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katalikiškos maudos, na* I! 
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Rusija siekia valdyti Vokietiją
Fraakfurt, a/m —So

vietų Rusija įvairiais bū
dais siekia, kad iš Vokie
tijos būtų atitrauktos 
okupacinės ginkluotos 
pajėgos ir ‘liaudies poli
cija” įvestų komunistinę 
tvarką.

Jeigu Vakarų valsty
bės atirauktų savo gin
kluotas jėgas iš Vokieti
jos, tai komunistai išpro
vokuotų civilinį karą. Ci- 
viliame kare Rusija pa
naudotų “liaudies polici
ją”, ir visoje Vokietijoje 
įvestų komunistinę dik
tatūrą.

Siūlo Prancūzijos • Vokie
tijos sujungę

Paryžius — Gen. Char
ies de Gaulle siūlo suda
ryti Prancūzijos ir Vo
kieti jos sąjungą. Jis yra 
įsitikinęs, kad tų dviejų 
valstvbių jėgos galėtų 
pastoti kelią Rusijos ko
munistiniam imperializ
mui. Jis ragino visus 
siekti Prancūzijos - Vo
kietijos susitarimo ir są
jungos.

Sorogbiiis Sg^sdiM Me- 
fa miestų gyventojos

sukrėtė namus ir išgąs
dino gyventojus trijų 
mylių plote.

Bendrovės viršininkai 
iš anksto nepranešė, kad 
toks sprogimas numato
mas ir bus įvykdytas. 
Woburn miesto gyvento
jai tuojau suėjo į rotušę 
ir pareiškė griežtą pro
testą. Winchester miesto 
gyventojai ketina eiti į 
valstijos sostinę ir pa
duoti skundą, Visuome
nės Saugumo Departa
mentui.

BtndndMtianja su 
komunistais

Wotrarn, Mass. — Sep-
bai-

ished Stone benter ■____ __________
(kovės milžiniškoje ak
menų skaldymo įstaigoje

Roma — Italų komu
nistų partijos direkto- 
riatas, atsakydamas mi
nisterių kabinetui, pa
reiškia, kad valdžios tai
syklės “suvaržo laisvę” 
ir sako, kad visi demo
kratiniai nusiteikę pilie
čiai griežtai “protestuo
ja” ir “stoja ginti demo
kratines laisves”.

Kairiųjų socialistų par
tijos komitetas, kreipėsi 
į visus ragindamas lai
kytis vieningai su komu
nistais. Nesistebėkime, 
tarp socialistų ir komu
nistų yra mažas skirtu
mas.
‘ i.

SImic nwiie<yjc
DR. P. MAČIULIS — Pet

rovo atsiminimą patikslini
mas. • S. SUZ. — Gimtinio 
krašto kruvinas kelias. • 
Mažosios Lietuvos istorinės 
datos. • Petrovo liudijimas 
apie tremtini? gaudymą. • 
Tremtini? vizitas pas Bostono 
arkivyskupą. • Kun. Pr. Jan
kaičio laižius iš keliones. • 
VLIKo anketa. • Korespon
dencijos 6 pust
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Earižs Ht-KHM
Saigon. — Atplaukus 

Jung. Valstybių dviem 
karo laivam į uostą, ko
munistai surengė de
monstraciją ir riaušes. 
Sužeista apie 80 žmonių. 
Prancūzų policijai pavy
ko riaušes numalšinti.

Riaušininkai, kurie re
mia Maskvos pastatytą 
Ho valdžią, suplėšė Pran
cūzijos ir Jung. Valsty
bių vėliavas, - sudegino 
15 autobusų ir sunkve
žimių. Demonstruodami 
šaukė: “Šalin Washing- 
tono pagelba!”
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Mažosios Lietuvos Dienos
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 

susijungimo 30 metų sukaktis. - Ma
žosios Lietuvos rusinimas dabar. - 
Opi problema ateičiai.

Šiemet sueina 30 metų, 
kai Mažoji ir Didžioji 
Lietuva po labai ilgo iš
skyrimo vėl susijungė ir 
gyveno gražias nepri
klausomybės dienas.

Susijungimas įvyko 
1920 m. kovo mėn. 20 d., 
kai Mažosios Lietuvos 
atstovai įėjo į Lietuvos 
Valstybės Tarybą. Jis 
buvo nepilnas, nes po 
pirmojo karo iš Vokieti
jos buvo išskirta. Mažo
sios arba Prūsų Lietu
vos tik ta dalis, kuri bu
vo vadinama Klaipėdos 
kraštu.

