
Karščiausia Vieta Pasaulyje
Berlynas ir Jeruzalė 
Trečiojo PaMmlinio Karo

Išvakarėse

Katalikas, kiūra neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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DARBININKAS

Iki šiol išrodė, kad karščiau
sia pasaulyje vieta yra Berly
nas. Dabar jau matosi, kad 
Jeruzalė ir apskritai Palestina 
yra tokia vieta. Ten ir pirmiau 
buvo pusėtinai šilta, bet dabar, 
anglams iš ten kraustantis, da
rosi vis karščiau ir karščiau. 
Anglų išsikraustymas turi 
baigtis gegužės 15 d. Arabų ir 
jų talkininkų jėgos yra pasi
rengusios žygiuoti į Palestiną 
penkiomis kolonomis. Pagal da
bartinį reikalų stovį jos ir žy
giuos, anglams pabaigus išsi
kraustyti.

diena, kai Jeru- 
beliko valdžios, 
arabai ir kito-

Jau kelinta 
žalėje mažai 
Turtingesnieji 
kie gyventojai apleidžia jį su
visomis savo gėrybėmis. Val
diškos įstaigos, bizniai, bankai 
užsidarinėja, 
žmones. Visi 
eina audra, 
pat.

Baimė apima 
nujaučia, kad at- 
Tikras karas čia

Žydai yra 
buvo išjudinę pasaulio galybes 
imtis jų karalystės klausimo 
išrišimo. Bet pasirodo, kad y- 
ra rubežius ir žydų galybei. 
Neįstengė tiek paveikti, kad 
ramiu būdu, derybų keliu, į- 
kurtų jiems karalystę Palesti
noj.

galingi. Dabar jie

Kodėl žydai užsispyrė turėti 
savo karalystę dabar? Nekal
bėjo apie tai caro.

—
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yra būti-
Italija

komunizmo

žeme, kuri 
stambių (
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Bari, 
Pietine 
nuo 
nai reikalingi trys daly
kai, būtent:

1. Išdalinti 
dabar ' ra keliu 
savininku savastimi.

2. Paderinti žemę, ypač 
užtvindoma.

3. Padalinus žemę, už
tikrinti žmonėms darbą 
industrijoje.

De Gasn^ri valdžia du 
metai at^al pažadėjo pra
vesti žemės reforma. Že
mės apribosimo ir didelių 
dvaru nadalinimo reikalu 
pareiškimas vra įrašytas 
ir konstitucijoje. Tačiau 
iki šio’ rinko nepadaryta.

Taigi “Darbininko” ben
dradarbis P. G. visai tei
singai pareiškė, kad Itali
jai reikalingas Krupavi
čius.

Atmetė K
Reikalavimus

isty
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Lamia, Graikija

Kaltina Žydų Teroristų 
Organizacijų Irgun

t

Jeruzalė, Palestina, geg. nata sprogdama jį sunkiai 
3 — Britai staigiai pakei- sužeidė. Pasikėsintojas 
tė savo veiksmus Palesti- buvo policijos sužeistas ir 
noje ir įsakė savo kariuo- suimtas.
menei su tankais ir kitais Pasikėsintojas, Efstra- 
karo ginklais vykti į tas Moutsvyanis, prisipa- 
Šventąją Žemę. žino, kad jam minėtą mi-

Britai būtinai turėjo su- nisterį nužudyti pavedė 
stiprinti savo ginkluotas komunistų ekzekucijos 
jėgas dėlto, kad žydų gin- būrys. Jis metė per auto- 
kluotas jėgas sulaikyti mobilio langą, kuriuo va- 
nuo briovimuisi į Jaffą ir žiavo teisingumo ministe- 
į kitas vietas. [ris, dvi granatas. Viena

Į Britai taip pat pareika- jų nesprogo, o kita sprog
davo, kad arabai ir žydai dama, pavojingai sužeidė 

  .tuojau paskelbtų paliau-Jministerį, kuriam padary- 
,. .._______ ... bas Katamoe, Jeruzalės ta skubi operacija. Su tre-

......J srityje. čia bomba jis bebėgdamas
žūsi su rink’u kovoti iki 
galo prieš Rusijos nasikė-

j Sk; 
nepri k iau somybę.

Bostone,'

•t • •
•'***'’ r. |-|e|

j čia bomba jis bebėgdamas 
Sustiprintos britų karo nužudė vieną policininką, 

jėgos vyksta iš Cyprus. Dėl to įvykio Athėnuose 
,. Maltos ir Suez į Haifą. ir paskelbtas karo stovis.

8 Kaikurios jėgos jau pa-|
- -* siekė Jeruzalę. Britai nori 

užtikrinti gyventojams 
saugumą.

■ " *— ■-— — >
Lamia, Graikija — Po atvvko į New YoAą už- sinimą 

sėkmingo Graikijos ka- imti prezidento residenci- salių 
________; žygio į komu- ją Co’umbia Universitete. Taip pareiškė 
_________ , .... i Birželio 7 d. gen. Eisen- methodistų vyskupas The- 
tvirtinimo sritis, Parnaso hower bus įvesdintas kai- odore Arvidson, iš Stock-Į 
kalno apylinkėse, dideli po universiteto preziden- holm’o, Švedijos. I « Ca-mU AHmmuaca
būriai tų “sukilėlių” pra-tas. •' Nežiūrint ka Rusija ne-! MTO MOVIS ftmeiuose
dėjo pasiduoti. Jie visi e- New Yorke gen. Eisen- 
są išbadėję ir nuskurę. hower sutiko apie 
Komunistų suklaidinti bu-;žmonių, kurių tarpe buvo 
vo išvesti į kovą už Stali- daug vaikų, ir jį . 
no imperijos praplėtimą. Į nuoširdžiai sveikino.

Nuėmė Suvaržymą Kelionei 
| Užsienius

Paryžius, geg. 3 — Pre- riuomenės : _ 
mieras Shuman, kalbėda- njstų sukilėliu - gorilų įsi-į 
mas Metz’e, pareiškė, kad 
dabartinė valdžia tęs sa
vo darbą kaip iki šiol, kol 
turės parlamento pasiti
kėjimą. Jis nepermatąs 
naudos iš naujų rinkimų, 

j kaip to reikalavo gen. de 
Gaulle, ir jis atmetė ko- 

reikalavhBtts įsi- 
juos į miiiislerių ka

lbinėtą. 
I M. Shuman sakė, kad jo 
į valdžia nėra anti - komu- 
inistinė, tačiau jis jaučiąs, 
: kad jos politika nesuderi- kar gen. Dwight D. Eisen- 
1 narna su komunistų pažiū- hower atsisveikino su ar- čounčil of Ameri can 
romis. p™;™ .. ..................

dideli po universiteto preziden- holm’o, Švedijos. I «
- j Nežiūrint ką Rusija ne-j IW0 M0VIS ATDenUOSe 

siūlysianti, tos šalys nei-’ _ ~-------77
siančios į jokį politinį ! Athęnai, Graikija —Šia- 
paktą su 1

200

Londonas, Anglija — 
Anglija nuėmė suvaržy
mus kelionei į užsienius

JUAJ ĮKJ’lLliy Į ------------------------»--------------------------------------------- i e-------------- # # .

Rusija. Po to, me mieste buvo paskelb-Į kitokiais nei biznio sume-

pogromai. Nesfvarė už tai taip 
smarkiai, kada Hitleris juos 
naikino. Bet gyvu gvoltu užsi-' 
spyrė įsikurti savo karalystę 
po to, kai neliko nei caro, nei 
Hitlerio. Savo karalystę užsi-i 
spyrė kurti po to, kai jie įkū-j 
rė karalystę ant 
jos griuvėsių.

Tas klausimas 
vairiai. Sakoma, 
toj Europoj žydai nematą sau 
ateities. Kad anapus geležinės 
uždangos kyląs anti - semitiz- 
mas. Žydai iš ten turį bėgti. Ir 
bėga.

Tiesa, Europa nuteriota. Bet 
prie to nuteriojimo prisidėjo ir 
žydų rankos. Bet tiek to. O žy-1 
dų bėgimas iš anapus geležinės 
uždangos yra vistik labai keis
tas reiškinys. Yra didelė nau
jiena, jei pro uždangą pras- 
prunka nežydas. O žydai pro 
ją smunka tūkstančiais. Žydai 
bėgo ir bėga iš anapus uždan
gos, lyg jos visai nebūtų. 
Kremliaus ponai žydams pa
kelia uždangą ir juos pralei
džia. Tokie žydų “pabėgėliai” 
darosi našta Amerikai ir Ang
lijai. Tarpe bėgančių žydų bū
davo Maskvos agentų, teroris
tų sprogdinti vakarų demokra
tijas, o ypač Anglijos imperiją.

Žydų karalystė Palestinoj 
būtų Maskvos avangardu. Kar
tu būtų bomba prie didžiųjų 
Amerikos ir Anglijos žibalo 
versmių, kurios randasi Arabi
joj, Palestinos kaimynystėje.

Chrflj Gyvenimą

jį labai kaip raudonieji užėmė Če- tas karo stovis. Tas pada- timais. Tik valiutos išve-
Vykstąs atostogų suaugęs

—........ ..............................................................................................., NllbiUdC ?TO*KoinMlistin€S limybę, kad Rusija plės 'nisterio Christos Ladas išsikeisti į svetimą valiu-

koslovakiją ir Suomiją,(ryta po to, kaip gegužės l.žimo suvaržymą paliko.

caro imperi-

aiškinamas į- 
kad nuterio-

New York, geg. 3 —Va-

! Organizacijos Direktorių savo ekspansiją ir j Skan 
dinaviją.

gyvybę. Jam taikinta gra-'tą, t. y. $140.00 metams.

; Richard Morford, Exe- 
eutive Direktor National 
_____ __ ________i So- 

mija Fort Mayer, Va. irjvfet Friendship, buvo nu- 

BRITŲ ZONOJE KOVO MEN. i kalėjimu už įžeidimą bei 

16,485 LIETUVIAI____________________________ .
_______________ {teistas Federaliame teis- pastarosios parlamento no

Čekai Patvirtino Sutartį
Praga, Čekoslovakija — 

Nesenai padaryta 20 metų 
“draugingumo” sutartis 
tarp Rusijos satelitų Bul
garijos ir Čekoslovakijos,

MASKVA SAKO 32 ARTISTAI 
JUNG. VALSTYBĖSE YRA 

SOVIETŲ ŠALININKAI
Maskva, geg. 3 — “The 

Literary Gazette” įtalpi- 
 _______________ _____    __  r------------ r________ > atvirą laišką su 32 

1. BALF įgaliotinio L. Dym-.kovo 1 d. buvo 206.407 asme- me užsimokėti $250.00 už buvo patvirtinta. Tas, ži-'Jung. Valstybių rašytojų, 
---- . . t ._______------ . .__ x_: i—j ____---------------- —j___ dažytojų ir kompozitorių 

j vardais, ir žurnalas tei- 
įgia, kad jie visi yra sovie
tų Rusijos šalininkai ir 
stoją kovon prieš Jung. 
Valstybių vadovybę ir po
litiką.

Laiške sako, kad toji 
artistų grupė nori “dalin
tis visuomenės pareiga”, 
kuri yra skirta Sovietų 
Unijos inteligencijai ir 
kad ji sudaužys retežius, 

PremferaPaul - Henri kuriais Jun^ Valstybių

šos pranešimu, 1948 m. kovo llnys (jų tarpe 92,241 lenkų, 
d. Britų Zonos 84-se stovyklose f 32,504 latvių, 28.220 ukrainie- 
Vokietijoje buvo 16,485 lietu- čių ir 7,935 estai), 
viai. j

Už stovyklų ribų yra 1,187 i gausio mėnesio bėgyje 315 lie- 
lietuviai be DP teisių. Be to, tuvių (94 išvyko į Angliją. 94 
iki šiol Britų Zonoje yra Mažo-į j Australiją, 113 į Kanadą), 
sios Lietuvos Taryboje užsire- j Vasario mėn. emigravo 218 lie- 
gistravusių 5,300 Klaipėdos tuviai: (118 į Didžiąją Brita- 
Krašto ir Prūsų lietuvių. Tuo'niją, 75 į Kanadą, 11 į Pran- 
būdu viso 22,972 lietuviai cūziją), 
tremtiniai. j 3. Repatrijavo iš Britų Zo-

Visų tremtinių Britų Zonoje nos sausio mėn. bėgyje 22 lie
tuviai (37 latviai, 2 estai). Va
sario mėn., repatrijavo: 35 lie
tuviai. (46 latviai, 5 estai).

4. Iki 1948 m. kovo 1 d. 
screeningo komisijų 1 ‘ ‘ 
nėti 9,627 lietuviai. Jų tarpe ’mas kainuoja $13,000,000. 
neglobotinų 68 asmenys. Viso! Toji oro bazė yra arti 
Britų Zonoje apklausinėta 93.- Honshu salos 

tas, kurias Rusija yra paver-į864 asmenys, asmenys. Neglo- nio smaigalio.
i gusi. Burnos neatveria, kad jas botinų rasta 693 asmenys, 
bent žodžiu užtarti. Kas kita! 5. 1948 m. kovo 1 d. Britų! - 
su žibalo versmėmis Arabijoj. Zonoje buvo 4,367 moksleivių: 
Ir Waiiace yra pareiškęs, kad Kondergartenuose 1,059 vai- 
Amerika turėtų kariauti su kai ir 61 auklėtojas; Pradžios 
Rusija, jei ji kėsintųsi prie A- mokyklose 1,715 mokinių, 131 
rabi jo j esančių žibalo versmių, mokytojas; Amatų mokyklose^ 
Naikinamų, . ttriojamų tautų 319 mokinių, 
negaila. Kas kita žibalas.

•
Iki šiol derybų keliais nepa

vyko išrišti Palestinos klausi
mo*. Atrodo, kad ginklu 
sieis jį rišti. Ar didžiosios val
stybės — Amerika,

Maskvos ponai ir rengiasi tuos 
šaltinius pagrobti ar sunaikin
ti, kad tik Amerika ir Anglija 
jų netektų.

Washingtono ponai piršto 
nejudina, kad išlaisvinti tau-

2. Emigravo iš Britų Zonos

tai, kad atsisakė parodyti; noma, padaryta tik dėl 
tos organizacijos knygas, “svieto akių”. Jos taip da-j 
Kongreso Prieš - Ameri- ro kaip jų “bosas” Krem-i 
koniniam Komitetui. 1 liuje nori.

naujas knygas ir nudažy
dami naujus paveikslus, 
atvaizduojančius papras
tus faktus ir kelia į taiką, 
pasakant mūsų žmonėms 

į teisybę ir iškeliant viešu
mon visus”.

I f

Jung. Valstybės Pastatė Oro 
Bazes Šiaurės Japonijoj

Misavva, Japonija, geg. tyti 250 naujų mokyklų 
3 — Jung. Valstybių Ar- visame krašte, 
mijos inžinieriai jau bai- I 
gia pastatyti <

Visiems suprantama, 
kad rusų “tiesa” yra tik 
ta. kuri naudinga tik Ru
sijai, o “melai” — kurie 
iškelia viešumon Rusijos 
totalitarinį terorą.

Išvardintųjų artistų tar
pe, kurie rusams patai
kauja, yra ir tokių, kurie 
kaltinami už Kongreso ne- 

jpaklausymo, darant in- 
vestigacįją, būtent, neat
sakant į klausimus apie 
komunistų veiklą Holly-

I

didžiausį Spaak grasina pasitrauki- kapitalistai yra surišę kū-j 
statybos projektą Japoni-|mu iš valdžios. Trečiadie- rybingus darbininkus. i 
joj, būtent, Misawa orojnį katalikų' reikalavimas „ 

apklausi-j bazę. Šios bazės pastatv- 
lu tart>e’maci lroinnnifi £1 3 OOG

i
I

šiaur-ryti-

' Belgijos Premieras Grasina 
Pasitraukimu Iš Valdžios

•bus įteiktas parlamentui. 
Tai bus kaip ir pasitikėji
mo balsavimas.

autoriai.
sako, kad jie pagelbės at-: 
siekti tikslą “parašydami'woode.

Brusssels, Belgija, geg.
— Katalikai pareikala-

42 mokytojai; ;vo, kad valdžia padidintų 
Gimnazijose 888 mokinių, 25. subsidijas katalikų aukš-

i mokytojai; Baltų Universitete 
,124 student., 45 profesoriai;
(Vokiečių Universitetuose 262 

pri- studentai.
Tiems tremtiniams tebereikia 

Anglija, visokeriopos pagalbos, ją pra- 
Rusija ir tt. laikysis nuošaliai, šome siųsti ir toliau; United 
kai žydai ir arabai susikibs? Lithuanian Relief Fund of 

Gal esame Trečiojo Pasauli- America, Ine., 105 Grand St., 
nio Karo išvakarėse. P. G.’Brooklyn 11, N. Y.

I LIETUVIŲ RADIO VALAN1 
Mūrininkai Gavo Po $100 | KONCERTAS PAVYKO 

Sa**,e’e i LABAI GERAI
________

Praėjusį sekmadienį, ge- 
A” gūžės mėn. 2 dieną Lietu

vių Radio Valandos vado
vybės suruoštas koncer
tas vispusiškai pavyko. 
Publikos prisirinko kone 
pilna erdvi Jordan Hali. 
Žmonių suvažiavo iš visų 
Naujosios Anglijos vieto
vių. šaHa Boston’o, ir jo 
apylinkių lietuvių, matėsi 
svečiai iš New York’o, 
Maine, Conn. ir kitų toli
mesnių N. Anglijos valsti- prie Sian, Shensi provinci- 
jU- Įjoję.

Dvi statybininkų grupės 
pasiekė susitarimo su 
merikos Darbo Federaci
jos mūrininkų unija, ku
riuo remiantis 
kams pakeliamas mokes
tis iki $2.50 valandai.

Dabar mūrininkai Bos- 
ton’e ir apylinkėse gaus

I

mūrinin-
Itesnėms mokykloms. Ko

alicinėje valdžioje kilo 
ginčas. Socialistai, kurie 
vra valdžioie, sutiko pa
kelti subsidijas nuo 60 iki ($100.00 už 40 valandų sa- 
75 nuoš., tačiau užkuli-j vaitos darbą.
suose jie rodo nepasiten-Į ----------------
kinimą. Be to, socialistai ! Galutinis visos išminties 
reikalauja, kad katalikai i ir viso mokslo žodis yra 
išsižadėtų savo plano sta- malda. Poetas Milašius.

Kiek teko girdėti, 
dalyvavusieji buvo 
patenkinti koncertu.

visi 
labai

Užmušė S,000 Komunistų

Nanking, Kinija. — Ki
nijos tautinė kariuomenė 
mūšiuose užmušė 5000 ko
munistų kareivių ir apsu
po kitus 50,000, mūšiuose

joje.



Antradienis, Gegužės 4 d., 1948

ĮVAIRIOS žiniosc-■ --------- ' - ' —— ■

Prezidento Trumano Kova už DPI ivfcivvmv Iiunruiiv I\VTW iza jk-, kad mes turime būti 

. _ pavyzdys kitiems įsileis-
V4 ashmgton, D. C. 1948,bavo . Jis prašė Kongre- jamį tremtinius ir pabė- 

m. balandžio men. — Is— (So svarstyti šią pasauli- j Jun°r A^alstybes iš
gelbėkime tikras Sovietų nę problemą, ieškant bū- Europos. Vėl 1947 m. lie- 
agresijos aukas”, prašo‘dų atlikti savo pareigą pos 7 jjs priminė Kon-

Kada Kongresas galutinai mių ir kenčiančių tremti- aš 
prieina prie svarstymo ii- nių visų tikybų”, 
gai - laukiamos legislaci- Nepatenkintas reikalo 
jos palengvinti padėtį Eu- eiga, jis bandė surasti bū- 
ropos tremtinių, galime dų, kuriems nebūtų reika- 
tikrai tikėti, kad Prezi- linga Kongreso užtarimo, 
dentas Trumanas rems 1946 m. birželio 11 d. jis 
bet kokį pašalpos k planą, paskyrė specialų komite- 
Senatorius J. Howard Mc- tą. iš valstybės, karo ir bėgo nuo agresijos ir per- 
Grath (D. R. I.) Dfemo- iždo sekretorių, ir jų pra- sekiojimo. Mus sustiprino

1 įr suformuluoti energįja įr įvairumas dau-
reĮkalu. gelio rasių”.

' Savo pranešime, apie ša
lies stovį 1948 m., sausio 
[mėn. Prezidentas Truma
nas ragino Kongresą leis- 

tūkstančių 
tebeesan- 
užsienyje, LOMU <į VUClUK«į 11 V*., i UUV1 VC& V W I ~ . ė - t ▼ 1

pioną prezidento Harry S. tremtinių padėtį Europo-! v3.
Truman’o asmenyje.

Jis visą laiką rūpinasi! 
šia problema, pilnai su
prasdamas. kad 
Valstybės turi duoti pa
vyzdį visam pasauliui. 
Daugelį kartų jis pakrei
pė Amerikos ir viso pa-- 
šaulio žmonių dėmesį į šių 
tremtinių padėtį. Jis tą 
pabrėžė kiekvienoje savo 
kalboje tautai.

Prezidentas Trumanas 
reikalavo kad bendras 
Anglų - amerikiečių komi
tetas būtų įsteigtas prob
lemai ištirti.

Daugumas a^esijOs au- JJ^,,8 
kų, yra vietiniai gyvent?)-; - 
Žs svars'tytj trem-ipams,_________

d., prezidentas pareiškė: PARTIZANO LAIŠKAS IŠ 
na atsakomybe” palengvin- KOVOJANČIOS LIETUVOS 
ti jų vargus. Turime pa-[ -------------- :------------
lengvinti sąlygas įleidi
mui tremtinių į Jung. 
Valstybes. Taip daryda- j 
mi. mes galėsime būti pa- 
vyzdis kitoms pasaulio! 
šalims, kurios irgi gali 
priimti nuo karo nukentė
jusių. Aš jaučiu, kad mes 
pirmiau turime įsileisti 
tremtinius ir duoti pavyz
dį kitiems, kurie tada ga
lės atidaryti jiems duris. 
Savo pirmame pranešime 
Kongresui apie šalies pa
dėtį 1947 m., sausio 6 d., 
prezidentas sakė: “Jung. 
Valstybės gali pasidi
džiuoti. kad prisidėjo prie 
pagalbos žmonėms, kurie 
išgyveno baisų karą ir 
padėjo tautoms sutvarky
ti savo tautinę santvar
ką”. Bet jis atvirai pabrė
žė, ‘T 
tremtinių, nemanau, kad 
Jung. Valstybės pakanka- laisvės kovotojų šiek tieki “(“jį“' • šyįj ; 
mai šiuo reikalu pasidar- nušviečia dabartinę padė-;mintys pas

Trumanas. šiems tūkstančiams bena- <yresuį kad “kelis kartus! 
_j užtariau legislaciją,I 
duodant leidimą įsileisti 
tremtinius į Jung. Vals-I 
tybes kaipo imigrantus.

Jis toliau pabrėžė: “Ne-; 
turime užmiršti, kad mū-i 
su kraštas buvo pastaty
tas imgrantų, iš kurių

kratų tautinio komiteto šė padėti i 
pirmininkas irgi užtaria planą tremtinių 
greitą akciją. Buvo rasta, kad egzistuo-

Europos tremtinių liki- jantys įstatymai neteikė 
mas yra tikras ir būtinas jiems pašalpos, 
rūpestis kiekvienos sve- 1946 m. spalių 4 d., pre-, 
timkalbių grupės Ameri- zidentas raportavo: “Pri-i - 
koje. Šios nelaimingosios mintina, kad kada p. Earl dauSellu* 
Sovietų agresijos aukos; Harrison 1945 m. rugsėjo i tremtinių, dar 
rado tikrą draugą ir čem- 29 d., raportavo apieiclf stovyklose

■je, aš tuoj'raginau žygius!?,18 5ake: As ve .raginu
■ palengvinti šių žmonių! Kongresą pravesti tuoj 
- padėti. Aš vis tebesu gi-;!mk,am? legislaciją. kad 

J' liai suinteresuotas šiuo i8,8 kr88task galetl» PrlimtlJung. reįka|u’» savo dalį benamiu ir ken-
“ “ | Savo kalboje Jungtinių

Tautų Generalinei 
bai. p. Trumanas 
“Ketinu raginti 
Valstybių Kongresą 
rizuoti šį kraštą finansiš-; “Šie mūsų prezidento 
kai remti Intemational; žodžiai ypatingai ryškūs
Refugee Organization ir i šiuo momentu, kada Sena- 

prie kitų tautų , tas svarstys
priimti tuos tremtinius, vykdinti, administracijos 
kurie nenori grįžti į savo dažnai kartotas rekomen- 
buvuBius namus dėl politi- dacijas, padėti šiems žmo
nių ar tikybinių įsitikini- nėms

I 1947 m. vėl jis ragino Į demokratiniams

Tarvr-i^^ Tikiu, kad įsileidi- 
sakėdmas šį1! žmonių duos 
June mums stiPrumo energi- 
auto>s”

j “Ė

prisidėti įstatymą į-

kurie tiek daug
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Autentiškos Žinios iš Sibiro

Daugumas žmonių kartas nuo karto pergyve
na persikraustymo dienas. Šis vaizdas parodo 
Gen. Dwight Eisenhowet persikraustymą į Co- 
lumbia universiteto rezidencijos patalpas, kai jis 
prieš kurį laiką buvo pakviestas to universiteto 
prezidentu.

u*

KOKIU BŪDU ‘PARTOR- į laukia, bet mes jau dėl jo 
GAI* PRIEVARTAUJA (Praradome viltį. Latvijoj, 

(Lietuvoj, Estijoj jie sku- 
kilnoja gyventojus, 

nors 
■Sibiro stovykloje mes jau 
i vadinsimės Ivanovais ar
ba Petrovais. Ar po to 
mus kas nors besuras?

Petras taipgi važiuoja

TREMTINIŲ GIMINES j JT?
— “Mane kankina sąžinė'Tikriausia kurioje

— rašoma toliau laiške,— 
kodėl tada jums rašiau to
kius gerus laiškus, kai 
dar mano sūnūs nebuvo 
grįžęs iš Vokietijos. Bet 
tu žinai, partorgai kvietė;šiame ešalone, bet mes e- 
pas save visus tuos, kurių isame išskirti. Jis yra vi- 
giminės buvo Vokietijoje. į siškai sublogęs ir manau, 
Jie registravo ir įsakinėjo j kad ilgai neišlaikys. Pas 
rašyti tokius laiškus, ku-ijį dar yra šiek tiek mūsų 
riuos tu ir gaudavai. Aš j pasiimtų daiktų, bet greit 
dėlto turėjau blogą nu-'jį nuo šios naštos paliuo- 
jautimą: meldžiau Dievą 
ir prašiau, kad gavėjai 
netikėtų tais mano žo
džiais. Tačiau kaimynai 
mane ramino: girdi, tavo 
sūnums niekas negresia, 
jie niekam nenusižengę.

Šiandien esame bejėgiai 
dar ką nors daryti. Mums 
atėmė Latvijos pasus ir 
pasakė, kad jie daugiau Renkite sveikfir
mums nebusią reikalingi. * elgkit^ Die - 
Štai keliems, kūne kalėjo Neužmirškite ’ 
Rygos kalėjime, jie išdavė { ...
naujus pasus su rusiško-; 
mis pavardėmis. Mūsų pa-; 
sus ir pavardes duoda ru- [ 
sams, kuriuos čia vietoje K^ KALBA SVEČIAS, 
mūsų atkelia ir apgyven- ATVYKĘS Iš UŽ URALO 
dina. Jie maišo tautas 
ruošdamiesi naujam ka- Laišką perskaičiusi Mor- 
rui. Apie tai visi kalba ir i ta tylėjo, tik jos organiz- 

tampėsi. 
susiprato 
pasiūlyti 

stovyklos

suos: toki jau potvarkiai. 
Mano gyvenimas bereikš
mis. Kartais gaila tų 
vargšų gyvulėlių, kurie li
ko Birzmaliuose: jie teks 
į svetimas rankas. Aš no
riu ramybės, kad greičiau 
ateitų mirtis. Ach, kaip 
smagu būtų ilsėtis po tė
viškės velėna!

^Brangioji Morta ir Al-

Kur juos vėliau padėjo, 
tikrų žinių neturiu. Suė
mus, jie buvo patalpinti į 
Marijampolės kalėjimą. 
Ūkis buvo konfiskuotas, 
bet Emilija su savo šeima 
gyveno savo tėviškėje. 
Kiek vėliau sužinojau, tai 
buvo jau 1945 metais, kad 
Emilijos brolis ir Mikasė- 
lės vyras mokytojavo 
Lazdijų gimnazijoje. Bet 
dėl tokios ‘tvarkos, kuri' 
visą laiką viešpatauja pas 
mus, jie turėjo leisti savo 
kojas į darbą, kad jų ne-ije; dešinėje rankoje pate
pa vėžintų. 1946 metų ank-įko laimingiau — perėjo 
styvą pavasarį aš buvau per plaštaką. Kartais jau- 
užvažiavęs pas juos labai įčiu skausmus krūtinėje, 
trumpam laikui ir labai (nes toks žiaurus gyveni- 
mažai teturėjau laiko pa- mas, gamta ir azijatai 
sidalinti su, jais mintimis, mūsų nesigaili ir dažnai

‘ ‘ \ o tas vis-
su Jonu, kuris buvo pasi- kas neeina į sveikatą. Jau 
slėpęs nuo saulės ir mė-; ketvirti metai kai- aš gy- 
nulio šviesos (saulė tary-[venu su savo ištikimiau- 
bų sąjungoje vadinamas siu draugu, kuris traukia 
Stalinas. Redakcija). Ta- liūdną mirties melodiją 
čiau mudviejų kalba ma- pavergėjui. Čia aš apsi- 
žai telietė šeimą. Kalbė-! stojau dėl sveikatos ir ki- 
jomės kita tema, nes labai tų reikaliukų, bet nežinau 
mažai buvo laiko. Nuo to ar ilgam. Nuo senos vie- 
laiko aš daugiau nebelan-tovės, iš kurios rašiau 
kiau savo gimtojo kaimo, Jums pirmuosius laiškus, 
nes mano keliai nukrypo' randuosi apie 200 kilomet- 
kitu ruožu, nutoldami nuo rų.
savo krašto. Daugiau ži-į “Nuo dėdės Antano ne- 
nių apie juos nebeturiu ir gavau nė vieno laiško ir 
nežinau koks likimas juos nesitikiu gauti, nes jo šir- 
ištiko. Jeigu pavyks su-idis, matyt, kieta, lyg Lie- 
žinoti, pranešiu ir Jums. įtuvos partizano ginklai. 
Dabar parašysiu Jums a-| “Brangus dėde, dar kar- 
pie S. Kliukinską ir jo šei- tą širdingai dėkoju Jums 

už laiškus ir dovanas. Jū- 
Priešui okupavus mūsų S14 dovanos man labai pa- 

tėvynę, Stasio du sūnūs [ lengvina 
stojo į laisvės kovotojų įsu Jumis,

aiškiai. Aš 
sveikatos 
Raudonųjų 
metu, 1940

nustojau daug 
1941 metais, 
okupac i j o s 

metais sėdė-
jau kalėjime. Per Dievo 
malonę išvengiau rudųjų 
koncentracijos lagerio. 

lAntrukart okupavus prie
šui tėvynę 1944 metais, aš 
virtau laisvės vanagu ir 
tais pačiais metais, vieno
se kautynėse teko ir man 
švino į abi rankas. Kairės 
rankos trūksta kaulų, nes 
suskaldė pačioje alkūnė-

už mus. 
mūsų tėvų 

ir senelių kapų Birzma- 
liuose.

Tavo Ona”.

ŽEMES

gamta ir azijatai
uwu», Kurie kalbėjausi tenka peršaltiSentejo už savo lojalumą ""•"T. hllv„ ' „JI_ ? , o tas vis-

--------------------------------- , mas beviltiškai 
mis: Santykių palaikymas su Tik dabar ji 
karine valdžia (EUCOM'u) irj laiško atnešėjui 
IRO pareigūnais; gynimas lie-;
tuvių skreningo reikalu, rūpin
tasi Belgijon kasyklų darbams 
išvykusiais lietuviais, ypač kad 
įsileistų ten lietuvius kapelio-

lėkštę kuklios 
sriubos.

Tai buvo iš 
grįžtąs vokietis, 
vęs iš už Uralo.

nelaisvės 
atkelia- 

AtsitiJci-

princi- 
C.N.L.

nw daryta žygių dėl r ~^4in linu mflfr JĮĮ ii ir ulini susi-
— ---- • tiko su minėta tremtine

latve vienoje ligoninėje, 
kur su labai smarkiai pu-

Mūsų brangioji tėvynė į fį Lietuvoje. Laišką spau- 
šiuo metu okupuota irĮsdiname ištisai.
įžiauriai teriojama krūvi-; 14. IV. 48., Beržynai, 
i no jo Stalino sužvėrėjusių i Brangus Dėde! 
[azijatų. Mūsų tauta, kaip:

14. IV. 48., Beržynai.

; “Rašau Jums šį laišką 
ir daugelis kitų, atsidūrė žalios eglaitės prieglobs- 
už geležinės uždangos ir tyje. Nors ankstyvo pava- 
sunku gauti iš ten žinių, sario vėjas smarkiai svi- 
Tačiau laiks 
prasprunka nuotrupos ži- širdis kupina naujų vilčių 
nių, iš kurių mes matome, dėl ateitis laisvės, 
kaip vaitoja mūsų tauta 
po kruvinuoju komunizmo 
botagu ir sužinome, kaip 
didvyriškai mūsų broliai 
neša šį raudonąjį jungą ir 
kaip drąsiai kovoja Lie
tuvos sūnūs už savo lais
vę.

Šiomis dienomis “Darbi-1 
ninko” redakcija j-----
nuo savo bendradarbio iš 
New Britain, Conn. Lietu- 

Bet kaslink įsileidimo vos partizano laišką, ku-

I

nuo laiko liną mano skruostus, bet

*

Dovanokite, brangus dė
de, kad aš sudariau Jums 
bereikalingo rūpesčio, ne
parašydamas apie tas do- 

ivanas, kurias Jūs siuntė
me man laiške. Aš Jūsų a- 
,bu laiškus gavau pilnoje 
(tvarkoje — be cenzūros— 
i ir radau juose kas buvo į- 
dėta. Žiaurus šių laikų gy
venimas labai pakeitė ma
no būdą ir jausmus ir aš 

., , kartais nebegaliu sukaup-name vienas is daugelio tj minčių ir daug ką pa.
i parašyti. Mano 

______________________ _ > sa- 

IŠRINKTAM MAJORUI NELEIS
i tikrai žmogus kenčia di
delius vargus ir alkį, ne
sulaukdamas šviesesnio 
rytojaus. Ir už ką jie te- 

inai vargsta?... Dabar, pa- 
Įsidėjęs prieš akis Jūsų 
laišką, bandysiu atsakyti 

,į Jūsų klausimus, kurie

EITI JO PAREIGŲ
Stuttgart, Vokietija — ’ 

Naujai išrinktam Schwa-! 
bish - Gmund majorui i 
Franz Conrad, Amerikos 
karinė valdžia uždraudė; 
eiti savo pareigas, kol ne-

Bormano Šonus Ruošiasi 
Kunigystės Luomui

mos liūdną likimą.
<4

mo dabar skiriamo labai men
ko tremtiniams maisto; rūpin
tasi tremtinių teismų legaliza
vimu; rūpintasi darbo ir sar- į liuojančia votimi buvo at
gytų kuopų reikalais (buvo į vesta iš tremiamųjų eša- 
pavojus, kad jas paleis, bet da- fono ir latvė. Sargybinis 
bar tas pavojus jau praėjęs); buvo likęs UŽ durų, O me- 
organizacinėje srityje įsteigtas; dicinos sesuo ilgai ieškojo 
centro biuras.

Šiame suvažiavime pakeistas proga ji parašė laišką se- 
LTB statutas. šeriai į Vokietiją. Vokie-

Suvažiavime buvo plačiai ap- tis karo belaisvis 
tarti emigraciniai, švietimo ir kas Wurzel jos neapvylė: 
kiti reikalai, o taip pat nusta- atvežė į Vokietiją, 
tytos tolimesnės veikimo gai-[ 
rėš. Išrinktas naujas LTB Vyr. į sunkiai verkiančią moterį 
Komitetas, į kurį dabar įeina:; sakydamas: 
V. Jasaitis, Ant. Kalvaitis, M. 
Židonis. Dr. A. Sideravičius, J. 
Grigolaitis, J. Šlepetys. Ig. Ma
linauskas, M. Rėklaitis ir P.
Gaudys.

Suvažiavime dalyvavo vado
vaujančių veiksnių atstovai, 
kurie padarė aktualiais klausi
mais pranešimus. An.

raktų. Naudodamasi šia

Henri-

Gerasis vokietis ramino

— Taip, tai nėra lengva. 
Aš pats esu tą viską iš
bandęs. Man šis sunkus 
bandymas jau praėjo, bet 
jie tenai, dar tik 
pražūtį...”

(Pagal “LatvjuJZinas” 
Švedijoje)

K.

eina įsusirašinėjimą 
nes šiaip netu

rėčiau už ką.
“Baigdamas rašyti šį 

laišką, linkiu Jums, bran
gus dėde ir visai Jūsų šei
mai daug laimės ir svei
katos Jūsų gyvenime.

“Brangūs broliai ir se
sės! Parašykite ir Jūs ke
letą žodžių. Man daug 
smagiau, kuomet aš gau
nu. kokią žinutę nuo savų
jų: Sudiev - sudiev. Viso 
geriausio linki Jums Vy
tautas”.

Nr. 18
eiles. Jauniausias sūnus 
pasiliko prie tėvų. Ketvir
tas sūnus buvo pagautas 
ir smurtu nugabentas į 
driskių armiją, iš kurios 
grįžo nušalusiomis kojo
mis. Kur jis dabar randa
si, nežinau. 1945 metais 
vyriausias Stasio sūnus 
žuvo kautynėse su savo 
pavergėjais ties Būdvie
čiu. Jis’ žuvo mano aki
vaizdoje. Jam žuvus, jų 
ūkis buvo konfiskuotas. 
1946 metų, vasario mėn 
Stasys su žmona 
rele buvo azijatų 
Uralą. Gautomis 
Stasys jau miręs.

“Vienas jo sūnus buvo 
pagautas Lenkijoje 1947 
metais ir perduotas azija
tams. Nesenai gautomis 
žiniomis pasirodo, jog 
jauniausias Stasio sūnus 
nušautas naujoje Lenki
joje, buvusioje Vokietijo
je. Visų smulkmenų apie 
tai dar nežinau.

“Apie savo sveikatą ga
liu parašyti trumpai ir

■M 

ir duk- 
išvežti į 
žiniomis

LTB Atstory SnvažJrrimes

Priekis.

*Kovo 3-4 dienomis Schwein- 
furto lietuvių stovykloje įvyko 
lietuvių tremtinių bendruome
nės (LTB) trečiasis suvažiavi
mas. Jame nuo kiekvieno tūks
tančio tremtinių dalyvavo vie
nas atstovas.

Paskutinis suvažiavimas, 
prieš šį buvo 1947 m. lapkričio 
mėn. Apie LTB Vyr. Komiteto 
veiklą per tuos 5 mėnesius pra
nešė jo pirmininkas Dr. A. 
Gylys. Vyriausio komiteto vei
kimas reiškėsi šiomis krypti-

Frankfurt, Vokietija, — sukels Jūsų širdyse dide
lio skausmo ir sielvarto.

“Perėjus karo audrai
1 vado Mar- 

itin Borman, kuris nors 
nesurastas,

bus ižtirtl /rinkiminio!^-™ _____  __________

bet buvo nu-'per mūsų kraštą, KazlauS1- 
teistas mirti, sūnus, Mar- kų šeima iiko sveika 
tin Borman, Jr., buvo už- gyva. Kelioms savaitėms

vajaus naciški metodai 
Jis buvęs to miesto ma
joru prie nacių 7 metus 
ir dabartiniuose balsavi
muose laimėjęs didelę 
daugumą balsų. Bet jo pa
vartoti metodai tų balsų 
gavimui bus patikrinti.

tiktas bedirbąs viename 
ūkyje. Jis perėjęs į katali
kų tikėjimą ir dabar ruo
šiasi kunigystės luomui.

ir

praėjus, buvo suimtas jų 
žentas, Emilijos vyras, S. 
T. Kartu buvo suimtas ir 
[Emilijos brolis, Bronius.

Šios šalies filmų pasaulio jaunoji žvaigždė 
Margaret O’Brien šiuo laiku lankosi Europoje. Ji 
būdama Paryžiuje nuvežė ir įteikė Šv. Vincento 
de Paul Namo našlaičiams dovanėlių. Tie dėkingi 
vaikučiai atsidėkoja jai glėbiais atviručių ilgai 
atminčiai. Jos kelionė surišta su pasauliniu vaikų 
gelbėjimo vajumi.
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PAGELBEKIME DAUGIAUSIA |tinai reikia priędinės pa

talpos.
PAGALBOS REIKALINGIEMS Turėdamas tai minty. 

BALF-Centras kreipėsi i 
savo israliotinius Eurono- 
ie ir Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių, prašydamas pri
siųsti vietoje ištirtu sun
kiausiai gyvenančiu šei
mų padėtį. Ir eavome jau 
pačiu vargingiausiu lietu
viu šeimų, ligoni” ir sun
kiausiai gyvenančiu žmo
nių sąrašus. Tiems žmo
nėms būtinai reikalinga 
nani’dnmo maisto na"?l- 
ha. Siuntinėliai nuo atski
ru asmenų, draugijų ar 
BALF skvriu. prie regu- 
liarės BALF ner^mna 
tiAms va*-«nnaria” si e m c; 
ymonėmų tikrai Hir Aida.

pr Vplįli fnk’” 
r«M cdnbpiais ir ge1b~tz'-

•>

j Nuo pat BALF veiklos!buvusiam
i pradžios, šalia rūpinimosi Į auklėtojui, 
(tremtinių f
jų imigracija ir įkurdini-pagalbą

nrieky toju i ar 
Kaip tremti- 

teisių gynimu, ,niui buvo malonu priimti 
į iš pavyzdingai 

----------------------ra: rinkti rūbus, avalyne, išauklėto savo sūnaus ar 
“Sovietų Sąjunga yraj’ikimas ir bus gera pamo- BALF darbų buvo ir tebė- mokinio! Viena moteris,

(Pažinkime Europos vargus) ' •

DARBININKAS iku" gu. vcst.‘ karą”, ,
366 West Broadvay, South Boston, Mass. sako dingai generolas.

Telephone SOuth Boston 8-2680 Omar Bradlev. <’

Tai Buvo Kova Už Religiją
Yra žinių, kad Italijos rinkimuose vienoj vietoj 

kalbėjo komunistų agitatorius. Nieko stebėtina, kad 
rinkimuose komunistas varė agitaciją komunizmo 
naudai. Tačiau minimas kalbėtojas pasirinko labai 
slidžią temą: pradėjo kritikuoti tikėjimą, turbūt 
manydamas, kad pataikys į patį svarbiausią taikinį— 
tikėjimą, ir jį užmuš. Pataikyt tai pataikė, bet neuž
mušė, tik atgaivino. Skaitlinga minia, išgirdusi bedie
višką kalbą, tiek įpyko, kad šoko pasigriebti kalbėto
ją į savo rankas ir čia pat su juo atsiteisti. Pamatęs 
baisų pavojų, agitatorius nutraukė savo kalbą ir vos 
sugebėjo pabėgti. Minia pasielgė savotiškai. Ant es
trados pastatė kryžių ir pasikvietė kataliką kalbėti. 
Paskui suorganizavo religinę procesiją ir giedodama 
šventas giesmes, nuėjo balsuoti.

Paminėta tik šis incidentas, bet panašių įvykių 
turėjo būti daugiau, nes italų tauta žiūrėjo į šiuos 
rinkimus kaip į religijos apgynimo klausimą. Atsi
naujino istorija anų šimtmečių, kai įsibujojusi turkų 
galybė grėsė Europos tikybai ir civilizacijai. Tuomet 
visa eilė popiežių per ilgą laikotarpį — nuo XV-to 
iki XVIII-to šimtmečio — visokiais būdais ragindavo 
krikščioniškas valstybes stoti į kovą prieš Kryžiaus 
neprietelius. Pagaliau turkų galybė buvo sulaužyta, 
tačiau yra buvę tokių pat kritingų momentų, kaip da
bar kovoje su religijos priešais — komunistais.

Nereikia įrodinėti, kad vienas svarbiausių komu
nizmo siekimų yra įtemptos pastangos sunaikinti re
ligiją, kurią komunistai vadina žmonijos svaigalais. 
Bereikalo jie taip religiją pravardžiuoja, i 
būdami ateistais - bedieviais, kaip tiktai svaigina 
žmones komunistiniu fanatizmu. Religija fanatizmą 
pasmerkia, gi komunistai kaip tik fanatizmu ir lai
kosi. O fanatizmas bei protinė liga daugiausiai svai
gina žmonijos ramybę.

Pasirodo, kad grynai dvasinėj kovoj komunizmo 
pajėga netvirta. Ar tiksliau pasakius, dvasinės pajė
gos komunizmas kaip ir neturi. Be armijos ir polici
jos jis bejėgis. Propaganda jį už nosies veda, armija 
ir policija už pažastų laiko. Kas jį arčiau pažįsta, no
ri ko greičiausiai pabėgti. Deja, policija ir armija j duos be karo, gal net be 
pančiais bėglį surakina, burną uždaro ir prieš akis; simbolinių mūšių, nes jei 
geležinę uždangą užtraukia. Už jos — teroras, verks-i šie kraštai manylų rimtai 
mas ir dantų griežimas.

Kai kurie sako, kad kova su komunizmu neįma
noma. Tai šiaudadūšių pasaka. Tikrieji katalikai žino, 
kad kova prieš komunizmą ir įmanoma ir būtina. Ge
riausias ginklas — sveikas protas ir tikėjimas. Tuos 
du svarbiausius žmogaus laimės veiksnius komunis
tai ko griežčiausiai paneigia, dėlto, kad jų daugiau
siai bijo. Komunizmo esmė paremta ant labai keistų 
pamatų: žiaurumo, melo ir nesąmonės. Normalus 
žmogus, pažinęs komunizmo esmę, tik patrauks pe
čiais ir nusisuks. Geriausia su komunistais nieko 
bendro neturėt. Palikti vieni, jie išnyks, nes jie be 
išnaudojimo nebepajėgia išsilaikyti. K.

tsj metams $3.50 vier-intelė pasauly tauta, ika kaip elgtis su tremti- ra: rinkti rūbus ,avalynę, buvusi neturtinga pieme-
• • •• ■ • .»» Iniais... maistą, knygas, mediką- naitė, net atsiėmė caro

1ocj‘ Italiioi ir Prancūzijoj me”tus, pinigines aukas ir buvusi Lietuvoje turtingą 
____________ Jo teigi- L$li kilti pilietiniai karai si^sti tremtiniams viską, ūkininką, pr~ : 
mu Sovietai turį 170 divi-'ir bolševizmo net laikinis k? jiems J>ūtiniausiai rei- tarnavusi! 
ziju, plūs 95 divizijos so-! sustabdvmas ant Reino ’ 

į vietų satelitu. tai<ri Euro- ~ali būti nebeįmanomas, 
pai nukariauti sovietai tu- .Todėl bolševizmo frontas 

’ri gatavu 265 diviz’iu. Tas įgali atsidurti vienu spar- 
pats a^erolac’ ta’ria, kad. nu ant Ispanijos sienos, 
Sovietai nėr 60 die^u "ali .gi snanu — ant Atlanto 
susimobilizuoti 300 divi- nakrančiu. Anglija ir 
ziju. Kitomis žiniomis So- šiaurinė Afrika (bei Piri- 
vietu ^atalitai nėr 60 die- nėjai.) liktu išeities fron- 

-_ .nų rali dar susimobilizuo- tas ir geležinės uždangos

maistą, knygas, mediką- naitė, net atsiėmė savo
Italiioi ir kurį ji buvo

kia. BALF duoda ir besi
mokančiam jaunimui sti
pendijas, kad jie ko grei
čiausiai galėtu atsistoti 
ant kojų ir pagelbėtų ki
tiems veikti savo tėvynei 
atstatvti. BALF parama 
visą laiką buvo ir tebėra 
teiki ?ma pirmoje eil'v? li
goniams, vaikučiams, se- 
nel’ams, mz'l’s,eivia'T»s, 
našlėms ir didelėms šei- muosius, atnaujino daug’ 
moms.

BALF tremtinius snna- . . ... .
žindino su geraširdžiais Urnai moraliai sustipnn- 
merikos lietuviai. itl- ‘slt,k,n.°' kad Ja’» kas

a_. . 'nors rūpinasi.
orio n «-* o

Ge! bedamas artimui — 
pasigelbsti sau

BALF dovanodami, ar
timo vykdytojai
^ežtao, kokiam asmeniui 
i” do”a^a atiteks. Žino 
ti’’ tai, kad dovana na- 
s:e’*s ^a^albos reikalin
giausi lietuvi. BALF duo

t

t

— --------e
tos dovanos suiungė arti- Jais*

PAftFJRftKIMF CJORA.
TI VARGINGIAUSIAS 

ŠEIMAS
BALF Centras suteiks 

Tremti- šeimų adresus BALF sky- • 
^1'jntine(^ali}as skyriams nįams amerikiečių dovana riams ir draugijoms, na- • 

’ ir adresas davė viltį iš- gal ,ių pageidavimus. Ais- - 
’ tverti skurdo. Tokiu būdu ku, bus daug tokiu eera- - 

daug tremtinių gavo ir af- dariu, kurie norės siusti 
, . ■ . . , . ’.fidavitų ir siuntinėlių. Kai savo paramą tiesio®”, be

. J-,.ku"e tl!n A'nerlkos;..Ka- k°rtehų, kunos su gera- kurie tremtiniai tik tuo tarpininkavimo. Bet BAL- 
kodel nados bei kitų uzjuno širdžių aukomis ir adre- šiandien ir Kvvena. F’o skyriai gali surinkti

is kraštų affidavitus of su- sais plaukė i BALF san-| Amerikos lietuvių žymi auku. jas persiusti i cen- ’ 
i au- trą ir nurodyti, kad už jas 

i maisto 
sipareigoję aukoja didelę ir persiųstu labiausiai na
šavo uždarbio dali. Toki ramos reikalingoms šei- - 
aukotojai pajuto, jog juo moms. Suprantama, BAL- 
daugiau jie tremtiniams F’as, pirkdamas maista 

, to daugiau pa- didesniais kiekiais, sali

ti 50 divizijų. Tokiu būdu riba. Balkanų satelitai už- 
per 60 dienų. Vakaru Eu- imtų Graikiją. Turkija 
ropos pavertimui i boiše- pradžioj nebūtų liečiama, 
vizmo kalėjimą, gali būti o minėtoj padėtyje ji būtų 
sutelkta apie 450 divizijų • įzoliuota ir pasirašinėtų
arba apie 10-ties milijonų' sutartis su sovietais, kaip 
armiia. Prie to reikia pri- dabar pasirašinėja Lenki- 
dėti Europos komunistus' 
apie aštuonetą 
šimtį milijonų 
tant Rusijos 6 milijonų 
komunistų), 
tytojai 
tremtinių evakuacija 
Europos < 
skubiausiai vykdoma, nes leidimus, 1 
apie 250,000 pabaltiečių pagalba tremtiniams bėra nas dtsiimdami, 
(jų tarpe 70,000 lietuvių) jų aprūpinimas su affida- niai prie jų rado ir 
išvežimas ir prie geriau- Vitais of support, kad jie notojų adresus, 
šių priemonių truks ke- patektų į privilegiuotų Buvo atsitikimų, 
”■ " “ — kategoriją. Mums nesvar-geraširdžio dovanas

bu, kada sovietai pradės jo giminės, draugai 
karą arba kokiu keliu jie menys, kurie savo 
atsidurs prie Atlanto — buvo padarę gero dovanos 
mums svarbu tučtuojaus davėjui. Buvo tokių grau- plau‘įia; Peraiunčiami vis. kiama šioje "šrityje^^
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i pažinčių. sudarė nau jus
! ryšius. Svarbiausia, trem-į

I

ja... Kadangi pirmoje eilė- ir bendradarbiaujančioms
i prašymu, 

tiškieji Amerikos piliečiai BALF Centras kartu iš- 
— tai yra, tie tremtiniai, siuntinėjo ir tūkstančius |.--- . . -- • .---- ----  T^_ «—. .. ,--- ---------------

ar de- je bus evakuojami teore- draugijoms 
(neskai-

Dabar skai- 
supras,

turi būti kuo port, vizas ar įvažiavimo dėlį iš visos Amerikos ir dalis dar neganėtinai ‘ — - i ‘ ‘
: ---- —’*=J1------- tai vienintelė Kanados. Europoje dova- koj tuo ta * ukai kit^_ centrasnupirktu

tremti- 
dova-

lias savaites, o pirmo pa
vojingumo žmonių ten ir 
kitos tautybės. Sovietams 

nes patys,! pradėjus puolimą, evaku- 
acija nebebus įmanoma ir 
apie milijonas tremtinių 
pateks į sovietų rankas. 
Kas iš jų liks?..

Kas priešinsis Europoje 
bolševikų puolimui?

Suomija negalės. Švedai, 
norvegai ir danai pasi-

kad
.faJ° gelbėjo,
‘L-7.^ tiems sekėsi gyventi. Tuos jo gauti daug pigesne kai- 

ir Dievas laimina.
BALF dovanos

ir as 
laiku na. Būsime labai dėkineri 

tebe- už pranešimą, kas bus vei-
išgelbėti tremtinius, lie- džių momentų, kai sūnaus 
tuvių tautos likutį... dovana atiteko motinai,

,i -Pasek Man Pasaką
Pasek man pasaką kaip saulė audžia giją 
Tarp žemės ilgesio ir sapno nemaraus, 
Kaip skleidžiasi žiedai baltų vandens lelijų, 
Juoduojančios gelmėj virš tvenkinio niūraus.

• v

gintis, jie jau būtų su a- 
merikiečiais sudarę ke
liems metams protektora- 
tines sutartis ir ten iškė
lę Amerikos bei kitas pro- 
tektoratines pajėgas — 
kariuomenę. Patys savo 
dabartinėmis jėgomis jie ’ 
gali “kariauti” kelioliką • 
valandų. Šveicarija neka
riaus ir šis puolimas Švei
carų neutralitetą užbaigs; 
Šveicariją ištiks Lietuvos

Pasek man pasaką kaip iš didžių pavojų, 
Pagundų žudančių, beprasmių sutemų 
Jaunystės sodan grįžt ir pelnvt laimės rojų 
Pasauly šiam nykiam, be tėviškės namų...

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

15.
Du Nevykėliai

— Kad tamsta būtum lietuvis ir prieš 
bolševikus žygį darytum, tai nuo lietuvių 
savanorių negalėtum apsiginti. Visi siūlytų- 
si.

— Gerai, kad ant to kalbą užvedei. Tai 
sakai, kad lietuviai tik priešbolševikišką 
darbą paremtų? Na, o tarp lietuvių komu
nistų ar neatsirastų savanorių?

— Jei atsirastų, tai tik žiopliai. Gudres
nieji prieš lietuvius neis.

— Šitaip! Tai man naujieną pasakei. 
Kodėl gi jie neis prieš lietuvius ir dar buo
žes? Ar lietuviai komunistai vis dar Lietu
vai ištikimi?

— Ir dar kaip. Matai, Terentij Lukič, kol 
bolševikai dar nebuvo Lietuvą užėmę, lietu
viai komunistai manė čia sukursią lietuvišką 
komunistinę valstybę, kuri lietuviškai sava
rankiškai tvarkysis. Dabar jiems teko skau
džiai nusivilti, nes visa Lietuva tempiama 
ant rusiško kurpalio ir lietuviai, komunistai 
paversti nieko nereiškiančiais nuliais. Blo

nauji adresai. BALF Cen
tras prašymo f 
laiškų iš Europos gauna (greičiausiai, 

į labai daug. ;di
į
I .

Džiugu, kad visa eilė 
tremtinių, pavienių ir šei-1 
mu, gauna paramos at-' 
skirais siuntiniais iš A-- 
merikos. Bet yra patirta,; 
kad labiau “raštingi”į 
tremtiniai pradėjo gauti; 
daugiau siuntinėlių, negu 
jų gauna kuklūs, didelių; 
šeimų nariai, ligoniai, se-, 
neliai, kurie neturi drąsos; kaičių. Mano tėvo vardas Juo- 
laiškų rašinėti ir prašyti Ragauskas, sūnus 
daugiau pagalbos. Tos 
šeimos tenkinasi bendrąja 
parama ir negauna papil
domos pagalbos iš kitur. 
Tremtinių gyvenimui sun
kėjant, tokių šeimų padė- 

Petras Babickas, tis itin blogėja. Joms bū-

4

. Malonėkite padidinti sa- 
ir padėkos'vo veiklą šiam darbui ko 

‘ ‘. Už tai Jums 
džiausią padėka!j labai daug.

DIDESNI RŪPESČIAI Į Su nuoširdžiausiu dėkin
gumu. BALF Centras.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.,
105 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Paieško
Gal būt tada širdis, grožybėje atgijus, 
Kaip saulė bus didi ir kaip rasa — tyra,
Bet vėl ateis naktis, — numirs auksinės gijos, 
Virpėdamos gailiai su vakaro žara.

Pasek man pasaką, kaip saulė audžia giją 
Tarp žemės ilgesio ir sapno nemaraus, 
Kaip skleidžiasi žiedai baltų vandens lelijų, 
Juoduojančioj gelmėj Gyvenimo žiauraus.

giau: jie yra rusų bernai - batrakai. Išskirti 
sudaro tik keli parsidavėliai.

— Šitaip! Tai lietuviai komunistai nori iš
laikyt savo tautybę?

— O rusai ar to nenori?
Pochotinas susimąstė.

— O gal tu turi tiesą. Rusijoj bręsta tau
tiškumas. Bet Rusija milžinas, o ką gi jūs? 
Nykštukai, kuriuos tik per žiūroną galima 
įžiūrėti.

— Ir nykštukai nori gyventi, Terentij Lu
kič.

— Maža kas ko nori. Ir aš noriu gyventi, 
o matai, kur atsidūriau. Nevykėliams — pa
vieniams ir tautoms — šiais laikais nėra gy
venimo. Na, tautų klausimo mes neišrišim. 
Žiūrėkim savęs. Ką gi tu pats nori daryti? 
Juk esi komunistas.

— Koks aš čia komunistas. Davė man šio
kią tokią tarnybą, tai ir apsimečiau komu
nistu. Didelė dauguma taip daro. Kitaip — 
darbo neduoda. Negi stipsi badu.

— Tai sakai dauguma Lietuvos darbi
ninkų tik apsimetę komunistais?
- Ką čia dauguma; visi, išskyrus vieną 

kitą sukvaišusį fanatiką.
— Ir tu toks buvai?
— Taigi sakiau, kad aš toks komunistas, 

kaip ir tamsta.
— Nagi, nagi. Juk žinai, kad aš komunis

tas, dar gi čekistas.
— Aš žinau ką kalbu. Net ir tarp rusų re

tas kuris tikras komunistas. Ko ne visi apsi

metėliai — dėl duonos kąsnio. Apie lietuvius- 
nėr ką kalbėt.

— O vis dėlto partizanai paėmė tave į ne
laisvę.

— Jie ima visus komunistų tarnautojus, 
bet likviduoja tik tuos, kurie, norėdami bol
ševikams įtikti, skriaudžia saviškius. Manęs 
gi partizanai nelikvidavo.

— O bet gi iš nelaisvės pabėgai.
— Aš myliu laisvę. Ir lietuviška nelaisvė 

man nepakenčiama.
— Tai dabar tave partizanai likviduotų?
— Nė kiek dėl to neabejoju.
— Tai kur dabar dingsi?
— Seksiu tamstos pavyzdį: grįšiu į meš

kos glėbį — į Sovietų tarnybą. Mane turės 
priimti ir dar apdovanoti, kad pabėgau iš 
partizanų nelaisvės.

Pochotinas nustebo dėl tokio protavimo, 
bet galų gale prisipažino:

— Mudu abudu nevykėliai, bet aš —kur 
kas didesnis.

16.

Neskanios derybos ir sunkūs 
pažadai

Po ilgos sunkios kelionės ir vos-vos iš
vengtų pavojų pakliūti į partizanų rankas, 
Pochotinas su Gražbiliu pasiekė miestą ir 
nuvyko kiekvienas į pasiskirtą vietą: Graž- 
bilys į generalinį komisariatą pasirodyti,

Ieškau tėvo seserų Ragaus-

Vlado, ; 
kilęs iš Pakuonio valsčiaus, 
Kauno apskrities. Pagal turi
mas žinias ieškomosios gyvena t 
Chicagoje. Prašau atsiliepti se
kančiu adresu: K. O. Baltra- 
maitis, 221 Bond Street, Eliza- 
beth, N. J.

kad pabėgo iš partizanų nelaisvės, o Pochoti
nas nedrąsia, linkčiojančia eisena nutimni- . 
no į čekos raštinę. Gražbilys tikėjosi pa?v- 
rimo ir poaukščio už didvyrišką paspruki
mą iš partizanų nagų. Pochotinas nemanė 
esąs apvainikuotas didvyrio garbe. Pabėgo 
tai pabėgo, bet čekoj jau buvo žinoma, ko
kiu negarbingu būdu jis į nelaisvę pakliuvo. 
Jis negalėjo nenujausti, kad čeką visa tai 
žino, tad ėjo nesparčiai, svarstydamas, kaip 
užglostyti savo pakliuvimą ir išpūsti išsi
laisvinimą.

Čekoje iš karto jo nepažino. Paskaitė 
kažkokiu valkata, kurs nežinia ko čia užkly
do. Driskiai - proletarai čekistams į akis 
nelenda. Jei kartais čekos nuovadoj pasiro
do, tai tik prievarta atvesti — būti tardo
mais ir kankinamais. Čekistų nuostaba dar 
padidėjo, kai Pochotinas pasisakė kas esąs 
ir norįs pasimatyti su pačiu Nachalskiu. Če
kistai norėjo tiesiog jį laukan ištsumti, nes 
iš anksto žinojo, kad Nachalskis nenorės 
kalbėti su tokiu nusišmeižusiu nevykėliu, 
kurs atrodė išvargęs, išbalęs, nudriskęs ir 
visai nepanašus į buvusį jų viršininką. Ta
čiau Pochotinas atrado savyje pakankamai 
energijos tinkamai pasistatyti. Pastebėjęs 
panieką buvusių savo pavaldinių akyse, jis 
tiek įniršo, kad pasijuto tebesąs viršininku 
ir, valdiškai užkeikęs, įsakė jiems tuč tuo
jau pakviesti čia Nachalskį.

(Bus daugiau)
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I§ LIETUVIŲ KATALIKŲ
STUDENTŲ VEIKLOS 

PARYŽIUJE
.!

» ‘kėlė dalyvių tarpe semina- 
atbloškė ras apie Liurdą, kuri pra

vedė P. Vilutis, supažin
dindamas su Pirenejų 
gamta, šv. Bernadeta. 
Dangaus Karalienės apsi
reiškimais ir stebuklais. 
Ne mažesni pasisekimą 
turėjo seminaras. kuria
me dalyvavo svečias J. E. 
vysk. Brizgys, papasako
damas apie lietuvių gyve
nimą Vokietijoje.

Katalikiški seminarai 
būdavo šaukiami nagrinė
ti religinius, tautinius, vi
suomeninius. mokslo ir 
kultūros klausimus. Ka
dangi dalyviai susidėdavo 
iš įvairių pasaulėžiūrų 
žmonių, tai disputai bū
davo gyvi, labai įdomūs 
ir kiekvieną įtraukią į ak-

1. KATALIKŲ STUDEN- į Didelį susidomėjimą su- 
TŲ BŪRELIS ’ — *----- ~——

Karo audra ;______
nors ir negausią lietuviš
kos jaunuomenės dalį į 
Prancūzijos žemę. Gyve
nimo sąlygos susidėjus, 
daugumas šios jaunuome
nės susispietė Prancūzijos 
sostinėje — Paryžiuje. 
Būdami toli nuo Tėvynės, 
masėje svetimųjų, lietu
viai studentai jautė gyvą 
reikalą palaikyti tampres
nį tarpusavio ryšį ir vie
nas kitam pagelbėti mora
liai ir materialiai.

Tuo HksIu buvo įkurtas 
1947. 1. 29 Lietuvių Kata
likų Studentų Būrelis, ku
rio pirmininku buvo iš
rinktas doktorantas adv. 
P. Vilutis. sekretoriumi J. 
Kazakevičius. iždininku 
A. Venckus, ir dvasios va- tinS4 darbą, 
du pakviestas kun. J. Ku
bilius.

Būrelio tikslai: stiprinti 
savyje katalikiškąją dva
sią ir skleisti krikščioniš
kas idėjas kitų tarpe, kel
ti lietuviškai tautinę min
tį bei Tėvynės meilę, ug
dyti Tautinę Vienybę, 
skelbti toleranciją, palai
kyti glaudžius santykius 
su prancūzų ir kitų tauty-

* *

DARBININKAS 4
VĖŽIO LIGA IR JOS 

REIŠKINIAI
Lietuvos Ateitininkų Fe
deracijos “Tarptautinėje 
Studentų Savaitėje”, kuri 
įvyko Prancūzijoje, Vare- 
n’os pilyje, 1947. VII. 25 - 
VIII. 20. Čia dalyvavo 14 
valstybių atstovai ir 
sprendė labai aktualias 
problemas: garbingo žmo
gaus idealo išplėtimas 

! jaunuomenėje, idėjų ir 
siekių suvienodin imas, 
pasaulio reikalų tvarky
mas, kūryba ir t.t.

Čia Lietuvos atstovas 
turėjo gražios progos su
pažindinti kitų valstybių 
delegatus su dabartine 
Lietuvos padėtimi, apdo
vanoti gausia literatūra 
apie Lietuvą. Taip pat jis 
laikė paskaitą: “Katalikų 
Bažnyčios padėtis Sovie
tinėje Lietuvoje”, po ku
rios susilaukė kitų atsto
vų didelio pritarima ir gi
lios Lietuvai užuojautos 
bei pagarbos.

£ # £

Gale reikia priminti, 
kad Būreliui labai daug 

vadas 
kuris jį 
net ma-!

v •

Žemėlapis parodo Palestiną, kur žydų su ara
bais kariniai veiksmai kertasi vis smarkyn ir at
rodo, kad ten padėta kibirkštis trečiam pasauli
niam karui. Numeris (1) — Haifa, pažymėta, kad 
ten stipri žydų armija saugo miestą po to, kai jie 
netikėtai sumušo arabus.

prancūzų šeimas praleisti Tenka pažymėti rimtą
vakarus, kur jie turėdavo jaunųjų katalikų ekspan- padeda dvasios

Lietuvą, ei ją ir stropų savo Tautos kun. Kubilius J., 
” ’ * ' ‘ didžiulėje remia moraliai ir

Universiteto terialiai.

3. KELTI LIETUVOS 
VARDĄ

Jaunuolių entuziastiška 
idealistinė veikla neapsi
ribojo vien tik savųjų tar
pe. Jie tuojau užmezgė; tykiai ir studentai visuo- lionėje į Chartres, 
glaudžius santykius su 
prancūzų katalikų jauni
mo organizacijomis, kaip 
A. G. J. F. (Action Catho-

‘^ lique de la Jeunesse Fran-

papasakoti apie
padainuoti lietuviškų dai- atstovavimą

■ nų. Tarp lietuvių studen- Paryžiaus --------------.----------
i tų ir prancūziškų šeimų katalikų studentų mani-j Katalikiškasis
! - — X —   —— J A « 1 lr !'užsimezgė nuoširdūs san- festacijoje — maldos ke-'studentų būrelis žengia įos medžiagos 
tykiai ir studentai visuo- lionėje j Chartres, kur Į naujuose metuose su ne-; miiijon:
met būdavo puikiai priim- 5000 studentų tarpe mū--mažesne ekspansyvine e- vis neaDSįr

Tūkstančiai pamfletų is
panų, lenkų, žydų ir italų 
kalbomis dabar dalinami 
American Cancer Draugi
jos savo pastangoms pa- užgyja, 
dėti svetur - gimusiems 
amerikiečiams 
šios biaurios ligos pavo
jaus ženklus.

Douglas Poteat, egzeku- 4. Pakeitimas karpos ar 
tyvis vice - prezidentas apgamos.
Cancer Draugijos nesenai 5. Nuolatinis nevirškini- 
pareiškė, kad panašūs mas arba sunkumas ry- 
pamfletai bus pagaminti jant.
kitose kalbose pasiekti 6. Nuolatinis užkimimas 
daugiau amerikiečių iš ki- ar ^kosėjimas, 
tų šalių.

“Vėžys kerta žmones vi
sų tautų ir praeičių”, Po-! 
teat sakė. “Čia Ameriko-; 
je norime, kad visi pilie
čiai žinotų visus svar
biausius faktus apie šią 
ligą. Apšvieta tikime iš
gelbėti daug gyvybių”.

Poteat pranešė, kad 
1947 m. Draugija paruošė 
ir išdalino beveik 50,000,- 
000 plakatėlių, radio vei- 

i kalų, straipsnių žurna- 
. ilams ir laikraščiams, ir 

lietuvių visokios kitos spausdin-

Pamfletuose 
septyni svarbūs 
ženklai —

1. Skaudulys,

pažymėta 
pavojaus

kuris ne-

2. Augulys krūtyse ar 
paž i n t i kitur.

3. Nepaprastas krauja
vimas arba pūliavimas.

6. Nuolatinis užkimimas

i 7. Bet koks pakeitimas 
normalaus vidurių pripra
timo. A. C. S.

Vakarai neteko Kris
taus, nuo to jie turi žūti.

Dostojevskis

ti, pavaišinti ir kartais 
apdovanoti parker i a i s, 
knygomis ir kitomis gra
žiomis dovanėlėmis. Ne
praeidavo didesnės šven- 

, kad iš katalikiškojo 
imis, kaip G. C. E. D. j būrelio nebūtų pasiųsti 
|(Groupe Catholique de la atstovai į prancūzų šei- 
įFaculte de Droit). Iš šių mas. Jau kelintą kartą y- 

ra gražiai atstovavę: J.: 
Kazakevičius, A. 
kus. B. Kučinskas, 
Bražėnaitė,

bių studentais katalikais. 'S,a^)’J’-1* S’’ ’.E’ ’?•(-
Būti kilniais E*. C F* lr kAtomJ,s ^P^e.s’Į

įFaculte de Droit). Iš šių
t organizacijų jie susilaukė 

pir-Įdidelės paramos: gaudavo

Jų šūkis: 
žmonėmis.

2. KATALIKIŠKI 
SEMINARAI

Jaunieji katalikai 
miausia išvystė dinamiš-.patalpas lietuviškiems šo
ką veiklą savųjų tarpe.įkiams ir dainoms; daly- 
Jie sugebėjo suburti kata- į vaudavo 
ūkiškuose seminaruose ne į Šventėse ir susirinkimuo- 
tik katalikiškos minties se.
studentus bei inteligentus J Taip pat minėtų organi- 
bet taip pat gausų būrį Racijų dėka lietuviai stu- 
lietuvių, šalčiau žiūrinčių dentai buvo kviečiami į 
į katalikiškus reikalus. turtingesnes katalikiškas

“Bet milijonai amerikie
čių vis neapsipažinę su li
gos ženklais, kurie yra 
vėžio reiškiniai”, Poteat 
sakė. Kasmet tūkstančiai 
sveturgimusių amerikie
čių miršta bereikalingai, 
aukos nežinojimo”.

, Kiekvienas amerikietis 
(privalo lankyti gydytoją 

P. Minkaitis. nors kartą per metus pil
nam fiziniam patikrini- 

_ _ t - i ------- mui» tu°j Pas gydy-gyvą prancūzo inteligen-; Silpni žmonės gerų ap- to ją jeigu pasirodo bet

siškiai ne tik buvo įsijun- nergija dirbti katalikiškai 
gę į Mistinį Kristaus Kū-’tautinį darbą, iškeliant 
ną, bet kartu paskleidė i Lietuvos vardą vakarų 
lietuvišką mintį, apie' Europoje ir skleidžiant 
vargstančią Marijos žemę:savųjų tarpe Tautinės 
— Lietuvą, perskaityda-J Vienybės bei tolerancijos 
mi Lietuvos vyskupų laiš- idėjas ir platina mintį: 
ką, kreipimąsi į pasaulio Būti kilniais žmonėmis, 
katalikus. r ..........

Toje maldos kelionėje Paryžius, 1948. III. 10. 
Venc- lietuviai pažino galingą iri __________

i

I

Arstikaitytė, to tikėjimą ir įgavo nau- linkybių laukia, o stiprūs koks abejingas apsireiški- 
jų organizacijų P. Vilutis ir t.t. jos'šviesos. I natvs ias Dasidaro. Imas..jos 'šviesos.

4. LIETUVIŠKA DAINA f Čia bUW išryškinta, 
PER PRANCŪZŲ RADIO kad yra žmonių, kurie ti- 

Prancūzų studentų G. C. ki į Dievą grynai protu.

! patys jas pasidaro.^ Imas.

Charles Sawyer, iš Cin- 
cinnati, Ohio, dabartiniu 
metu einąs ambasado
riaus pareigas Belgijoj, 
skiriamas Komercijos Se
kretorium, Washington, 
D. C.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

English-Lithuanian 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 
cuvišką Žodyną

i Prancūzų studentų U. u. ki j uievą grynai protu. 
F. D. organizacijos tarpi- Toks tikėjimas yra dau- 

ininkavimo dėka 1947. III. gumos inteligentų, kuris 
10 Katalikų būrelis sumo- yra daugiausia formalus,

So. Boston 21, Mas*

ir prašome atsiųsti mums Anglis

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas_
Adresas_______

366 W. Broaduay,

oficialus, šaltas, o kartais i 
net ir tradicinis, neįtrau
kiąs tikinčiojo dvasios į 
intymius santykius su 
Dievybe. Žinoma, jie tei
sūs, tačiau jų neapgobia 
palaiminta dieviško dva
sios džiaugsmo banga, iš
plaukianti iš tikrai gyvo
jo tikėjimo, nes čia nejau
čiamas pačios Dievybės 
artumas ir nepajėgiama 
iš jos pasisemti dvasinės 
ir fizinės jėgos. Priešin
gas minėtam yra jaus
mais tikėjimas arba net 
autoritetu, daugumoje 
praktikuojamas kaimie
čių, kurie nepajėgia pa-

bilizavęs visas savo ir ki- < 
tų pažiūrų studentų meni
nes jėgas įdainavo į plok
šteles: “Tykus buvo va
karėlis”, “Kur lygūs lau
kai”, ‘“Sėdžiu už stalelio 
ir žalia pieva”.. Šios dai
nos skambėjo net tris 
kartus per prancūzų ra
dio.

Tenka pastebėti, kad ir 
skirtingų pažiūrų studen
tų tarpe pasireiškė su 
jaunaisiais katalikais gra
žus bendradarbiavimas 
bei vieningumas, kas lie
čia bendruosius Tautos 
reikalus bei Lietuvos var
do kėlimą.

Verta paminėti gražų gauti savo protu abstrak- 
Lietuvos reikalų atstovą- čių bei mistinių dalykų, 
vimą “Kalėdų Uni versi te- Jie 
te” 1947. XII. 24, 1____
Kazakevičius iškėlė Lietu- kinimo bei įsigilinimo į ti- 
vos vardą 24 tautybių stu- kėjimo tiesas, 
dentų tarpe, įdainuoda- kinčiuosius ; 
mas į plokšteles, akompa- nukreipti 
nuojant stud. prancūzui idealo. Tačiau yra žmo- 
Francois Jean gitara “Ty- nių, kurie tiki protu ir 
kiai, tykiai” ir “Sėdžiu už jausmais ir dar daugiau— 
stalelio”. Plokštelės buvo jie savo jautria siela tie- 
išsiuntinėtos į įvairius siog jaučia realų Dievy- 
kraštus.

5. KITŲ TAUTYBIŲ
TARPE.

Gyvasis Tikėjimas

• • 
l/te only really different rejriįerator 

SERVEL

‘ tiki paviršutiniškai, 
kur J. naiviai, be gilesnio įšiti-

Tokius ti- 
yra nesunku 

nuo tikėjimo

Šie du vyrai linksmi sugrįžę iš Antarctico 
tyrinėjimo ekspedicijos. Tai William R. Latady 
(kairėj) iš Cambridge, Mass. ir laivo daktaras 
Donald McLean. Jų Ronne Research Ekspedicija 
atrado paskutini dar ligi šiol nežinotą vakarinį 
VVeddell Sea krantą.

l realų Dievy- 
ibės egzistavimą ir jai at- 
įsiduoda visa sielos esybe 
ir kiekviena kūno ląstele. 
Tokių tikėjimas yra gelž
betoninis. Niekada niekas 

Lietuvių santykiai išsi-bepajėgs iš jų pagrobti to 
' _ j i tikėjimo, 

'nors jiems tektų jį išpirk
ti ir savo krauju. Tai toks 
gyvas galingas ir tvirtas 

i tikėjimas viešpa t a u j a 
: prancūzų tikinčioje stu- 
į dentyjoje.
i 6. VAREN’os PILYJE
i Džiuginančiu dalyku 
(reikia laikyti pirm. Vilu
čių pakvietimą atstovauti

Į šakojo ir jie tapo žinomi tikrai gyvojo 
(įvairių tautybių studen
tams. Lietuviai buvo kvie
čiami į anglų, belgų, ser
bų, bielarusų, lenkų, ru
munų, prancūzų, italų su
sirinkimus ir šventes. Mū
siškiai gerų progų nepra
leisdavo ir dalyvaudami 
užmegzdavo vis nuošir- 
desnius ir artimesnius 
santykius.

Didelės įtalpos kom- 
partmentas maistui

Duoda drėgnumą ir šviežu- 
O mą Daržovėms; paranki vie- 

ta mėsai-laikyti.

Tykus, nėra 
judamu daliu.

Štai čia vienintelis šaldytuvas yra 
labai tykus, ilgiau tveria dėlto, kad 
NĖRA judamų dalių, kurios judėtų ar 
išduotų balsą kokį nors. Stebuklinga 
gaso liepsna “šaldo taip gerai, kaip ir 
kaitina”, atlieka darbą... duoda jums 
tykų, patikimą ir ekonomišką šaldymą.

NAUJAUSIAS SERVELS DABAR

‘LAIKOSI TYKIAI, 
TVERIA ILGAI”

GALIMA GAUTI... su dideliais šaldy
mui maisto lokeriais, “drėgnas šaltis” 
ir “sausas šaltis” užsilaiko kompart- 
mentuose, kad palaikius mėsą ir dar
žoves geriausiame stovyje. Didelės len
tynos duoda extra vietos, galima nu
statyti j 11 skirtingų pozicijų.

Ateikite šiandien, pamatykite nau
ją Servels vitrinoje... didžiuma mode
lių galima pirkti DABAR. 24 mėnesiai 
išsimokė  jimui.

BOSTON CONSOUOATtD GAS CO***NY
100 ARLINGTON ST. HUbbord 2-7600 •

or Your Co-opcrating GAS Dealer
Nesr 'OUIZZING THE WIVE$' weckdoy morninę» WNAC 19:00 10:19
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Kai Kęstutis daužydavo

Taėiau teutonų ordeno

— “Greičiau geležis pavirs vašku, negu mes mai
nysime savo žodį”. — Pirmoji Lietuvos sutartis su 
Anglija buvo pasirašyta Kęstučio. — Kai Maskvos 
valdovas puolė ant kelių prieš lietuvius. — Vytauto 
laikais tebuvo 400,000 lietuvių. — Lietuvos smala, pe
lenai ir pakulos padėjo... anglams užvaldyti jūras.

— Nuo pat 1794 metų
(nuo Lietuvos nepriklau- nariai dažnai nekreipda- 
somybės praradimo) ne- vo dėmesio į popiežiaus 
buvo nė vienos lietuvių 
kartos, kuri nebūtų grie- 
busis ginklų desperatiš
kose pastangose atgauti 
savo laisvę, — taip rašo
ma naujoje adv. Kosto 
Jurgėlos knygoje History 
of the Lithuanian Nation 
(Lietuvių Tautos Istori
ja) ; išleido Lietuvių Kul
tūros Institutas, New 
York, 1948 m., 543 pusi.).

Tai veikalas, vertas pla
tesnio dėmesio: rūpestin
gai parašytas, gausiai 
rinktiniais paveikslais ir 
žemėlapiais iliustruotas, 
panaudojama daugelis 
pirmaeilės svarbos šalti
nių.

ĮDOMYBĖS APIE LIE
TUVOS PRAEITĮ

perspėjimus. 1305 metų 
rugsėjo 1 dieną Rygos ar
kivyskupas nusiskundė, 
kad ordeno nariai net ku
nigus žudo, išjuokdami 
aukas tais žodžiais: “Na. 
tegu gi tau popiežius pa
deda”.

Ordeno nariai net patį 
Rygos vyskupą aštuonius 
mėnesius kalino, teduoda
mi tik duonos ir vandens, 
tyčiodamiesi iš jo, ir išlei
do tik popiežiui Bonifacui 
griežtai pakėlus balsą.

VOKIEČIŲ ORDENAS 
NUSKANDINO 18 

KUNIGŲ
Vyskupai nekartą turė

jo popiežiui pranešti apie 
j teutonų ordeno juodus

Iš šios knygos suseka-ldarbus- TaiP- Gnis2no ar‘

AMERIKOS LIETUVIAMS ir broliai, esate vieningi ir ne
palaužiami.

Tvirtai tikime, kad mūsų vi-
Lietuvių Tremtinių Amati-Į Tėvynė amžinai liks Jums dė- sų vieningos pastangos įtikins

ninku ir Darbininkų Profesi-įkinga. (viešąją pasaulio nuomonę mūsų
Mes, lietuviai amatininkai ir i Tautos ir Tėvynės reikalo tei- 

.’singumu ir apvainikuos mūsų 
darbininkai vadovaudamiesi (j^drą kovą laimėjimu. Visada

.. i savo i siunčia i ~ . - į; 1940-41 m. bolševikų okupaci-į _. . !
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Istorinis vaizdas 20 milių nuo Jeruzalės. Tai 
kelias, kuriuo ėjo “gerasis Samaritonas” ir vidu
ryj matosi akmens sienos pakraštyj nuo apaštalų 
laikų garsus šulinys. Tose srityse dabar eina ka
ras tarp arabų ir žydų. Arabai tvirtina, kad ši 
vietovė yra jų kontrolėje.

nės Sąjungos II-sis skyrių at-j 
stovų metinis suvažiavimas, į-1 
vykęs 1948 m. vasario mėn. 21-Į 
22 d.d. Augsburge, 
Jums, sesės ir broliai, 
kos lietuviai, ir Jūsų garbin
goms organizacijoms karščiau
sius sveikinimus.

Kartu su visa lietuvių tremti
nių bendruomene ir mes, ama
tininkai ir darbininkai, susior
ganizavę į Profesinę Sąjungą, 
dėkojame Jums, sesės ir bro- 
liai, už jautrų rūpinimąsi mūsų 
Motinos Tėvynės likimu ir sie- 
lojimąsi tremtyje esančrų tau
tiečių nelaime ir vargu.

Jūsų mylinčią ir guodžiančią 
ranką nuolatos juto tremtiniai 
amatininkai ir darbininkai. Už 
Jūsų gi pagalbą, tiek atstatant 
Nepriklausomą Lietuvą, tiek ją 
atkuriant ir dabar kovojant už. ............................  ... . , innos pastai jos išlaisvinimą iš laukines bol- . ..., ... . . , i bolševikiniosevikinių tironų priespaudos.

Ameri-

O ATSIMENU NAMELĮ

patyrimais iš pirmosios, Į^ej[anie su Jumis, brangios se
sės ir broliai, Amerikos Lietu
viai.

Suvažiavimo įgalioti 
pasirašyti: 

V. Gervickas, pirm.
AL Andriūnas, sekr.

jos ir dabar gaunamomis žinio-! 
mis apie šio meto padėtį Lietu-j 
voje. konstatuojame, kad bol-, 

: ševikai darbo klasės ir aukš- 
j čiausio socialinio teisingumo 
; vardu, priešingai bet kokiam 
žmogiškumui ir pagrindiniams 
demokratijos, teisės ir teisin
gumo principams, vykdo tiro- 
ninį imperializmą ir pačios dar
bininkijos dar negirdėtą dvasi
nę ir fizinę priespaudą. Protes
tuodami prieš bolševikinę prie
spaudą darbininkijos atžvilgiu, 
mes, lietuviai amatininkai ir 
darbininkai, jungiame savo pa
stangas su viso pasaulio darbi
ninkijos ir visos dorinės žmo
nijos pastangomis, sutramdyti 
_________ » teroro siautėjimą 
prieš lietuvių ir daugybę kitų 
sovietinio totalitarizmo pa
vergtų tautų.

f

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

kivyskupas pranešė, kad 
kryžuočiai užpuolė Kauną 
Didįjį Penktadienį ir iš
griovė katalikų bažnyčias. 
1305 metais Rygos arki
vyskupas ilgame rašte iš
kėlė net 230 apkaltinimų, 
jų tarpe ir tai, kad dėl 
kryžuočių žiaurumo Min
daugas apleido tikėjimą. 
Popiežius Klemensas V. 
pasiuntė vysk. Moliano iš
tirti tuos kaltinimus.
. 1428 metais, ordeno na
riai nuskandino 18 kuni
gų, jų tarpe ir vieną Ry
gos kanauninką, kam ke
liavo į Romą su skuųdu 
prieš jų tamsius darbus. 

1477 metais ordeno di
dysis mistras retežiu pri- 

Lietuvą val-jrakin? vysk- Teodorą, ne-

• v

pavirs vašku, vanduo per
simainys į plieną ir upės 
pradės tekėti aukštyn, ne
gu mes sulaužysime savo 
žodį”.

— Vilnius pasidarė nuo
latinė Lietuvos sostinė ne
vėliau kaip 1323 metais.
— Pirmąją prekybos su

tartį su Anglija pasirašė 
Kęstutis 1342 metais. A- 
biejų kraštų piliečiai gavo 
laisvę apsigyventi viena
me ar kitame krašte..Pa
langa buvo uostas, per 
kurį vyko susisiekimas su 
Anglija.

— Buvo laikai, kad lietu
vių valdžia, siekė net Kry
mą; tą šalį Algirdas ap
gyvendino totoriais. Stali
nas tik netaip seniai juos 
masiškai ištrėmė į Sibirą.

TRIS KARTUS LIETU
VIAI SUKLUPDĖ 

MASKVĄ
— Algirdas tris sykius

me visą eilę įdomių mūsų, 
praeitį nušviečiančių, in
formacijų:
— Lietuvos vardas pir

mą kartą suminėtas ra
šytuose dokument u o s e 
randamas 1009 metais 
“Annales QUedlinburgen- 
ses”, kur nupasakojama 
apie Šv. Brunono įvykdy
tą misijų kelionę į Lietu
vą 1008 metais.
— Pirmoji'Prūsų knyga, 

katekizmas, buvo išleista 
1545 metais, taigi dviems 
metais anksčiau už Maž
vydo katekizmą (pirmą-! 
ją lig šiol žinomą lietuvis-j 
ką knygą).
— Pirmi lietuviškieji pi-’

nigai buvo nukalti XIV į 
šimtmetyje, r 
dant Kęstučiui. . x . . . . x „

TEUTONŲ ORDENAS taip pnrakmtą bazny-
— Kryžiuočių ir ^««^;'numarina 1325 metais Į rįu Algirdas 1368 m. vėl 

mn ų ordeną vo iečiai; RygOS arkivyskupas netjatgai jj sugrąžino į sostą,
apgu

lę Kremlių ir nudegino

į va už sąmokslą prieš juos, atliko žygį į Maskvą: 
___ , į ir taip prirakintą bažny- __  
kardi-iČioS rūsyje vYskuP^ badų rė j0‘brolį Mykolą iš Tve-

1. Kai maskviečiai išva-

dažnai stengėsi panaudoti; p '/at^vrp ai • • * ° -nAiusniamo ekskomunuavo (atskyrė lietuviai tada buvosavo politiniams 
Prisidengdami 
skleidimu, jie 
žiauriai elgėsi

tiksla,ms. nUQ Bažnyčios) ordeną. 
kn k s t o; r— - - -

nekartą kad kryžuočių 
su lietu-1

viais. Popiežius dėl 
daug kartų buvo juos 
draudęs, pavyzdžiui, 
piežius Innocentas 
1215 metais perspėjo 
silaikyti nuo žiaurumų; 
nuo 1218 metų tokie per
spėjimai buvo 
mi reguliariai, 
tais popiežius 
net pagrasino 
ka.

i

Tie visi faktai įrodo, Maskvos priemiesčius.

bar vadinamą Odesa.
— Vytautas ir Jogaila 

buvo generaliniai vikarai 
(aukšti bažnyčios parei
gūnai) Novgorodo ir 
Pskovo srityse.
— Vytautas Didysis ne

gėrė svaigalų.
— Lietuviai savo kaimy

nus suomius ir slavus mo
kė žemės ūkio.
— Vytauto laikais lietu

vių buvo apie 400,000, 
maždaug tiek, kiek tada 
buvo ir anglų. Gyvenda
mi salose anglai išaugo 
iki keliasdešimts milijonų 
tautos, gi lietuviai, šimt
mečiais grumdamiesi su 
totoriais, slavais, vokie
čiais pasiekė tik trejetos 
milijonų.

VILNIUS... LATVIŲ 
KULTŪROS PRADŽIA

— Lietuva su Lenkija

I

O atsimenu namelį
Aš gimtinį savo.
Kur motulė prie ratelio 
Supdama liūliavo.
Ir dainelė, ta lopšinė.
Ta dąina motulės.
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.
Čiūčia liūlia, mažutėlį.
Auk, greičiau, užauki —
Ir tėvynė, ir Dievulis
Tavęs jauno laukia...

Kai išklysti į pasaulį,
Platų begalinį.
Tėviškėlės atminimas
Te laimužę mini...
Kai į saulę pasižiūriu.
Vakaro saulutę,
Ji man primena, kaip, gyvą 
Mylimą motutę.
Ir kasdien regiu tą kaimą 
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima
Man lopšy liūliavo.

Mūsų Sąjunga, akivaizdoje 
didžios Tėvynės nelaimės, sie
kia konsoliduoti visas fizinio 
darbo ir amato žmonių jėgas, 
nežiūrint įsitikinimų ir politi
nių pažiūrų įvairumo, vieningai 

į kovai už Lietuvos reikalą, taip 
(pat, kaip ir Jūs. užjūrio sesės 
f —'"I" „

I
Šventoji Valanda

Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937

kun. J. K.
m. Kaina — 20c. 

“Darbininkas”, * 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massj

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet saukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadieni. 
Šįmet išpuola gegužes 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put- 
nam, Connecticut.
« TkOO Pamaldos; 12:30 Pietūs;
2-'^ Pose<^ls/’ 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų 
9ir^?s .nariH,S ir visus norinčius paremti N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų Įstaigas.

Kongregacijos geradarių pavasa- 

i Iki malonau^ pasimatymo Seime!
* A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

 Centro Valdyba.

iš- rio *r malonus poilsis po sunkios žiemos.buvo 
Prūsuose, o 

ne pačioje Lietuvoje.
— Valdovai tiek kišda- 

vosi į Bažnyčios reikalus, 
kad, pavyzdžiui, 1570 me
tais Vilniaus kapituloje iš į 
devynių kanauninkų te-’ 
buvo tik vienas kunigas, 
kiti — pasauliečiai.

SENOVĖS LIETUVIŲ 
ŽVALGYBA

— Karaliaus rinkimuose' 
šimt. pabaigoje įvy-■

ko kautynės Silezijoje.

paskutines kautynes tetų- knygos pirma 
rėjo tik Švitrigailos lai- !spausdintos 
kais, XV šimt. pradžioje. 
Per 500 metų šios dvi kai
myninės tautos nekariavo 
viena prieš kitą iki 1920 
metų.
— Lietuvos rytinė siena 

ėjo ties Možaisku, apie 
100 mylių nuo Kremliaus.
— Lietuvos statutas, iš

leistas 1529 m. sausio 21 
d., buvo pirmasai tikrai 
pilnas įstatymų kodeksas 
Europoje nuo pat Justi-i 
niano laikų (taigi — apie 
1,000 metų 1 
tarp vieno ir kito).

— Kai karalienės Elzbie
tos laikais Anglija ruošė
si užvaldyti jūras ir statė;

/■

ins i^.Tprr^?itSV-?arSyba sulaiko trokus

ir kalavi- 
ninkų ordenuose vyravo 
daugiausia vokiečių už
mačių politika ,o ne krikš
čioniškoji mintis.

GEDIMINO ŽODIS
— Lietuviai užsienio pir

kliams, amatininkams net 
ūkininkams davė plačias 
laisves ir savo žodžio bu
vo nusistatę griežtai lai
kytis. Gediminas net pa
reiškė: “Greičiau geležis

2. Kai Maskvos kuni
gaikštis Dimitrijus pra
dėjo vėl maištaut, Algir
das drauge su Kęstučiu ir 
Vytautu apgulė Maskvą 
antru kartu (1370 m.). Po 
astuonių apgulos dienų 
Dimitrijus išėjo į kalvą, 
vėliau pavadintą Nusilen
kimo kalva, ir čia puolė 
ant kelių prieš Lietuvos 
valdovus. Buvo pasirašy
tos paliaubos. Algirdas į- 
smeigė jietį į Kremliaus 
vartus.

3. Kai maskviečiai su
laužė šią sutartį, lietuviai

Z Lietuvoje 1372 m?tais vėl išžygiavo
_____ rinkdavosi į berželiais nukaišytas prieš Maskvą. Dimitrijus 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti-!greit pasirūpino SUSltai- 
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI-|kvti Volvkn die-
JA. DIEVO MOTINA! Palaikykime tąsi ?StU .ST/eiyKU
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje —Įžygiavo į Kremlių; D1- 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.' " " s *’ “ *T *

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MSNESIO 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 i konvertą 50c. ir šį kuponą
ir užadresavę:

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

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

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

to Į 
su-! 
po- 
III 
su-

XVI

laikotarpis tarP . dviejų kandidatų į

pakartoja- 
o 1222 me- 
Honorijus 

ekskomuni-

Gegužes Menesio Knygute
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje ; 
muose i "

Lenkijos - Lietuvos sostą. 
Lietuviai gudriai suorga
nizavo savo žvalgybą: pa- 
Įliko arklius išdėstę iki pat 

sav7’lai^Vną7irL7etuvoš vietos Silezijoje,
buvo gabenamas medis, J5ai ^lk pasirodė persvara, 
pelenai, smala ir pakulos 
tarpams laivuose užtaisy- " " ""
ti.

— Vilniuje buvo išspaus-

mitrijus jam įteikė Vely
kų kiaušinį. Buvo pasira
šyta sutartis.
ODESOS UOST4 ĮSTEI

GĖ VYTAUTAS
DIDYSIS

— Iki 1387 metų Lietu
va neturėjo rašytų įstaty
mų. Jogailos tais metais į 
suteiktosios privilegijos' 
katalikų bajorams buvo! 
pirmas įstatyminis raštas 
Lietuvoje.

— Vytautas statė tvirto
ves paliai Juodąją jūrą, 
paliai Dnieprą, jisai įstei
gė ir Haji-Bey uostą, da-

dintas pirmasis latvių ka- 
talikų katekizmas (1585 ” 
m.), pirmas latvių žody-į 
nas (1683 m.) ir pirmoji 
latvių gramatika (1732 
m.).

RADVILAS JUODASIS
— Radvilas Juodasis taip- 
karštai gynė Lietuvos rei
kalus, kad kartą pareiškė
— greičiau sutiksiąs duo
ti savo ranką sudeginti, 
negu pasirašysiąs kenks
mingą savo kraštui sutar
tį- 

I — Susižavėję Romos val
stybės garsu, Lietuvos di
dikai buvo priėmę teoriją, 
kad lietuviai paeiną iš ro
mėnų. Saco “protėvių” lo
tynų kalbą buvo taip pa
mėgę, kad lietuviškosios

I

damas arklius atnešė ži
nią net 36 valandoms 

(anksčiau, negu apie tą su- 
Tuo lietu-j 

viai pasinaudojo išsiderė- 
! darni sau žymiai palan
kesnes sąlygas iš kandi
dato, kurio karių laimėji
mas vedė jį Į Lenkijos - 
Lietuvių sosto. Tai vienas! 
lietuvių sėkmingai orga
nizuotas žvalgybos pa
vyzdys.

♦ « »
Tos Įdomybės apie Lie-j 

tuvos praeitį, paimtos iš 
K. Jurgėlos parašytosios 
Lietuvių tautos istorijos, 
pavaizduoja, kad veikale 
surinkta įvairi, įdomi me
džiaga, taip, kad ši kny- 

, ga darosi naudinga pasi-
• skaityti ypač mūsų jau-
• niesiems ir vertinga dova

na užsieniečiams.
Dr. J. Prunskis.

I
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I§ LIETUVIŲ KATALIKŲ

STUDENTŲ VEIKLOS
PARYŽIUJE

1. KATALIKŲ ST17DEN- i Dideli susidomėjimą su-
TŲ BŪRELIS l, z,s ------------

Karo audra 
nors ir negausią lietuviš
kos jaunuomenės dali į 
Prancūzijos žemę. Gyve
nimo sąlygos susidėjus, 
daugumas šios jaunuome
nės susispietė Prancūzijos 
sostinėje 
Būdami toli nuo Tėvynės, 
masėje svetimųjų, lietu
viai studentai jautė gyvą 
reikalą palaikyti tampres
nį tarpusavio ryšį ir vie
nas kitam pagelbėti mora
liai ir materialiai.

Tuo tinsiu buvo įkurtas 
1947. 1. 29 Lietuvių Kata
likų Studentų Būrelis, ku
rio pirmininku buvo iš
rinktas doktorantas adv. 
P. Vilutis, sekretoriumi J. 
Kazakevičius. iždininku 
A. Venckus, ir dvasios va
du pakviestas kun. J. Ku
bilius.

Būrelio tikslai: stiprinti 
savyje katalikiškąją dva
sią ir skleisti krikščioniš
kas idėjas kitų tarpe, kel
ti lietuviškai tautinę min
tį bei Tėvynės meilę, ug
dyti Tautinę Vienybę, 
skelbti toleranciją, palai
kyti glaudžius santykius 
su prancūzų ir kitų tauty-

įkėlė dalyvių tarpe semina- 
atbloškė ras apie Liurdą, kurį pra

vedė P. Vilutis, supažin
dindamas su Pirenejų 
gamta, šv. Bernadeta, 
Dangaus Karalienės apsi
reiškimais ir stebuklais. 
Ne mažesnį pasisekimą 
turėjo seminaras, kuria
me dalyvavo svečias J. E. 
vysk. Brizgys, papasako
damas apie lietuvių gyve
nimą Vokietijoje.

Katalikiški seminarai 
būdavo šaukiami nagrinė
ti religinius, tautinius, vi
suomeninius, mokslo ir 
kultūros klausimus. Ka
dangi dalyviai susidėdavo 
iš įvairių pasaulėžiūrų 
žmonių, tai disputai bū
davo gyvi, labai įdomūs 
ir kiekvieną įtraukią į ak
tingą darbą.

3. KELTI LIETUVOS 
VARDĄ

Paryžiuje.

DARBININKAS

Žemėlapis parodo Palestiną, kur žydų su ara
bais kariniai veiksmai kertasi vis smarkyn ir at
rodo, kad ten padėta kibirkštis trečiam pasauli
niam karui. Numeris (1) — Haifa, pažymėta, kad 
ten stipri žydų armija saugo miestą po to, kai jie 
netikėtai sumušo arabus.

Lietuvos Ateitininkų Fe
deracijos “Tarptautinėje 
Studentų Savaitėje”, kuri 
įvyko Prancūzijoje, Vare- 
n’os pilyje, 1947. VII. 25 - 
VIII. 20. Čia dalyvavo 14 
valstybių atstovai ir 
sprendė labai aktualias 
problemas: garbingo žmo
gaus idealo išplėtimas 
jaunuomenėje, idėjų ir 
siekių suvienodin imas, 
pasaulio reikalų tvarky
mas, kūryba ir t.t.

Čia Lietuvos atstovas 
turėjo gražios progos su
pažindinti kitų valstybių 
delegatus su dabartine 
Lietuvos padėtimi, apdo
vanoti gausia literatūra 
apie Lietuvą. Taip pat jis 
laikė paskaitą: “Katalikų 
Bažnyčios padėtis Sovie
tinėje Lietuvoje”, po ku
rios susilaukė kitų atsto
vų didelio pritarima ir gi
lios Lietuvai 
bei pagarbos.

♦

Gale reikia
kad Būreliui labai daug 

vadas 
kuris jį 
net ma-l

❖

užuojautos

priminti,

VĖŽIO LIGA IR JOS 
REIŠKINIAI

Pamfletuose 
septyni svarbūs 
ženklai —

1. Skaudulys,

pažymėta 
pavojaus

Tūkstančiai pamfletų is
panų, lenkų,‘žydų ir italų 
kalbomis dabar dalinami 
American Cancer Draugi
jos savo pastangoms pa- užgyja, 
dėti svetur - gimusiems 
amerikiečiams 
šios biaurios ligos pavo
jaus ženklus.

Douglas Poteat, egzeku- 
tyvis vice - prezidentas apgamos. 
Cancer Draugijos nesenai 5. Nuolatinis nevirškini- 
paieiškė, kad panašūs mas arba sunkumas ry- 
pamfletai bus pagaminti jant.
kitose kalbose pasiekti 6. Nuolatinis užkimimas 
daugiau amerikiečių iš ki- ar kosėjimas.
tų šalių. ! 7. Bet koks pakeitimas

“Vėžys kerta žmones vi- normalaus vidurių pripra- 
sų tautų ir praeičių”, Po-’timo. A. C. S.
teat sakė. “Čia Ameriko
je norime, kad visi pilie-> 
čiai žinotų visus i___
blausius faktus apie šią 
ligą. Apšvieta tikime iš
gelbėti daug gyvybių”.

Poteat pranešė, kad • 
1947 m. Draugija paruošė 
ir išdalino beveik 50,000,- 
000 plakatėlių, radio vei- 

i kalų, straipsnių žurna
lams ir laikraščiams, ir

kuris ne-

2. Augulys krūtyse ar 
paž i n t i kitur.

3. Nepaprastas krauja
vimas arba pūliavimas.

4. Pakeitimas karpos ar

6. Nuolatinis užkimimas

Vakarai neteko Kris- 
svar- taus, nuo to jie turi žūti.

Dostojevskis
I
I

prancūzų šeimas praleisti Tenka pažymėti rimtą 
vakarus, kur jie turėdavo jaunųjų katalikų ekspan- padeda dvasios

Lietuvą, ei ją ir stropų savo Tautos kun. Kubilius J., 
i didžiul ėję remia moraliai ir 

_r_____ _______ ________ j Universiteto terialiai.
tų ir prancūziškų šeimų katalikų studentų mani-j Katalikiškasis 
užsimezgė nuoširdūs san- festacijoje — maldos ke- studentų būrelis

, kur naujuose metuose su ne-; 
5000 studentų tarpe mū- mažesne ekspansyvine e- 
siškiai ne tik buvo įsijun- nergija dirbti katalikiškai 
gę į Mistinį Kristaus Kū-! tautinį darbą, iškeliant 
na, bet kartu paskleidė |Lietuvos vardą vakarų 
lietuvišką 
vargstančią Marijos žemę savųjų 
— Lietuvą, į 
mi Lietuvos vyskupų laiš- ‘ idėjas ir platina mintį: 
ką, kreipimąsi į pasaulio i Būti kilniais žmonėmis. j

papasakoti apie 1 
padainuoti lietuviškų dai- ; atstovavimą

Jaunuolių entuziastiška'nų. Tarp lietuvių studen- Paryžiaus 
idealistinė veikla neapsi-1 ‘ . ................
ribojo vien tik savųjų tar
pe. Jie tuojau užmezgė 
glaudžius santykius su 
prancūzų katalikų jauni
mo organizacijomis, kaip 
A. C. J. F. (Action Catho- 

l^ lique de la Jeunesse Fran-

ii „
tykiai ir studentai visuo- lionėje į Chartres,
met būdavo puikiai priim
ti, pavaišinti ir kartais 
apdovanoti parker i a i s, 
knygomis ir kitomis gra- 

į žiomis dovanėlėmis. Ne- 
: praeidavo didesnės šven- 

Būti kilniais E-.C- F- ,ir kj.tomls SĮ,uP«-|tės. kad iš katalikiškojo 
mis, kaip G. C. E. Duburėlio nebūtų pasiųsti 
(Groupe Catholiąue de la atstovai į prancūzų šei- 
Faculte de Droit). Iš šių mas. Jau kelintą kartą y- katalikus.
___ susįiauĮęė ra gražiai atstovavę: J.: Toje maldos kelionėje Paryžius 1948 III 10.
didelės paramos: gaudavo Kazakevičius, Ą. Venc- lietuviai pažino galingą ir 
patalpas lietuviškiems šo- kus. B. Kučinskas, N, gyvą prancūzo inteligen-

ir dainoms; daly-j Bražėnaitė, .................. ..
jų organizacijų' P. Vilutis ir 1.1. jos šviesos.

4. LIETUVIŠKA DAINA Čia bUVO išryškinta, 
PER PRANCŪZŲ RADIO kad yra žmonių, kurie ti- 

Prancūzų studentų G. C. ki į Dievą grynai protu. 
F. D. organizacijos tarpi- Toks tikėjimas yra dau- 
ninkavimo dėka 1947. III. gumos inteligentų, kuris 

Į

bių studentais katalikais, ..7 J _
Jų sukis: 
žmonėmis.

2. KATALIKIŠKI 
SEMINARAI

Jaunieji katalikai 
miausia išvystė dinamiš
ką veiklą savųjų tarpe. 
Jie sugebėjo suburti kata
likiškuose seminaruose ne 
tik katalikiškos minties 
studentus bei inteligentus, 
bet taip pat gausų būrį 
lietuvių, šalčiau žiūrinčių 
į katalikiškus reikalus.

pir-
organizacijų jie

ikiams
įvaudavo
į Šventėse ir susirinkimuo
se.

Taip pat minėtų organi
zacijų dėka lietuviai stu
dentai buvo kviečiami į 
turtingesnes katalikiškas:

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

English-Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliskai-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 > 
konvertą kuponą su $3.60. ir tuo jaus, gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną

ir prašome atsiųsti mums Angliš

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

Šiuomi siunčiame $
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas_  _
Adresas_______

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass

Šie du vyrai linksmi .sugrįžę iš Antarctico 
tyrinėjimo ekspedicijos. Tai William R. Latady 
(kairėj) iš Cambridge, Mass. ir laivo daktaras 
Donald McLean. Jų Ror.ne Research Ekspedicija 
atrado paskutinį dar ligi šiol nežinotą vakarinį 
VVeddell Sea krantą

I

" I Lietuvos varda vakarų 
mintį, apie Europoje ir skleidžiant 

J j tarpe Tautinės 
perskaityda-į Vienybės bei tolerancijos 

ir platina mintį:

lietuvių visokios kitos spausdin- 
zengia įos medžiagos.

~ j “Bet milijonai amerikie
čių vis neapsipažinę su li
gos ženklais, kurie yra 
vėžio reiškiniai”, Poteat j 
sakė. Kasmet tūkstančiai' 
sveturgimusių amerikie-; 
čių miršta bereikalingai, 
aukos nežinojimo”.

Kiekvienas amerikietis 
įprivalo lankyti gydytoją 

P. Minkaitis. į nors kartą per metus pil-i
fiziniam patikrini-

Silpni žmonės gerų ap-

nam
mui, ir tuoj eiti pas gydy
toją jeigu pasirodo bet

Arstikaitytė, to tikėjimą ir Įgavo nau- linkybių laukia, o stiprūs koks abejingas apsireiški
' patys jas pasidaro.^ mas.

Charles Savvyer, iš Cin- 
cinnati, Ohio, dabartiniu 
metu einąs ambasado
riaus pareigas Belgijoj, 
skiriamas Komercijos Se
kretorium, Washington, 
D. C.

10 Katalikų būrelis sumo- yra daugiausia formalus, 
bilizavęs visas savo ir ki- oficialus, šaltas, o kartais 
tų pažiūrų studentų meni
nes jėgas įdainavo į plok
šteles: “Tykus buvo va
karėlis”, “Kur lygūs lau
kai”, ‘“Sėdžiu už stalelio 
ir žalia pieva”.. Šios dai
nos skambėjo net tris 
kartus per prancūzų ra
dio.

Tenka pastebėti, kad ir 
skirtingų pažiūrų studen
tų tarpe pasireiškė su 
jaunaisiais katalikais gra
žus 1_______
bei vieningumas, 
čia bendruosius

net ir tradicinis, neįtrau
kiąs tikinčiojo dvasios į 
intymius santykius su 
Dievybe. Žinoma, jie tei
sūs, tačiau jų neapgobia 
palaiminta dieviško dva
sios džiaugsmo banga, iš
plaukianti iš tikrai gyvo
jo tikėjimo, nes čia nejau
čiamas pačios Dievybės 
artumas ir nepajėgiama 
iš jos pasisemti dvasinės 

_______ _ ir fizinės jėgos. Priešin- 
bendradarbiavimas gas minėtam yra jaus- 

kas lie- mais tikėjimas arba net 
Tautos autoritetu, daugumoje 

reikalus bei Lietuvos var- praktikuojamas kaimie- 
do kėlimą.______________ čių, kurie nepajėgia pa

verta paminėti gražų gauti savo protu abstrak- 
Lietuvos reikalų atstovą- čių bei mistinių dalykų, 
vimą “Kalėdų Ūniversite- Jie tiki paviršutiniškai, 
te” 1947. XII. 24, 1.........  * ‘
Kazakevičius iškėlė Lietu
vos vardą 24 tautybių stu
dentų tarpe, įdainuoda
mas į plokšteles, akompa- 

Į nuojant stud. prancūzui 
įFrancois Jean gitara “Ty- 
jkiai, tykiai” ir 
stalelio”. 
išsiuntinėtos į 
kraštus.

5. KITŲ TAUTYBIŲ 
TARPE.

Gyvasis Tikėjimas
Lietuvių santykiai išsi

šakojo ir jie tapo žinomi 
1 Įvairių tautybių studen
tams. Lietuviai buvo kvie- 

'čiami į anglų, belgų, ser
bų, bielarusų, lenkų, ru
munų, prancūzų, italų su
sirinkimus ir šventes. Mū
siškiai gerų 
leisdavo ir 
užmegzdavo 
dėsnius ir 
santykius.

really different refogemtor
SERVEL

kur J. naiviai, be gilesnio įsiti
kinimo bei įsigilinimo į ti
kėjimo tiesas. Tokius ti
kinčiuosius yra nesunku 
nukreipti nuo tikėjimo 
idealo. Tačiau yra žmo
gių, kurie tiki protu ir 

Sėdžiu už jausmais ir dar daugiau— 
Plokštelės buvo Jie savo jautria siela Ne

įvairius siog jaučia realų Dievy- 
ibes egzistavimą ir jai at- 
jsiduoda visa sielos esybe 
lir kiekviena kūno ląstele, 
i Tokių tikėjimas yra gelž
betoninis. Niekada niekas 
nepajėgs iš jų pagrobti to 
tikrai gyvojo tikėjimo, 

'nors jiems tektų jį išpirk
ti ir savo krauju. Tai toks 
gyvas galingas ir tvirtas 

į tikėjimas viešpa t a u j a 
i prancūzų tikinčioje stu- 
dentyjoje.

6. VAREN’os PILYJE
Džiuginančiu dalyku 

j reikia laikyti pirm. Vilu
čių pakvietimą atstovauti

Didelės įtalpos kom-

rrfrigeralor

Tykus, nėra 
judamų dalių.

‘LAIKOSI TYKIAI, 
TVERIA ILGAI”

partmentas maistui C/j

čia vienintelis šaldytuvas yra 
dėlto, kad

štai
labai tykus, ilgiau tveria
NĖRA judamų dalių, kurios judėtų ar 
išduotų balsą kokį nors. Stebuklinga 
gaso liepsna “šaldo taip gerai, kaip ir 
kaitina”, atlieka darbą... duoda jums 
tvkų. patikimą ir ekonomišką šaldymą.

NAUJAUSIAS SERVELS DABAR

progų nepra- 
dalyvaud.ami 
vis nuošir- 
artimesnius

i 'iį
I 
g

Duoda drėgnumą ir šviežu- 
<^5 mą Daržovėms; paranki vie- 
* ta mėsai-laikyti.

GALIMA GAUTI... su dideliais šaldy
mui maisto lokeriais. “drėgnas šaltis” 
ir “sausas šaltis” užsilaiko kompart- 
mentuose, kad palaikius mėsą ir dar
žoves geriausiame stovyje. Didelės len
tynos duoda extra vietos, galima nu
statyti į 11 skirtingų pozicijų.

Ateikite šiandien, pamatykite nau
ją Servels vitrinoje... didžiuma mode
lių galima pirkti DABAR. 24 mėnesiai 
išsimokėjimui.

BOSTON CONSOUDAHD GAS COMPANY
100 ARLINGTON ST. HUbbord 2-7600 •

or Yoiir Co tipcraling GAS Dealer
Heer "GUIZZING TMt WIV4$- weeMo/ mornin^i WNAC 10:00 10:10



Antradienis, Gegužės 4 d., 1948 DARfilKlNKAS

į popiežiaus
1305 metų

— “Greičiau geležis pavirs vašku, negu mes mai
nysime savo žodį”. — Pirmoji Lietuvos sutartis su 
Anglija buvo pasirašyta Kęstučio. — Kai Maskvos 
valdovas puolė ant kelių prieš lietuvius. — Vytauto 
laikais tebuvo 400,000 lietuvių. — Lietuvos smala, pe
lenai ir pakulos padėjo... anglams užvaldyti jūras.

Tačiau teutonų ordeno 
nariai dažnai nekreipda
vo dėmesio 
perspėjimus, 
rugsėjo 1 dieną Rygos ar
kivyskupas nusiskundė, 
kad ordeno nariai net ku
nigus žudo, išjuokdami 
aukas tais žodžiais: “Na, 
tegu gi tau popiežius pa
deda”.

Ordeno nariai net patį 
Rygos vyskupą aštuonius 
mėnesius kalino, teduoda
mi tik duonos ir vandens, 
tyčiodamiesi iš jo, ir išlei
do tik popiežiui Bonifacui 
griežtai pakėlus balsą.

VOKIEČIŲ ORDENAS 
NUSKANDINO 18 

KUNIGŲ
Vyskupai nekartą turė

jo popiežiui pranešti apie 
j teutonų ordeno juodus 
[darbus. Taip, Gniezno ar
kivyskupas pranešė, kad 
kryžuočiai užpuolė Kauną 
Didįjį Penktadienį ir iš
griovė katalikų bažnyčias. 
1305 metais Rygos arki
vyskupas ilgame rašte iš
kėlė net 230 apkaltinimų, 
jų tarpe ir tai, kad dėl 
kryžuočių žiaurumo Min
daugas apleido tikėjimą. 
Popiežius Klemensas V. 
pasiuntė vysk. Moliano iš
tirti tuos kaltinimus.

L 1428 metais, ordeno na
riai nuskandino 18 kuni
gų, jų tarpe ir vieną Ry-

______ _ y „■
4 ;x-

— Nuo pat 1794 metų 
(nuo Lietuvos nepriklau
somybės praradimo) ne
buvo nė vienos lietuvių 
kartos, kuri nebūtų grie- 
busis ginklų desperatiš
kose pastangose atgauti 
Savo laisvę, — taip rašo
ma naujoje adv. Kosto 
Jurgėlos knygoje History 
of the Lithuanian Nation 
(Lietuvių Tautos Istori
ja); išleido Lietuvių Kul
tūros Institutas, New 
York, 1948 m., 543 pusi.).

Tai veikalas, vertas pla
tesnio dėmesio: rūpestin
gai parašytas, gausiai 
rinktiniais paveikslais ir 
žemėlapiais iliustruotas, 
panaudojama daugelis 
pirmaeilės svarbos šalti
nių.

ĮDOMYBĖS APIE LIE
TUVOS PRAEITĮ

Iš šios knygos suseka-i 
me visą eilę įdomių mūsų, 
praeitį nušviečiančių, in
formacijų :
— Lietuvos vardas pir

mą kartą suminėtas ra
šytuose dokument u o s e 
randamas 1009 metais 
“Annales Qtiedlinburgen- 
ses”, kur nupasakojama 
apie Šv. Brunono įvykdy
tą misijų kelionę į Lietu
vą 1008 metais.
— Pirmoji‘Prūsų knyga,

katekizmas, buvo išleista 
1545 metais, taigi dviems 
metais anksčiau už Maž- , . ,
vydo katekizmą (pirmą-1 g°s kanauninką, ..am e- 
ją lig šiol žinomą lietuvis- iIlav? 1. Rom» . su skundu 
ką knygą).
— Pirmi lietuviškieji pi- , . . x x ,.

nigai buvo nukalti XIVidys!s mistras retežiu pn- 
šimtmetyje, Lietuvą val-irakl1° vJrsk- Teodorą, ne- 
dant Kęstučiui. Į. x . . , . .

TEUTONŲ ORDENAS !■>: taip pnrakmtą bazny- 
ntakų ^oS vokiečiaiį SU”a.rinOli ri«- Al§irdas 1368 m- vėl

prieš jų tamsius darbus. 
1477 metais ordeno di-

ir broliai, esate vieningi ir ne
palaužiami.

Tvirtai tikime, kad mūsų vi-
AMERIKOS LIETUVIAMS

Amati-[Tėvynė amžinai liks Jums dė-.sų vieningos pastangos įtikins 

nės Sąjungos II-sis skyrių at-| Mes, lietuviai amatininkai ir. Tautos ir Tėvynės reikalo 
stovų metinis suvažiavimas, į-1 

i vykęs 1948 m. vasario mėn. 21- j
22 d.d. Augsburge, 
Jums, sesės ir broliai, 
kos lietuviai.

Lietuvių Tremtinių 
ninku ir Darbininkų Profesi-Įkinga.

Istorinis vaizdas 20 milių nuo Jeruzalės. Tai 
kelias, kuriuo ėjo “gerasis Samaritonas” ir vidu
ryj matosi akmens sienos pakraštyj nuo apaštalų 
laikų garsus šulinys. Tose srityse dabar eina ka
ras tarp arabų ir žydų. Arabai tvirtina, kad ši 
vietovė yra jų kontrolėje.

Ameri- 
ir Jūsų garbin- 

i goms organizacijoms karščiau
sius sveikinimus.

Kartu su visa lietuvių tremti-, 
i nių bendruomene ir mes, ama-' 
tininkai ir darbininkai, susior
ganizavę į Profesinę Sąjungą, 
dėkojame Jums, seses ir bro- 

Į liai, už jautrų rūpinimąsi mūsų 
I Motinos Tėvynės likimu ir šie-į 
' lojimąsi tremtyje esančių tau-, 
tiečių nelaime ir vargu.

Jūsų mylinčią ir guodžiančią 
ranką nuolatos juto tremtiniai 
amatininkai ir darbininkai. Už' 

• Jūsų gi pagalbą, tiek atstatant 
‘ Nepriklausomą Lietuvą, tiek ją 
atkuriant ir dabar kovojant už 
jos išlaisvinimą iš laukinės bol
ševikinių tironų priespaudos.

i --------
{viešąją pasaulio nuomonę mūsų

> tei- 
Jsingumu ir apvainikuos mūsų 

darbininkai vadovaudamiesi (Į^ndrą kovą laimėjimu. Visada 
siunčia •saVO PatVrimais iš pirmosios jįejcame su Jumis, brangios se- 

! 1940-41 m. bolševikų okupaci- j broiįaį Amerikos Lietu-

O ATSIMENU NAMELĮ

jos ir dabar gaunamomis žinio-!• T ’ 4- Imis apie šio meto padėtį Lietu-j 
voje, konstatuojame, kad bol-j 
ševikai darbo klasės ir aukš- 

j čiausio socialinio teisingumo 
i vardu, priešingai bet kokiam 
žmogiškumui ir pagrindiniams 

•! demokratijos, teisės ir teisin
gumo principams, vykdo tiro- 
ninį imperializmą ir pačios dar
bininkijos dar negirdėtą dvasi
nę ir fizinę priespaudą. Protes
tuodami prieš bolševikinę prie
spaudą darbininkijos atžvilgiu, 
mes, lietuviai amatininkai ir 
darbininkai, jungiame savo pa
stangas su viso pasaulio darbi
ninkijos ir visos dorinės žmo- 

i nijos pastangomis, sutramdyti 
1 bolševikinio teroro siautėjimą 

* prieš lietuvių ir daugybę kitų 
sovietinio totalitarizmo pa
vergtų tautų.

I viai.
Suvažiavimo įgalioti 

pasirašyti:
V. Gervickas, pirm. 
Al. Andriūnas, sekr.

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

pavirs vašku, vanduo per
simainys į plieną ir upės 
pradės tekėti aukštyn, ne
gu mes sulaužysime savo 
žodį“.
— Vilnius pasidarė nuo

latinė Lietuvos sostinė ne
vėliau kaip 1323 metais.
— Pirmąją prekybos su

tartį su Anglija pasirašė 
Kęstutis 1342 metais. A- 
biejų kraštų piliečiai gavo 
laisvę apsigyventi viena
me ar kitame k rašte., Pa
langa buvo uostas, per 
kurį vyko susisiekimas su 
Anglija.
— Buvo laikai, kad lietu

vių valdžia, siekė net Kry
mą; tą šalį Algirdas ap
gyvendino totoriais. Stali
nas tik netaip seniai juos 
masiškai ištrėmė į Sibirą.

TRIS KARTUS LIETU
VIAI SUKLUPDĖ 

MASKVĄ
— Algirdas tris sykius

į va už sąmokslą prieš juos, atliko žygį į Maskvą: 
_____ , • ir taip prirakintą bažny- 2. ZZ_1 2_Z_.Z_ZZ_2 

k^rdi ičios rūsyJe vyskupą badų rė jo brolį Mykolą iš Tve- 
vokiečiarnUmarino’ 1325 metais|riu, Algirdas 1368 m. vėl 

dažnai stengėsi panaudoti^?08 ar;kivyskaPas Iatgal jį sugrąžino į sostą, 
n * i ekskomunikavo (atskyrė Į lietuviai tada buvo

1. Kai maskviečiai išva-

savo politiniams tikslams.' 
Prisidengdami 
skleidimu, jie 
žiauriai elgėsi 
viais.' 
daug kartų buvo juos su- 
draudęs, pavyzdžiui, po
piežius Innocentas III 
1215 metais perspėjo su
silaikyti nuo žiaurumų; 
nuo 1218 metų tokie per
spėjimai buvo 
mi reguliariai, 
tais popiežius 
net pagrasino 
ka.

i

O atsimenu namelį 
Aš gimtinį savo, 
Kur motulė prie ratelio 
Supdama liūliavo.
Ir dainelė, ta lopšinė. 
Ta daina motulės.
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, mažutėlį. 
Auk, greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis
Tavęs jauno laukia...

Kai išklysti į pasaulį,
Platų begalinį, 
Tėviškėlės atminimas
Te laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu.
Vakaro saulutę,
Ji man primena, kaip, gyvą 
Mylintą motutę.
Ir kasdien regiu tą kaimą 
Tą namelį savo.
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

Mūsų Sąjunga, akivaizdoje 
didžios Tėvynės nelaimės, sie
kia konsoliduoti visas fizinio 
darbo ir amato žmonių jėgas, 
nežiūrint įsitikinimų ir politi
nių pažiūrų įvairumo, vieningai 

į kovai už Lietuvos reikalą, taip 
Ipat. kaip ir Jūs, užjūrio sesės I ___________________

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K.
1937

bar vadinamą Odesa. .
— Vytautas ir Jogaila 

buvo generaliniai vikarai 
(aukšti bažnyčios parei
gūnai) Novgorodo ir 
Pskovo srityse.
— Vytautas Didysis ne

gėrė svaigalų.
— Lietuviai savo kaimy

nus suomius ir slavus mo
kė žemės ūkio.
— Vytauto laikais lietu

vių buvo apie 400,000, 
maždaug tiek, kiek tada 
buvo ir anglų. Gyvenda
mi salose anglai išaugo 
iki keliasdešimts milijonų 
tautos, gi lietuviai, šimt
mečiais grumdamiesi su 
totoriais, slavais, vokie
čiais pasiekė tik trejetos 
milijonų.

VILNIUS... LATVIŲ 
KULTŪROS PRADŽIA

— Lietuva su Lenkija 
paskutines kautynes tetų-j knygos pirma buvo iš-j 
rėjo tik Švitrigailos lai-i spausdintos Prūsuose, o 
kais, XV šimt. pradžioje, ne pačioje Lietuvoje.
Per 500 metų šios dvi kai
myninės tautos nekariavo <vosi į Bažnyčios reikalus, 
viena prieš kitą iki 1920 kad, pavyzdžiui, 1570 me- 
metų.
— Lietuvos rytinė siena devynių kanauninkų 

ėjo ties Možaisku, apie buvo tik vienas kunigas, 
100 mylių nuo Kremliaus.
— Lietuvos statutas, iš

leistas 1529 m. sausio 21 
d., buvo pirmasai tikrai 
pilnas įstatymų kodeksas 
Europoje nuo pat Justi
niano laikų (taigi — apie 
1,000 metų laikotarpis 
tarp vieno ir kito).
— Kai karalienės Elzbie

tos laikais Anglija ruošė
si užvaldyti jūras ir statė

J.

I

Miliauskas, 
m. Kaina — 20c.

“Darbininkas”, *
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Massį

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

— Valdovai tiek kišda-

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadieni. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put- 
nam, Connecticut.
„ ™^im,VVa.r™: 11 Pamaldos; 12:30 Pietūs; 
2:00 Poreta; 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų 
S11*.??8 .nari~s ir Vlaus norinčius paremti N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas. 

(Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių‘na visa- 
Ino švente ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
• Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

 Centro Valdyba.

Žydų karo jė?u

tais Vilniaus kapituloje iš 
te-apgu- 

nudegino 
priemiesčius.
Maskvos kuni-
Dimitrijus pra- 

maištaut, Algir-

nuo Bažnyčios) ordeną.
į Tie visi faktai įrodo,

1 ir kalavi- 
ninkų ordenuose vyravo 
daugiausia vokiečių už
mačių politika ,0 ne krikš
čioniškoji mintis.

GEDIMINO ŽODIS
— Lietuviai užsienio pir

kliams, amatininkams net 
ūkininkams davė plačias 
laisves ir savo žodžio bu
vo nusistatę griežtai lai
kytis. Gediminas net pa
reiškė: “Greičiau geležis

kri k š t o 
nekartą kad kryžuočių 

su lietu-! J
Popiežius dėl to1

pakarto ja- 
o 1222 me-

Honorijus 
ekskomuni-

Gegužes Menesio Knygute

lę Kremlių ir
Maskvos

2. Kai 
gaikštis 
dėjo vėl
das drauge su Kęstučiu ir 
Vytautu apgulė Maskvą 
antru kartu (1370 m.). Po 
astuonių apgulos dienų 
Dimitrijus išėjo į kalvą, 
vėliau pavadintą 
kimo kalva, ir 
ant kelių prieš 
valdovus. Buvo 
tos paliaubos. Algirdas į- 
smeigė jietį į Kremliaus 
vartus.

3. Kai maskviečiai su
laužė šią sutartį, lietuviai 
1372 metais vėl išžygiavo

Nusilen- 
čia puolė 
Lietuvos 
pasirašy-

j

kiti — pasauliečiai.
SENOVĖS LIETUVIŲ 

ŽVALGYBA
— Karaliaus rinkimuose 

XVI 
ko kautynės 
tarp dviejų kandidatų į 
Lenkijos - Lietuvos sostą. 
Lietuviai gudriai suorga
nizavo savo žvalgybą: pa-; 
liko arklius išdėstę iki pat

šimt. pabaigoje įvy- 
Silezijoje

savo laivyną, iš Lietuvos kautynių vietos Silezijoje, 
buvo gabenamas medis, Kai tik pasirodė persvara, 
pelenai, smala ir pakulos 
tarpams laivuose užtaisy
ti.
— Vilniuje buvo išspaus-

i

Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 
MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai- . v .
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas prieš Maskvą. Dimitrijus 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti-;greit pasirūpino SUSltai- 
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI- Vvti Volvkii dio
JA. DIEVO MOTINA! Palaikykime tąsi Kyu. Ystu .ST/eiy 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje —jną įžygiavo Į Kremlių; Dl- 
melskimės prie Marijos jier gegužės mėnesį, j mitrijus jam įteikė Vely- 

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES J kų kiaušinį. Buvo pasira- 
MSNESIO knygutę, kurioje yra labai gra- auta sutartie 
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

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

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

damas arklius atnešė ži
nią net 36 valandoms 
anksčiau, negu apie tą su- 

Tuo lietu-dintas pirmasis latvių ka- zinoJ° lenkai. _ _
talikų katekizmas (1585 
m.), pirmas latvių žody
nas (1683 m.) ir pirmoji 
latvių gramatika (1732 
m.).

RADVILAS JUODASIS
— Radvilas Juodasis taip- 
karštai gynė Lietuvos rei
kalus, kad kartą pareiškė
— greičiau sutiksiąs duo
ti savo ranką sudeginti, 
negu pasirašysiąs kenks-

tančius į Jeruzalę dėl sulaiko trokus vyks- 
■ -— - ------- -  Patikrinimo kas per svočiai.

"Darbininko” Administracija:—
Šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti ‘‘Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas.... _.......-............................................................
Adresas ...........................................................................

darni sau žymiai palan
kesnes sąlygas iš kandi
dato, kurio karių laimėji
mas vedė jį į Lenkijos - 
Lietuvių sosto. Tai vienas 
lietuvių sėkmingai orga
nizuotas žvalgybos pa
vyzdys.

* # ❖

Tos įdomybės apie Lie
tuvos praeitį, paimtos iš 
K. Jurgėlos parašytosios

šyta sutartis.
ODESOS UOSTĄ ĮSTEI

GĖ VYTAUTAS
DIDYSIS

— Iki 1387 metų Lietu
va neturėjo rašytų įstaty
mų. Jogailos tais mctais«mingą savo kraštui sutar-įLietuvių tautos istorijos, 
suteiktosios privilegijos ’tį. j pavaizduoja, kad veikale
katalikų bajorams buvo! — Susižavėję Romos val-!

stybės garsu, Lietuvos di
dikai buvo priėmę teoriją, 
kad lietuviai paeiną iš ro
mėnų. Saco “protėvių“ lo
tynų kalbą buvo taip pa
mėgę, kad lietuviškosios

I
I

pirmas įstatyminis raštas; 
Lietuvoje.

— Vytautas statė tvirto
ves paliai Juodąją jūrą, 
paliai Dnieprą, jisai įstei
gė ir Haji-Bey uostą, da-

t

i 
i

surinkta įvairi, įdomi me
džiaga, taip, kad ši kny
ga darosi naudinga pasi
skaityti ypač mūsų jau
niesiems ir vertinga dova
na užsieniečiams.

Dr. J. Prunskis.
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ROCHESTER. K. Y.
Vėl Naujas Kapas

Juozas Čižas, nesenai 
srvvenes mūsų mieste.

apsi- 
venęs mūsų mieste, nusipir

kę ; gražią nuosavybę greta šv. 
nuosavybės ir 

užvaizdus 
į atlaidus į 
Y. ir tenai

Jurgio parapijos 
užėmęs parapijos 
vietą, nuvažiavo 
Niagara Falls. N.
staiga mirė nuo širdies smūgio 
balandžio 20 d.

Velionis dideliame nuliūdime 
paliko mylinčią žmoną. Mari
joną. dukterį Matildą, sūnų 
Juozą J r. ir brolį Mykolą iš 
Norwood. Mass.. kuris irgi da
lyvavo laidotuvėse. Palaidotas 
balandžio 24 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios Šv. Karsto kapinėse 
su 3 šv. mišiomis. kuries buvo 
atnašautos prie visų altorių. 
Parapijos trustistai. kolekto
riai ir komiteto nariai buvo 
karst nėšiais.

Velionis yra anksčiau 
r.ęs VVorcester. Mass.
sė Aušros Vaitų parapijai ir x 
la buvęs tos parapijos kolei

Įtorium. \Vorcesteryje išgyveno j 
apie 14 metų. Turi ten daug 
pažįstamų, kurie yra prašomi 
pasimelsti už jo sielą. Velionis 
nesenai atvyko į Rochester. N. 
Y. Pamilo jis tą miestą ir nu
sipirko nuosavybę. Užėmė pa
rapijos namų užvaizdes vietą 
ir ėjo pareigas sąžiningai. Bu
vo patenkintas savo darbu. * 
Klebonas ir parapijonvs buvo 
taų> pat patenkinti jo atsako- 
mir.gu darbu. Buvo teisingas 
žmogus .geras katalikas ir pa
vyzdinga xšeimos galva. Liūdi 
jo šeima, liūdi klebonas ir visi 
parapijiečiai, netekę pavyzdin
go ir sąžiningo žmogaus. Tebū
nie jam lengva svetimoji žeme
lė ir Dievas tebūnie gailestin
gas savo tarnui, kuris jam šio
je žemėje ištikimai tarnavo, o 
prieš savo žemiškos kelionės 
pabaigą dirbo namuose, kurie 
yra pastatyti Jo garbei.

Amžinąjį atilsį duok jo sielai
gvve- Viešpatie. O amžinoji šviesa 

Priklau- tegul jai šviečia. Tegul ilsisi 
ramybėje. Amen.

Vargo vaikas.

darbinin

■'T'?-"’

Lietuvos Generalinio Konsulato New!
* •

Yorke Paieškomi Asmenys: Į

6
[na, iš Garliavos vai., gyvenusi 
> Kaune.

ftEMETYTfi - Kanišauskie- 
įnė, Morta, iš Šiaulių vai., gyv., 
iPhiladelphia, Pa.

PEČIULIS, sūnus Baceviėm- smij^uSKIENfi - Kardaus-
• Pečiulienės. . !kaja A B

PELENIS, pusbrolis Jadvy- gyv Cintlllnati
gos Aleknaitės, kuri gimusi, SIIJSIKIENR . Sava |H) 
Pagarės kaime. Palušies par. EUcn gyv BrooMyne

PEPALIS, iš Rokiškio vai. jo Kaune už menininko Jono

PERNARAVIČIUTSS. Elena, < i. ........ ... t SlNIKEVlCiuS, Adomas, gi-svv. Konstancija, ir Uršule, :s Ute- , ... „i ~ . .. m * mCs Amerikoje, gyvenęs Krosnos, gvv. Detroite ar Toronto, v„ . navo vai., Suvalkų ap.sūn. Kanadoie. . . . ..,^,-r,tiTAr.in . . . ' ieškomieji ar apie j-up zrnan-Ras- PETKEVIČIUS, Antanas ir .. , \ J ... .tieji maloniai prašomi atsiliepti:
( Consubte General of Uthuania 
! 41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

i

Linkuvos vai.,

(Pokštaičiai ar 
iš Biržų ap.,

Vaizdas parodo momentą, kada Britanijos 
atstovas Lt. Gen. Sir Brian Robertscn pasirašo 
sutartį Paryžiuje, kuria priimama sutartis Mar
shallo plano įgyvendinimui Europoje. Kaip yra 
žinoma tą sutartį pasirašė 16 Europos valstybių, 
kad atstačius Europą ekonominiai. Prieš tą pla- 
“* k< ‘ .............................. —
savo vergijos užmačias.

MIŠKINIS - Stulgim;kaitė, 
Marija, iš Kuršėnų vai., Šiau
lių ap., gyv. Detroit, Mich. 

| NAGAIT1ENĖS - Jctnery- 
tės, Augustės, giminės ir pa
žįstami prašomi atsiliepti. Ji 
yra gimusi Amerikoje ir gyve
nusi šliejamai PitLsburghe.

OR-CRICUTAITfi, Elzė,
New Yorke.

ORDO, Valerijonas,
Konstantino ir Eufemijos
tauskaitūs, gy’v. rodos Detroit, Stasys, sūnūs Kazio, gyv. Chi- 
Mich. cagoje.

i PABRICA, Juozas, iš šakių1 PETKUS, Leopoldas, iš Tau- 
ap. ragės. I

PAKETURIS, iš Kvietiškio ’ PLUKAS, iš
vai., Marijampolės ap. : Šiaulių ap.

Į PALUBINSKAS, Antanas ir į POKŠTAITĖ, 
sesuo Marija, iš Pajivonio v., ’Pokštaitytės),
Vilkaviškio ap.; sesuo ištekėju- gyv. Philadelphijoje.
si už antro vyro. Į PUDARGIENĖ - Godeliaus-

| PAPLAUSKAITfi - Degesie- kaitė, Stanislava, duktė Anta- 
ine, iš Dusmenų parap., Trakų no ir Petronėlės Žilevičaitės, 
ap. gyv. Chicagoje.

! PAŠAKARNIENfi - Savic-1 RADECKI. Joseph, iš Garlia- 
kaitė, Zose, L .aoon.a,-

i nis, Stanislovas, abu iš Kuršė
nų vai., Šiaulių ap.
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KOLOMBIJOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

■_ ________ >

Tautos šventės atgarsiai. Iki lombijos krantus 
I 

šioliai negausi, bet jau po tru
putį didėjanti lietuvių kolonija 
šįmet taip pat atšventė Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tuves. Begotos (sostinei lietu
viai paminėjo tėvynės dieną, 
išklausydami šventas mišias ir 
jaukia lietuviška sueiga, arba
tėle. Dalyvavo 
seniau atx-ykę 
tremt nių šeimos, 
dvasioje visi pasiryžo 
kad x-eikiai galėtumėm 
16 vasario jau Laisvos 
nes kloniuose.

Medeli’ \ 
lietuv;s taip 
tos dieną 
skelb -amas 
Kolombi.ics Radio stotį "Voz de yra 
Antioąuia" visam pasauliui 
lietuvių teises būti laisviems ir 
apie komunistų persekiojamos 
Katalikų Bažnyčios stovį Lietu
voje. šviečiant Stalino saulei.

lietuviai jau iš 
ii- pirmosios 

Patriotinėje 
dirbti, 
švęsti 
Tėvy-

miesto vienintelis 
pat atšventė Tau- 
savotišku būdu, 
per galingiausią
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ir xyras Pasakar- vos vai., gyvenęs Kaune.
! RADZIJAUSKAS, Vincas ir 

____ _r. : sesuo Antosė, iš Nemakščių v., 
rą kovoja komunistai siekdami primesti Europai. ■ ’paUKšTYS, Vincas, iš ša- Raseinių ap., gyv. Chicagoje.

------- kių ap. i RADZIJAUSKIENE - Jociū- 
, _ .................................... .... [ PAULAUSKAS. (Paulauskų tė. Ona, iš Nemakščių vai., Rakęs tikinčiaisiais rūpinasi kun.!. _seimą), is Baltikiskių km., sėmių ap., gvv. Chicagoje.
J. Kuzmickis. Luokės vai. ‘ RAGAUSKAS, Bronislovas

21c/nc-yanCh/^ 8’r^lg*l PAULAUSKAS, Jurgis, Mo- ir Stanislovas, gyvenę prie 
"Or,StŽ. S‘S,!rS °f ?°,re '?ame Uejus ir Pelnu. iŠ žasU, vai.. Kuršėnų geležinkelio stoties, 
koplytėlėje, sis malonus kum-: • — : .. -----
gas klausė išpažinties, atnaša-: a^‘
yo šv. mišių auką, pasakė gra- VIENATVĖS GIESMĖ 
zų pamokslą.

Jaukiuose vienuolyno namuo-; • 1
se. gražioje lyg danguj koply-! Ant, jūroje, kur vėtra kaukia— 
tūlėje, pamaldų metu iš susirin- Įsidėmėk, širdie, gyvai — 
kusiųjų lietuvių širdžių veržėsi' Vos susitikę, skirias, plaukia, 
lietuviškos maldos ir giesmės.; Verpeto žaislas, du laivai... 
atsiteisimui Geriausiąjai Die-1 
viškąjai Širdžiai, už 
žmonijos įžeidimus, už 
čią tėvynę Lietuvą...

Džiugu buvo, kada
mas kunigas pasakė, kad kiek
vieno mėnesio III-čią sekma
dienį čia galėsime tokioms pa
maldoms rinktis. (Kitais sek
madieniais šis kunigas laikys 
pamaldas kitose lietuvių apgy
ventose vietovėse).

• Po pamaldų susirinkome į 
vienuolyno salę, kur išrinkome 
bažnytinį komitetą. Grįžome į 
“savo” namus sustiprinę dva
sią Angelų Duona ir gražiai at
gaivinę savo tautinius jaus
mus. Dalyvė.

mažai tuo įdomaujasi, taigi vi
sas darbas krinta ant keturių, 
galima sakyti, lietuvių pečių. 
Didesnės imigrantų grupės lau
kiamos gegužės ir birželio mė
nesiais.

Lietuvių Katalikų Pabėgė
liams Remti ir Įkurdinti Komi- 

Ona tetas prašo tą proga Jungtinių 
lietuviškų 

ir šiaip
tą patriotinį

\ MO 
I

» k

I

ponia
: Andriuškevičienė. našlė.
— Lietuvos kariuomenės
ninką. nužudė komunistai
metais. Pastarąją tautietę Me- darbą bent maža auka. Tokiu 
deH’in aerodrome sutiko lietu- 
vis kun. M. Tamošiūnas, su bū
reliu Kolombiečių ponių, kurios 
mūsų tautietę kuoširdingiausiai

. pasveikino ir palinkėjo geriau- Kolombijoje galima siųsti, — 
sios laimės saulėtoje Kolumbi-

>
joje. Ponia O. Andriuškevičie
nė apsistojo pas kolombiečių 
katalikų šeimą. Pramokus kal
bos. gaus tinkamą darbą.

Kovo 30. taip pat pasiekė
Kolombiją du lietuviai kunigai.

Šiomis dienomis atvyksta 
vienas tautietis iš Italijos, kiti 
du iš Švedijos. Komitetas viso 

išgavęs jau daugiau kaip 
šei-

Vvrą Valstybių lietuvių, 
kari- įstaigų bei draugijų 
1941 veikėjų, paremti

būdu bus galima įkurdinti di
desnis skaičius tautiečių.

Lietuvis.
Pagalbą lietuvių įkurdinimui

Kun. Myk. M. Tamošiūnui 
Colegio dėl Sufragio. 

Medellin Colombia S. A.

I MANCHESTER, ANGLIJA
Nors Retkarčiais Turėsime 

Lietuviškas Pamaldas
Vyriausybė nesenai į Angii- 
atvykusius tris lietuvius ku-ją

nigus atleido nuo fizinio darbo 
ir leido eiti tiesiogines kunigo 

Tarp jų yra 8 kunigai, pareigas. Manchesterio apylin- 
našlaičiai.

savo ir 
kenčian-

gerbia-

Lietuvių tremtiniu Imigracija
Į Kolombij i

T. ietuvlu katalikų nuo karo 
nukertėjusiems remti komiteto 
pastangomis, jau 
r Tosios šeimos.
j 947 metais atv
: u.s Kazys Gabriūnas 

ir dukrele: 3 kovo.
i įerican orlaiviu
F.r<

atvyso pir- 
Gruodžio ? 
vko inžinie- 

su žir.o-
Pan A- 

] KO-

•J.

109 leidimų, daugumoje 
moms.
našlės, našlaičiai. ūkininkai, 
profesoriai, inžinieriai. Tuo pa
sižymi imigracija į Kolombiją. 
kad nėra atskiriamos šeimos 
ir nėra nustatytas amžius.Žino
ma. Komitetas negali rizikuoti 
labai senais, nes bijoma sunku
mų su pripratimu prie šio 
krašto klimato ir gyvenimo są
lygų. Komitetas negali paten
kinti visų prašymų, kadangi 
tam neturi lėšų, i Iš Kolombi- 
bijos valdžios pagalbos neįma
noma gauti. Žmonės taip pat

Siūtingos vilnys tyška, glerga. 
Vis prausia kaktą eldijos — 
Ar supa ašaras ir vargą, 
Ar gal liūliuoja laimę jos?
Laiveliai skyrium tęsia kelia 
Ir savo draugbrolio mįslės, 
Nė kas jam kaita, ką jam gelia 
Abu atspėti negalės...

Tik tampo vėjai burės drobę 
Tarp įsisiautusių Vilnių — 
Kažin, ar išmaldą ar lobį 
Klajokliai slepia po dienų...

! O kai sujuoduos kranto juosta. 
Per jūros sūkurius, gelmes — 
Abu jie skyrium slinks į uostą 
Ir skyrium inkarą išmes...

LAIŠKAS IŠ TREMTIES
Broliai ir Sesės Amerikos negalėdami grįžti. tvėrėmės 

Lietuviai! 'darbo tremtyje, tikėdami be
Mes. Lietuvių Katalikų Stu- i mažiausios abejonės į Lietuvos 

dentų Sąjungos 
tremtyje atstovai. 
Sąjungos visuotinį 
važiavimą š. m. kovo mėn. 2-4 [gyvenimą sugriautą, išžudytus 
dienomis Hohenschxvangau, Ba- inteligentus, nrts žinome, kad 
vari joje. kreipiamės į Jus, daug darbų laukia mūsų, ku- 
Brangūs Broliai ir Sesės Ame- riems jau čia tremtyje, turim 
rikos Lietuviai. pasiruošti. Todėl klabenome į

Vokiečiams vežant į KZ ir į 
prh’erčiamuosius darbus į Vo
kietiją bei antrąjį kartą oku
puojant Lietuvą bolševikams, 
plačiosios mūsų tautiečių ma
sės. o kartu ir didelė dalis lie
tuviškosios studentijos, buvo 
išplėštos iš mielosios mūsų tė- Katalikų 
vvnės Lietuvos.

Galutinai žlugus

Ba.s bąli sezoną Bostone mimą 
t v ledinį paleido vi.btyb’s gubernatorius Robert 
I'. Bradford. Tai buvo pirmas žaidimas tarr> Bos
ton Red Sox ir Philadclphia Athletics. Guberna
torius matomas antras iš dešinės su sviediniu.
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I uropoje
‘gyv. Detroit, Mich.
Į RAGUCKIENfi - Matulaity
tė, Pranė, iš Marijampolės ap., 

į ir jos du sūnūs kunigai Raguč
iai.
Į RAKOšIENfi, Ona, gyv. gal
i Brooklyne ar Chicagoje.
Į RAŠKEVIČIUS, Danielius, iš 
[Aluntos vai., Utenos ap., gyv.
Brooklyn, N. Y.

RASLANAS, Stanislovas, iš 
Utenos ap., turi sūnų Joną ir 
4 dukteris. j

RAUCKIS, Pocilas, iš Linku
vos vai., Šiaulių ap. i

RENTELIUTfi, Elzbieta, iš 
Andrijavo vai., Suvalkų ap. į 

[ RIMKIENE - Laužikaitė, Ju-' 
izefa, iš Rokiškio ap., ir vyras 
[Jonas Rimkus.
i RONKUS, Edvardas, gimęs
■ Amerikoje.

RUDMINAS, Juozapas, kilęs 
iš Šakių ap.

RUŠKYS
Marijampolės ap., 
Katrės Ruškevičienčs -

. nės - Vosyliūtės.
“ Į SABALIAUSKAITE,

Želvos -vai., Ukmergės 
tekėjusi.

SAVAGE - Šileikienė
len, gyv. Brooklyne, iš tekėjo 
Kaune už menininko Jono Ši
leikos.

SAVICKAITE -
nė, Zose, ir vyras
Stanislovas, abu iš
Šiaulių ap.

SAVICKEY, Joe.
SCHINK - Ziglerytė, Karoli-

Karo Mokyklos laidas sudarė 
80 rr ateitininkai 2/3 savanorių 
sudarė ateitininkai ir katali
kiškasis jaunimas. Bolševikų ir 
vokiečių okupacijų metais 
1940-44 pogrindžio veikėjai 
Lietuvoje buvo daugumoje at
eitininkai arba inteligentai, iš
ėję ateitininkų auklėjimo mo
kyklą. Ir mes prižadame eiti 
savo pirmtakūnų pėdomis.

Šia proga visu lietuvišku 
[ nuoširdumu reiškiame padėką 
Į už mums suteiktą ar dar tebe- 

r------------  ------  ------------- ,. teikiamą pagalbą — tiek mate-
vokiškųjų universitetų duris. Į naHnę, tiek moralinę. Tik ji į-! 
organizavomės. Bet dar iki šioi:galino mus pakelti skaudų: 
dalis lietuviu studentiios nesą-'

“Ateities” laisvę ir Nepriklausomybę. Mes 
susirinkę į buvom ir tebesam įsitikinę, 
metinį su- • kad sugrįžę Lietuvon, rasim... . .

dalis lietuvių studentijos nega- Į tremtinio likimą, leido šarvuo
ti studijuoti dėl vietų stokos, o [ 
taip pat dėl nepakeliamos ma-[ 
terialinės padėties.

1945 m. atsikūrusi
Studentų

“Ateitis” šiandien yra

tis mokslo bei kultūros lobiais. 
Mes tikime, kad ir ateityje ne
būsime palikti vieni savo liki
mui. •

Su tauriu pasididžiavimu 
mes sekame tą ryžtingąją ko
vą, kurią Jūs vedate už Lietu-

I

(Ruškevičius ), iš 
giminaičiai 
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(H) EI-

I

Pašakarnie- 
Pašakarnis, 
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Lietuvių 
Sąjunga 
skaitlin- 

nacių rėži- giausia tremty lietuvių akade-
mui Vokietijoje, plačiai buvo a- minė organizacija. Ji vien Vo- vos atstatymą, tuo paremdami 
tidarytos KZ. kalėjimų bei fa- kietijoje turi per 500 
brikų užtvaros, iš kurių išėjo “Visa atnaujinti Kristuje” 
tūkstančiai iškamuotų ir lais- alas rodo mums kelius, kuriais 
vės pasiilgusių lietuvių, jų tar- mes žengiame, gausiai dalyvau- 
pe ir mes. studentai — daugu-, darni Katalikiškoje Akcijoje bei 
moję dar iki šiam laikui nesu- tarptautiniam studentų veiki- 
siradę savo šeimų, giminių, ar- me. 
timųjų, be turto ir be jokių t Mūsų eilėse yra didžioji stu- 
pragyvenimui reikalingų verty-į dentų kocetininkų dalis. Kovo- 
bių. ti už mūsų krašto egzistenciją

Tėvynei esant pavergtai. mū-[— tai mūsų 
sų broliams ir sesėms mirs-j anuomet,
tant kalėjimuose, priverčiamo-i kovų metu, ateitininkai sudarė 
se darbo stovyklose arba žūs-1 pirmąsias kovotojų eiles ir šu
tant nelygioje kovoje su kraš-.dėjo gausias aukas ant tėvynės 
te pavergusiu priešu, mes į ją j aukuro. Pirmąją ir antrąją

tradicija. Juk ir 
Nepriklausomybės

narių, brolių ir sesių partizanų kovas 
ide- Lietuvoje. Mes jungiamės į šią * 

kovą ir trokštame, kad neliktų1 
nė vieno pasauly lietuvio, abe-* 
jingo tėvynės ir tautos reika-J 
lais. Kviečiame kultūringąjam ’ 
ir teisingumą mylinčiam pa-! 
šauliui skelbti komunizmo ne- * 
teisybę ir neįsivaizduojamus 
žiaurumus, daromus mūsų tė
vynėje.

L. K. S. S. “ATEITIS” 
visuotinis metinis 

suvažiavimas.
Hohenschvangau,
1948 m. kovo 4 d.

M \» K im i or m

. šiomis dienomis Burma valstybė buvo priim
tą į Jungtinių Valstybių Šeimą kaipo 58-tasis na
rys. Jos ambasadorius (kairėj) Jungtinėms Vals
tybėms U. So Nyun sveikinamas Kinijos delegato 
Dr. Tsiang, Jungtinėms Tautoms ir Jungtiniij 
Valstybių Delegato Warrcn Austin (dešinėj).
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vietines žinios!

T T T TT* C C tencijoms, bus laikomos pamal- 
1. T O dog sekmadieniais 2:30 v. p.p., 

------------- Į ir trečiadienių, penktadienių ir
Sveikiname Lietuvių Radio I šeštadienių vakarais 7:30. Šį 

Valandos vadovybę ir jos prie-1 mėnesį katalikai meldžiasi Pu
telius už vykusio koncerto su- gijos atsivertimui. Į
rengimą. Koncertas buvo įvai-i 
rus ir visiems galėjo patikti. 
Ypatinga garbė tenka Šv. Ka
zimiero parapijos, VVorcester, 
Mass., didžiuliui chorui ir jo 
narsiam vadui, muzikui Žemai
čiui.

1 ‘ I LAIŠKAS IŠ TREMTIES kų ir pusseserių Onos ir Adelės 
Cerniauskaičių, gimusių Vokie
tijoje, dabar gyvenančių Ame
rikoje. Rašykite aukščiau pa
duotu adresu.

Antradienį, 7:30 v. v., pamin
klinėje parapijos 
bus laikomas 
Nukryžiuoto 
susirinkimas.

Trečiadienį,
vai. vak.
žintys. 7:30 v. v. bus laikomos juosius naudotus rūbus.
šv. Teresės novenos, gegužinės, i Dabar vyksta BALF vajus. Vajaus laiku auko- 
ir merginų sodalicijos pamal- |-įte rūbus patys ir rinkite iš kitų. Viską siųskite per 
dos.

Ketvirtadienį yra v. J. į dan- United Lithuanian Relief Fund of America, 
gų Žengimo šventė. Visiems 
katalikams yra pareiga išklau
syti šv. mišių ir prisilaikyti nud 
darbo, 

j Šv. Petro parapijos bažnyčio- 
:je šv. mišios laikomos sekan
čiomis valandomis: 5, 6, 7, 8 
!ir 9; salėje — 6 ir 7:30 vai.

Kunigai reiškė žmonėms pa- Vakare bus uikomos geguži-
dėką už ypatingą duosnumą. infe jr moterų 
Apart aukų įvairiems parapijos maidos 
reikalams, bažnyčios taisymui 
aukojo Stasys Mockus su šei-' 
ma $100., Vincas - Ona Andriū- 
nai, $100., Petras Bukota su 
žmona $25.00, advokatas Kazys 
Kalinauskas $25.00 ir kiti.

mokykloje
svarbus Jėzaus

Seselių Rėmėjų:
į rys darbo metu siuvykloje, siuva ir iš BALF atsiųs-į

4 v. p.p. ir 7:30 j-ų medžiagų rūbus ne tik moterims, bet ir vyrams.
:., bus klausomos išpa-‘»paip pat taiso jūsų padovanotus ir per BALF siųs-

Kempten, Vokietijoje, lietuvės tremtinės mote-

Sekmadienį vietiniams kuni
gams bažnytiniame darbe pa
dėjo šie svečiai kunigai: Tėvas 

Aukštikalnis, S. J., 
Viktoras Gidžiūnas, O. 
ir kun. A. Janušonis.

Pranas 
Tėvas 
F. M.,

Cynthia Donut Shop ir

savo kolonijos centrelj arba tiesiog adresuokite:
105

Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

The
vėl pavaišino parapijos mokyk
los vaikučius ir mokytojas savo 
gardžiomis gamybomis. Ačiū.

ankstybesnes šv. mišias, nes Kazys Kasperavičius, būdamas 
primicijantas ir jo tėvai yra tauriu lietuviu, gerbė savo 
labai daug užsikvietę artimų- priesaiką lietuviškai vėliavai, 
jų. Šiems bažnyčioje vietos bus jos nesunaikino, bet paslėpė, 
laikomos. Kitiems visiems baž- tikėdamasis, kad melui, tero- 
nyčioje vietų neišteks. Didžiu- rui ir visai tai raudonai dema- 
mai priseina išklausyti šv. mi- gogijai tuojau ateis galas ir 

j šias ankstybesnes, bažnyčioje lietuviška trispalvė vėl laisvai 
arba salėje.

10 v. r., katedroje vyksta 
šventinimai į kunigus. Taps 
nauju kunigu ir lietuvis deako- 
nas Albertas Kontautas.

Penktadienį, 7 v. r., bus lai
komos šv. mišios Maldos Apaš-

Ar dar ilgai?..

žmonės gausiai aukojo parapi- talavimo draugijos intencijai.
jos Seserų užlaikymui ir ki
tiems reikalams.

7:30 v. v. Šv. Valanda. Po to 
Maldos Apaštalavimo draugijos 

I susirinkimas.
Kryžiy dienos. Pirmadienį,; Taip įvyks svarbus susi. 

antradienį ir trečiadieni yra rinkimas paminldmčje parapi-Į 
Kryžiaus bei Maldos dienos.Į 
Giedama Visų Šventų Litanija,' 
daromos procesijos atgailavi
mai ir Dievo permaldavimui.

Pamaldos. Gegužės mėnesį.
kad žmonės ture progos pa-
SUMOSIMO -

I ----------------------------------
■ Kun. R. Klumbis redakcijai taip būtų svarbu, bet mudviejų 
{prisiuntė vieno tremtinio laiš- dukrelėms tatai gyvenime turė- 
'ką, kuriame tas tremtinys at- tų didelės ir lemiamos reikš- 
i vaizduoja tas kančias, kurias mes. 
jam ir jo šeimai tenka kęsti, Todėl aš tikiuosi, kad mane 
netekus tėvynės ir ieško glo- suprasite ir iš anksto tariu 
bos ir pagalbos iš savo para- jums nuoširdų ačiū. Tas dėkin- 
pijiečių, Kvėdarniškių, kurie gumas plaukia iš lietuviškos 
šiuo metu gyvena Amerikoje, širdies, kuri prislėgta ir tiek 
Redakcija talpina laiško iš- kartumo ir žmogaus paniekini- 
trauką ir prašo minimo trem- mo patyrė. Savo parapijie- ]Telšių apylinkes 
tinio parapijiečius užmegsti su čiams, lietuviams kvėdarniš-' 

Ijuo ryšius. Rašykite kunigui kiams, ištiesusiems man pagal- 
|R. Klumbis, St. Joseph’ę Rec- bos ranką, liksiu labai dėkin- 
■tory, 15 South * ~
Bois, Pa.

“Mieli užjūrio 
damiškiai, kreipiuosi į Tams
tas, prašydamas užtarimo ir- 
pagalbos. Karo audros esu at-' 
blokštas Vokietijon. Grįžti Tė-į 
vynėn, kuri okupuota ir ne-; Alytaus apskrities. Alytaus
žmoniškai teriojama, kur žmo-valsčiaus, Strielčių kaimo, da
gus tėra tik daiktas ir įrankis bar gyvenanti Schwaebisch 

Gmuend, Bismark Kaseme, 
VVuertemberg (14a) D. P. 
camp, Germany, U. S. Zone, 

Į ieško Antano ir Juozo Siauru- 
i kų, gimusių Strielčių kaime, 

___r__ ___________________ Alytaus apskrityje. Į Ameri- 
vyru, tėvai vaikais negali pasi- ^ą išvyko apie 1919 metus. Ra- 
tikėti, kur žmogus žmogui bai-jšyti viršmiBėtu adresu, 
sesnis negu žvėris, kur žmoniš-į -
kūmas pamintas po kojom iri Eugenija Kamaitienė— Pup- 
biauriausiais purvais apdrabs- į hytė, kilusi iš Pajevonio, Vil- 
tytas, nėra jokios prasmės. O: kaviškio apskrities, ieško gimi- 
grįžti, reiškia būti sunaikintam. į nių ir pažįstamų, gyvenančių

Nuo viso to mes bėgome, o:U-S.A. Rašyti sekančiu adresu: 
mus lydėjo baimė, alkis ir ne- E. Kamaitienė, 85 D.P. Camp 
žinia. Ir laukėme kiekvieną die-! “Churchill”, Lehrte, Hanover, 
ną vakarų alijantų pergalės. Germany, 
kaip dykumoje trokštantis la- -------------
šelio vandens. O sulaukus, 
žinia, neaiškus rytojus ir da- nikoff, 
bar mus tebelydi...

Karo audra mane 
Vokietijon. Čia laukėme ir te-, Domicelio Pakarklio, 
belaukiame aiškesnių

o

{VAIRŪS SKELBIMAI

Avenue,

lietuviai,,

šėtoniškiems užsimojimams, 
kur kiekvienas ištartas teisy
bės žodis baudžiamas Kalėjimu, 
ištrėmimu ir gyvybės atėmimu, 
kur net bažnyčios uždarinėja
mos, kur vyras žmona, žmona

Vincas Butvydas.

PAIEŠKOJIMAI
Marija Siaurukaitė, kilusi iš

PAIEŠKO P. Kaščiukaitienė 
(Arlauskytė). 23. Kr. Meppen 
Gross - Hesepe Camp. Briti- 
sches Zone. Germany. Paieško 
giminių ir pažįstamų kilusių iš 

Savickaitės 
Elenos iš Degsnių kaimo. Ir 
paieško tetų Girtaičių, Stanis
lavos ir Elenos, kilusios iš 
Juodsodės km. (4-t-ll).

PARSIDLODA MonteUo, Ma
ssachusetts 6 šeimynų namas 
ir 4 karų garadžius. Pirkėjui 
yra tuščias flatas. Parduosiu 
pigiai. Prašau tuojau atsišauk
ti: Mrs. Teresė Budreski, 25 
Ames St., Brockton, Mass.

(30-t-7)
4

REIKALINGA
PATYRĘ PRESERIAI

Taisymo kambaryje. Geras at
lyginimas, darbas pastovus.

R. H. STEARNS CO.

140 Tremont St„ Boston

Atsišaukite į Employment 
Offisą. (23-t-4)

i plevėsuos savo krašte. Tačiau 
budri čekisto akis ir šuniška 
uoslė tai užuodė. Padarius pas 
K. Kasperavičių kratą, vėliava

Ar ilgai dar bus Amerikoje buvo surasta ir už tai jis buvo 
tokių apakusių, nelaimingų lie- žiauriai nužudytas, 
tuvių, kurie dirba ir prisideda Kerpantis mane kirpėjas vi- 
prie savo brolių, giminių ir vi- so to nežinojo ir, kada aš jam 
sos tautos naikinimo? tatai papasakojau, jis nutilo.

Aš esu nesenai atvykęs iš Nutilo, bet nežinia ar jis ir da- 
Vokietijos. Kartą nuėjau apsi- bar, sužinojęs apie savo gimi- 
kirpti pas vieną So. Boston’o naičio nužudymą ir toliau 
lietuvį kirpėją (barber) prie naus savo giminių ir brolių 
Broadway. Mane bekirpdamas, dikams.

j Pikta, bet kartu ir gaila 
kių nelaimingų tautiečių, 
nekaltų žmonių budelių ir jų 
talkininkų laukia baisus L__

Tremtinys.

jos mokykloje, naujos Carney , . _. ... i... minimas kirpėjas smarkiai gy-ligonmes vajaus reikalu. _ , ..... (( . „ .° irę boIseviKiską rojų ir rodė
. .. “ “ .. dideli įsitikinimą ir pasiaukoji-'

DAKTARAI

TeL TROwbrtdge 6330

J.Repdfc,MJ.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inmaa arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiao Valandos 2—4 Ir 6—8.

šeštadienį, Bostono diecezijo
je yra vedama programa vaikų 

►tarpe švęsti kaipo Marijos die
ną. Vaikui kviečiami sueiti į 
savo parapijos bažnyčią, iš
klausyti šv. mišių, priimti šv. 

' Komuniją, ir paaukoti savano
rę auką Marijos garbei.

į Šv. Petro parapijos bažny
čioje, vaikams šv. mišios bus 
giedamos 8 v. r.

Vakare, po Gegužinių pamal
dų įvyks moterų sodalicijos 
Whist party, 492 E. 7th St. sa
lėje.

tar-
žu-

to-
nes

[ AJ NAMAKSY
! REAL ESTATE A

INSURANCE 

j 409 W. Broad way 
SO. BOSTON, MASS.

Į Office TeL So. Boeton 0M8 

Bes. 87 Oriole Street 
Wegt Roxbury, Maaa. 
ToL Parkway 123S-WL

' Sekmadienį, primicijos. Tą 
dieną visas South Bostonas 

į džiaugsis, nes naujas kunigas, 
' Albertas Kontautas. laimins 
žmones per visas mišias, ir 11 
v. r., laikys pirmas iškilmingas 
šv. mišias. Prieš jo šv. mišias 
įvyks procesija. Po mišių pri
micijantas laimins žmones.

Iš priežasties primicijų, 11:30 
v. mišių nebus. Kitos visos 
ankstybesnes šv. mišios bus 
laikomos savo paprastomis va
landomis: 7, 8. 9 ir 10.

Patariame žmonėms eiti į

mą tarnauti komunizmui, vi-1 
siškai neturėdamas supratimo mas. 
kokį baisių nusikaltimą jis da
ro ir kokios’ Jd'^darbo pasek
mės.

Jis sakėsi “žinąs“, kad ir da-i 
bar Lietuvoje gera 
turįs ten giminių, bet. 
laiškų iš jų dabar ir negaunąs,1 
tikrai tikįs, kad jiems ten ge
rai. Aš pasiteiravau jo giminių 
Lietuvoje pavardžių ir, stebėti
nam sutapimui jo giminaitis. 
Kazys Kasperavičius, buvo ma-! 
no geras pažįstamas.

1941 metais. bolševikams 
klasta okupavus Lietuvą, buvo 
duotas įsakymas sunaikinti lie
tuviškas trispalves vėliavas, o 
jų vietoje iškabinti raudonus 
skarmalus, su jų garbinamais 
Lenino. Stalino ir kitų raudo
nų kraugerių, paties velnio 
siųstų “apaštalų” paveikslais.

likį_ į geresnio rytojaus.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes tarime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems i 
ta* piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite ;

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

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

rKxxxxsa<xsK!fseiB^^

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 
* Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grofton Ava* Islington, Mass.

TaL Dedham 1304-W
PRANAS GKRULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

PAIEŠKO
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Stasė Maliauskaitė - Marke- 
gyventi, i vičienė iš Kauno, duktė Vlado 

nors Maliausko i
gaitytės, ieško savo tetos: An
taninos Novoiczyk - Grigaity- 
tės, kilimo iš Josvainių, Kėdai
nių ap. Išvyko į USA apie 
1908-1909 metus. Gyvena Bos-į 
ton. Mass. Atsiliepti prašoma j 
adresu: Schw. Gmund. Wurtt„ 
Litauisches Lager BĮ. 8-46, 
Germany.

lydi nežinia.
Todėl kreipiuosi 

ir prašau pagalbos, 
vykti į Ameriką. Prašau išties
ti lietuvišką pagalbos ranką. 
Norisi vėl pradėti gyventi, at-

Stanislova Pakarklytė - Chit- 
gyvenanti Wessling 

įObb. Seestr. 73, Germany, U. 
atbloškė 'i S. Zone, ieško savo tėvo brolio 

arba jo 
dienų ir vaikų. Pakarklis kilęs iš Su
muš vis valkų rėdybos, Sintautų vaisė., 

i Pikžimių kaimo. Rašyti viršmi- 
Tamsta^nėtu adresu.

padėti at-j ~ -■
i

--------------------- -------- »i
ir Anastazijos Gri-!^auti uogaus teises, dirbti ir 

! Vi/Tini moti »-»/-*kurti. Gal man ir žmonai ir ne

r

Specialus Susirinkimas 
Carney Ligoninės Gelbėjimo 

Komiteto

Įvyks penktadienį, gegužės 
d., 8 vai. vakare, Šv.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *Vč.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

i Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnleni,i v utuuuiucir>,
| 8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. RaSL — Ona IvaSkienC,

7
Petro

par. mokyklos patalpose, prie 
bažnyčios, W. 5th St., South 
Boston, Mass.

Susirinkimas labai svarbus.
t

Bus peržiūrėta visi raportai 
liečianti praeitį ir ateitį. Tai y- 
ra užsibrėžto tikslo nutarimai 
ir siekiai.

Visi vaidyba ir nariai kvie
čiami punktualiai susirinkti ir 
pasiruošti su naujais sumany
mais.

Su pagarba,
Kun. P. M. Juras, Gen. Pirm.

Adv. K. J. Kalinauskas,
Co-pirmininkas

Phyllis Grendal, Co-Sekr. 
Anele Mnrks, Co-Sekr.

Balys Bieliauskas, gyvenan
tis Augsburg, Hochfeld, Richt- 
hofen Str. 50, Germany, Bava- 
ria, U. S. Zone, prašo atsiliep
ti tetą Magdaleną Ubavičienę - 
Bieliauskaitę, kilusią iš Žvirb
laičių kaimo. Plungės parapi
jos. Rašykite viršminėtu adre
su.

Prašo pagalbos — Jauna lie
tuvė našlė, vyro netekusi per 
bolševikų klastą, turinti 2 me
tų sūnelį, kenčianti skurdą ir 
badą, prašo geros širdies žmo
nių pagalbos. Adresas šio laik
raščio redakcijoje.

Magdalena Kupčiūnienė - 
Černiauskaitė, gyvenanti D.P. 
Camp. Mattenberg (16) Kas- 

1 sel - Oberzwehren, Germany- 
Hessen, U. S. Zone. ieško pus
brolių Jono ir Albino Černiaus-

•V. JONO EV. BL. RA5ALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikir 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass

Prot RaM. — Jonas GHneckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Rn. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass

1 Iždininkas—Stasys K. Griganavieius 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mase

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

Z*
* -

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LHKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollyvood 38, Calif.

v

So Boston Funtfture Co
Matracai naujai pordirhaml
Kainos pranešama ii ankat<

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubu*

380’/2 West Brosdvay 
TeL ŠOU 2758

GBABOHAl

ItinsevičiKirSnK Į

MOTERIS PAGELBTNINK* 
l ietuvių Graborlua-Balzamuoto ja. 

Turi Notaro Teise*

254 W. BroadtaS)
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boeton 25*

sūnaus gyvenamoji neto
S38 Dorchester Avė
Tel COLumbia 2531

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass 
Finansų RaSL — B. CūnienS, 
29 Gould SL, W. Roxbury, Mase.

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris,

51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 
tVarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
asa srsnjsr.jr Ei * r“? -**?■■*-?

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 val P° Piet1^ Parapijos sa»J 
nas protokolu matininke • <92 E. 7th SL. So. Boston. Mase

t "m
SAVE

USEP, FAT*

\J9&
FAT

I

L

i
c.

0S

Ui
'G i

I

&
’lr

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis. Savininkas• 
Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

SmKi Bosini, Mass.

<
U/lt/li f

YAKAVONIS
Fineral Rome

741 No. Mate St 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Dlrtfctorlua Ir 

Balzamuoto Jas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 6-1880

JONESy isn’t even IN TH'RACE - 
HE'5 JUST HURRYING TO TURK , 
INTH'.USED FAT HI6 WIFE 6AVEDL

ZALETSKAS •
FUNERAL MOME

M4 EMtBraadwsy
SOUTH BOSTON. MAM 

D. A. Zatetakaa, F. I. Zaletskae 
Oratoriai Ir Bataamuotojal.
Patarnavimai dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBUC 
tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boeton 26M

i
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^Literatūra
’ Prašau rašyti vii-špaminėtu ad
resu.

• . -

Muzikas, profesorius Motie- 
kaitis, šiuo metu gyvenantis 
tremtyje, Vokietijoje, Lithua
nian D. P. Camp, Hanau/M, 
Lamboy St. 84—12c/10, ieško 
savo giminių ir {tažįstamų. 
Prašau rašyti aukščiau 
dvttt adresu.

?! -v •) .))!*&. ) Sviil'l

rwn š i*nci-’>... karta 
jau da’”'-avo ir ponios se
sutė — medicinos dakta
rė*. ».bju' s*'os kruopšti 
bitė V”t. Sirvydas, ir vėl 
kalbėjom” s ir klausėmės 
poeto A isčio gilios ir auk
štos d’ ^sios pokalbių, ku
rio no 4 "no sifda vėl mus 
nus:"'1” ’ mistinius nn- 
sau,;"’ : sAw”*s vaidilų 
rei’:b<>:"'“”^ himnus, ku- 
riucs r"^as ir savo poe
mose fpua. Ypatingai at
sispindi Amžių Giesmėje:
— porindamas akimirksnį

n'd’encs
Varg ’s ir r'pėsčius. kur 

vžt'-jrštv paskęsta.
Žvelgiu ' tolius amžinybės 

bals'mnos,
Kur prr^t’s ir ateitis 

apraibę gęrts...

.Ir aš n: tau. kaip tautos 
gim :ta ir kaip jos.

Tarsi naujagimiai, išvydę 
šviesą miršta:

Matau, kuri vėl džiaugsis ir 
kuri dejuos.

Smarkaudama, užmiršusi 
likimo pirštą...

Ir aš tave matau,
Lietuva brangi, 

Numintą kojų svetimų, 
ir tavo kančią;

Matau, kaip tu ateisiančiais 
laikais žengi

Laisva, didinga, ir be sielvartų 
be pančių...

Arba vėl, labai jautriai 
kalba savo broliui poetui 
sakydamas:
— Nes, kai visi atstums ir

kai akmens
Nebeturėsi prisiglaust, 

tada prabilsi
Traškiu griausmu, pavasario 

vandens
Čiurlenimu, ir džiūgaut su 

arais pakilsi...

-V

J. Aistis-Aleksandravičius.

POETAS AISTIS
LANKĖSI MONTREALE

nuro-

Ne taip senai. Montrea’e 
laikėsi žvmus poetas Ais
tis - Aleksandravičius su 
ponia, tikslu pasimatė 
su ponios Aleksandravi
čienės sesute, atvykusia 
iš tremties, ir dirbančia 
gailestingosios sesers dar
bą ligoninėje. Campbell- 
tone. N. B. Kanadoje.

Pietas Aistis 
oražia žmouyte, 
mums tikrai 
staigmena, 
karo gaubėsiuose 
c!e i mūsų duris...

Su Pirmomis 
žvaigždėmis jie 
su pirmomis miesto švie
somis mes juos pasitiko
me. Nors po kelionei nuil
sę ir išvargę, vienog pasi
rodė, tiek broliški ir savi 
kad tas vakaras buvo tik 
šuolis akimirkos, tik ma
lonus kultūrinis atsikvė
pimas. tik atsigėrimas iš 
poezijos taurės gaivinan
čio eleksyro, tik balzamas 
giliom moralėm žaizdom, 
kurių pilna siela ir širdis.

Tą vakarą mūsų grupe
lė, vainiku apsėdę aplink 
poetą svečią, klausėmės io 
muzikališkos kalbos... 
lios. kaip gili dangaus er- užmiršę. Turėtų visuome- 
dvė... Plačios, kain platus nė juos jautriau prisimin- 
pasaulis su laimėjimais ir ti. Sumosiant priėmimo ir 
kančiomis, su kultūri
niais turtais ir dvasiniais 
lobiais, ir su žemiausiu 
paties žmogaus puolimu, 
— rasių žudynėmis.

Taip pat pasidžiaugėme kultūrą, 
savo tautos 
siais kūrėjais: poetu mis- remiama, 
tiku Milašium, giūasieliu gerbiama, 
poetu Baltrušaičiu, i Kris- Poetas Aistis ir yra vie
tų nanėšėjančiu (mintis ras iš tų kukliųjų, papras- 
ponios Aleksandravičie
nės nrof.
? ukštadvasiu
Vydūnu ir kitais... ir. pri
siėjo skirtis poilsiui, bet 
ponai Aisčiai - Aleksan
dra vičiai duoda vi’čių pa- tarnyba, laukia pareigos! 
simatvt kita vakarą, ir Na. ir ką?...
taip juos išlvdim su meile Atlankęs žymesnes Mon- 
ir nuskendimu minčių trealo istorines vietas, pa- 
aukštumose, kaip ir tos siidomavęs ir sužinojęs 
žvaigždės ten nuskendę apie lietuvių tremtinių 
erdvėse, neribotuose tolių imigracijos į Kanadą rei- 
toliuose. kalus, vėl pas mus apsi-

Vėl kitas vakaras. At- lankė.

su savo 
padaro 

malonią 
kai vieno va- 

pasibel- mintinas ir labai retas. 
Aštuoniolika metu Mon-:

laika tik antras lietuvis 
poetas čia užklydo.

Užklydo ar visai mūsų 
suprastas, — nežinau?... 
Turėčiau muštis į krūtinę 
“Mea culpa”. kad mes ne
jautrūs. Atbukę darbe, 
bizny ir dolery. Kultūra 
mums. — paskutinė. Jos 
atstovus mes pasitinkam 
tik tiek, kiek pakelia mūs 
pačių ambiciją, kiek 
mums asmeniškos naudos 
padaro. O poetai, rašyto
jai, daugumoje kuklūs... 
panrastučiai... Nusižemi
nę ir kūrybose nuskendę 

Oi- taip, kad neretai ir save

vakaro trealv gyvenu, bet nėr tą 
atklvdo.

pagerbimo pramogėles, 
sukaktuvių paminėjimus, 
kūrinių paplatinimo vaka
rus, ir daug ką, kas tikrai 
keltų kūrybą ir tuo pačiu 

priduotų kūrė- 
aukštadva- jams ūpo, kad jų kūryba 

vertinama ir

Šalkausku.
tučių ir mylimų poetų, 
kurs užklydo į Montrealą

ir

į Vaizdas parodo kaip Helicopter’is San Francisco Civic Auditoriume, 
viduje name, pakilo ir vėl gražiai nusileido ant ten esančio didžiulio prū
do, kur net su laiveliais irstomasi. Tai didelis ir tikslus ištobulinimas 
helicopter’io, kuris ore dar sėkmingiau veikia.

BALF Sandelyje Gauti Rūbai Per 
1948 M. Kovo Men. - Svarais:

CaUfornia
San Francisco, J. Liesytė 5.

Connecticut
Danielson, Adelė Dvarcas 20. 
Thompson, A. Aleksandravi

čius 5.
Putnam, Vargdienes Seselės 

maisto 251.
Waterbury, Amelia Zanvich 

19.

Todėl, poetas Aistis jau 
ir iškilęs su arais... ' 
su arais... Iškilęs virš visų 

i menkniekėlių ir asmeniš- 
įkumų, virš visų garbių ir 
! pagerbimų. Praėjęs kan
čių ir sielvartų bežodes 
nostalgijas, ir veido gied
ra, ir tų liūdnų akių kil- 

’numas, — aiškiai liudija

I

siųsti: paštu, Railway Express, 
Freight arba sunkvežimiu - 
troku, kuris Jūsų dovanas at
veš tiesiog į BALF sandėlį. 
Dabar vyksta BALF rūbų va
jus, dovanokit ir siųskit kodau- 
giausiai rūbų, kad tremtinius 
jie pasiektų dar prieš rudens 
laiką.

Illinois
Chicago, V. Petrauskas 12.

Massachusetts
Gardner, A. Shimkus 8; 

Frank Tawter 58.
Fitchburg, Jannet Dežugas

10.
j Worcester, Ąnna Bakanowski 

Iškilęs 8; Catherine Aukas 10; N. N. 
" - 5. •

New Jersey
Bayonne, J. Jodzevich 8. 
Nutley, Rožė Krakauskas 16. 

kun.

16.

mintytoju be reklamų ir garsų. Net j° s}el°s iškilusią didybę, , . , ‘ -* i-__'SU m natips lakiais snar-neleido suspėti išgalimo 
parengimo jam suruošti, 
teisindamasis, kad laukia

!

su jo paties lakiais spar
nais, — nemirštama kūry
ba.

Gyvuok, Garbingas Poe
te! O mes, surasime dieną, 
kad galėtume įteikti ir 
mūsų Jums skiriamus 
laurus.i

Marija Aukštaitė.

GIESMĖi

Gerbk galingai, ryto būgne, 
'Amžių tolį, amžių ugnį,
■ Gyvio lopšį — jų bedugnę!
Garbink, vakaro trimite, 
Kantrų jautį, tylią bitę
Ir verpėjos skurdo ritę...

Gausk maldingai, amžių varpe. 
Už šios žemės sėją tarpią
Ir už raugę tuščiavarpę...

Gerbkit, kanklės, sėją, piūtę, 
Giedrą žydrį, audros siūtį.
Visą gyvį, visą būtį...

Jurgis Baltrušaitis.

Harrison, BALF per 
kleb. Voiciekauską 225.

New York
Amsterdam. G. Kuchis
Dobbs Ferry, Ursula Baikov- 

ski 10.
Yonkers. Kašėta 16.
New York City: Manhattan: 

Marie R. Tūbelis 21; Brooklyn: 
K. Garben 23; Jonas Brundza 
55; J. Cirgelis 25; M. Vancevi- 
čienė 95; Marcelė Palutis 21; 
Paulina Ventis 21; Rozalija Ja
nutienė 21; A. Wayche 14; M. 
Yurkūnas 18; Ona Valaitis 
160; Viktorija Stankevičius 11; 
Margaret Sturges 18.

Schenectady, V. Malinovsky 
10. ~

ELGETOS GIESMĖ

Laivas Jchn S. Quick kraunamas Amerikos 
kviečiais, kurių paims 9,000 tonų ir veš į Pary
žių iš Galveston, Tex. Tai sulig Marshallo plano 
vienas iš pirmųjų siuntinių.

Kaip gluosnis žemei atiduoda 
Ts sr ’lės skolintus lapus, 
"V p 11 nulikytą aruodą 
Dalyti ryžkis bent perpus... 
Nenuvokus šykštuolio delnas, 
Jis nenujaučia širdimi, 
Kad ir dalybos—tikras pelnas, 
Nes duodamas, tu daug imi...

Nes bėręs broliams bent po 
saują.

Neužsigniauždamas riekės, 
Tu sau užsėsi lauką naują, 
Kur žiupsnį pėdas atmokės...

studen- 
Jums,

metu 
vėl suteikta. Nuo- 
trejų metų teikia- 

parama pinigais, 
ir maistu leido

1,000.

Mariia Račkauskaite, 
Kazio ir Onos ŠiJeryt^s. 
si 1919. VII. 14. I :etuvo >, 
Skaudvilės valsčiuje, Taurelės 
apskrityje, ie^ko Aneriloie 
gyvenančio dėdės Kačkaus’’o 
(vardo nebeatmenu) kilusio iš 
Liūdavėnų valsčiaus. Rasėm! į 
apskrities, ir kitu giminiu. Pra
šau atsiliepti sekančiu adresu: 
Marija Račkauskaitė, Rebdorf- 
Eichstaett (13a) Lithuanirn 
D. P. Camp, C-26, Germany, U. 
S. Zone.

d’»Hė 
rrinu-

Grimskis Juozas, gyvenant’j 
Seligenstadt, near Wuerzbur*r, 
P. C. IRO. D. P. Camp, Ger
many — Bavaria, U. C. Zone, 
ieško tėvo pusbrolių Gasparai- 
čių ar Kaperaičių, motinos 
krikšto dukters, kilusios iš Ly- 

Stasys Baltrimas, gyv. Vo-'gumų parapijos ir giminių bei 
kietijoje, prašo atsiliepti Juozą 
Maskaliūną, gim. Lietuvoje, 
Ceikinių miestelyje, Ignalinos 
valse., Švenčionių apskrityje. 
Rašykite žemiau duodamu ad
resu: Pvt. Stasys Baltrimas, 
4065 L. Sv. Co., APO 62 
Army, */< P. M. N. J. N.

PAIEŠKOJIMAI

Lionginas Gumbinas,

U.
J.

s.

šiuo
metu gyvenantis (16 Kassel-
Oberzwehren, D. P. Camp Ma- 
ttenberg, Eisenhocerstr. 23, 
Germany, U.S. Zone, Hessen,
ieško savo giminių, ar pažįsta- D. P. Camp, Germany, British 
mų, kurie gyvena Amerikoje. Zone.

pažįstamų, kilusių iš Pakruo- 
jaus ir Lygumų parapijų.

Mokiniai iš tremties nori 
susirašinėti

“Mano vedamos Wolterdin- 
gen’o pradžios mokyklos III-jo 
ir IV-jo skyrių mokiniai norėtų 
susirašinėti laiškais su Ameri
kos lietuvių mokyklų mokiniais, 
mokančiais rašyti lietuviškai 
ar angliškai. Prašau rašyti že
miau duodamu adresu”: Stasė 
Švambarienė, Wolterdingen ue- 
ber Soltau - Hanover, Baltic

Atliekame Spaudos Darbus

Studentų Sambūris
DĖKOJA

BALFui
Innsbrucko lietuvių 

tų vardu reiškiame
BALF Vadovybei ir Amerikos 
lietuvių visuomenei mųsų nuo
širdžią padėką už naują para
mą, kuri paskutiniuoju 
buvo mums 
latinė, nuo 
ma BALF 
drabužiais
mums studijuoti ir baigti auk
štuosius mokslus sunkiose 
tremties sąlygose. Be tos pa
galbos mes tikrai negalėtume 
studijuoti ir visą savo energi
ją bei pastangas turėtume su
naudoti vien tik kovai dėl kas
dieninės duonos kąsnio.

Mums malonu pranešti, kad 
Amerikos brolių lietuvių su
teikta parama veltui nenuėjo. 
Iki šiol Innsbrucko Universitetą 
baigė 23 jauni lietuviai; 4 di
plomuoti ekonomistai, 9 ekono
mikos daktarai, 8 medicinos 
daktarai, 1 filosofijos ir 1 tei
sės daktaras. Dar 8 kolegos t? 
kiši šiais mokslo metais baigt 
aukštuosius mokslus.Ohk>

Cleveland, Mrs. M. Zebris 50;
Šv. Jurgio par. BĄLF nr. 58— 
310; Mrs. Glugodas 29.

Akron, BALF nr. 34
Pennsylvania

Philadelphia, Šv. Kazimiero 
par. 235; Mrs. F. St&niškis 24.

Pittston, BALF nr. 44 2131 
ir maisto 205.

Luzerne, V. G. Machinist 65. 
Tower City, M. Kaputis 68.

Mieidgan
ALF nr. 76 655.
z. Marijos parapija

Detroit, B.
Custer, šv. _ 

ir Taryba 336.
Otsego, T. Survila 13.
Visiems aukojusiems rūbus, 
istą ir kitokias dovanas lie- 

1 ’-’a. is tremtiniams gelbėti, 
nukentėjusieji lietuviai tremti
niai nuoširdžiausiai padėkos.

Visokeriopas dovanas ir to
liau prašome siųsti BALF Cen
trui, 105 Grand St., Brooklyn 
11. N. Y.

Kurie norite, kreipkitės į 
BALF centrą, nusiųsime 
3pausdintų adresų, kuriuos 
teks ant rūbų ar kitokios 
vanos siuntinio užlipdyti ir

Mes tikimės, kad netolimoj' 
ateityje savo darbu ir pastar. 
gomis galėsime atsilyginti 
merikos lietuvių visuomenei už 
mums suteiktą pagalbą mūsų 
studijų metu. Giliausia gi pa
dėka už suteiktą pasitikėjimą 
yra mūsų nuoširdus prisidėji
mas prie mūsų bendrų kovų 
dėl Lietuvos laisvės.

Reiškiame mūsų gilios pa
garbos žodžius.

Dr. Jargis Budzeika,
Pirmininkas.

Jonas Gustainis,
Vicepirmininkas

nshrnck. .* ustrija.
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Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
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<ALTTMORF 30

fel l.exington 8595 
įmosinal <MI vlMkly relkai 

r'atamavimas Dieną ir Nakų.
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Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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