Nepriklausoma Lietu
va tą gražų lietuvišką 
pamarį turėjo iki 1939 
m. kovo mėn. 22 d., kada 
Hitleris vėl jėga Klaipė
dos kraštą užėmė.

Po šio karo Klaipėdos 
kraštas buvo įjungtas į 
Tarybų Lietuvą, tačiau 
didesnė dalis Mažosios 
Lietuvos Jaltos ir Pots
damo konferencijų pa
likta Sovietų Rusijai. 
Dabar toj lietuviškoj že
mėj kurdinami rusai, o 
seni jos gyventojai tre
miami į Sibirą.

Kai prasidės didesni 
sukrėtimai ir iškils Lie
tuvos atstatymo klausi
mas, neapseis be ginčų ir 
dėl Mažosios Lietuvos. 
Didieji kaimynai ties sa
vo rankas, kad neleistų 
Mažajai ir Didžiajai Lie
tuvai pilnai susivienyti. 
Tam reikia būti pasiruo
šus, ir budėti.

(Žiūrėk plačiau atskirus 
straipsnius).

Suglaustos žinios
★ Pavasaris prasidėjo pirmadienį, kovo 20 d., 

11:36 vai. naktį (Bostono laiku).
★ J. E. Arki. Richard J. Cushing, D. D. palaimino 

ir pradėjo naujos seminarijos statymą. Nauja semi
narija statoma Angelo Sargo namų vietoje, Perkins 
St., Jamaica Plain, Mass. Pastatymas kaštuos 
$1,500,000. Ji bus pastatyta a. a. Kardinolo William 
O’Connell vardu.
★ Romos archeologus sudomino naujai surastas 

Romos bazilikoj, S. Maria Nova prie Forium Roma- 
num, iš V šimtmečio Marijos paveikslus. Meno ži
novų paveikslas labai vertinamas.
★ Indonezijos vyriausybe paskyrė prie Šv. Sosto 

ministerių Sukardjo Wirjopranoto. Šv. Sostas taipgi 
paskirs savo apaštališkąjį internuncijų, kuris rezi
duos Batavijoj.
★ Kipa agentūra praneša, kad Egypto ministeris 

prie Šv. Sosto Teher ai Omay, kuris šiuo metu yra 
Egypte atostogose, laikraštyje “Al Ahram pareiškė, 
kad Šv. Tėvas ragina jungtis visas bažnyčias taikos 
išlaikymui ir kovai su grėsiančia jėga. Toliau tas 
pats ministeris, kalbėdamas apie Palestinos proble
mą, pareiškė, kad Šv. Tėvas palaiko UN’o sprendimą 
dėl sutarptautinimo Jeruzalės.
★ Atominės energijos du įžymūs mokslininkai 

staigiai dingo. Spėjama, kad jie išvyko į Jung. Vals
tybes.

it Senato komisijai buvo pranešta, kad Jung. Vals
tybių komercijos departamente yra 27 asmenys ne
ištikimi šio krašto konstitucijai ir valdžiai.

it Be sekretoriaus Dean Acheson, Jung. Valsty
bėms būtų daug geriau, pasakė senatorius McCarthy.

Elgeta namų savininkas Be Vokietijos - neapsigins Europa, 
New York — Senukas, * « * 1*11 r

92 metų amžiaus, stove- Sako C hUTChlll
jo prie vienos Manhattan 
valgyklos, laikydamas 
vienoje rankoje lazdelę, 
o kitoje — puoduką ir 
prašė praeinančių pašal
pos. Maždaug per valan
dą jis surinko apie $6.00. 
Policininkas, jį įspėjęs 
neelgetauti, areštavo.

Manhattan teisme el
geta Morris Arbeit prisi
pažino kaltu. Kalbėda
mas žydiškai vertėjui, 
jis sakė, kad planavęs 
surinktus pinigus pa
siųsti Izraeliui. Po to jis 
prisipažino, kad yra sa
vininkas dviejų namų 
(8 ir 4 šeimų).

Išvaromas iš Pragos 
atstovas

Praga — Komunistinis 
Čekoslovakijos rėžimas 
įsakė palikti Pragą pas
kutiniam Vatikano at
stovui, kuriuo čia yra 
Msgr. Ottavio de Liva. 
Trumpoje notoje įteikto
je popiežiaus atstovui 
buvo įsakyta per tris 
dienas išvykti iš Čekijos. 
Tas faktas praktiškai 
reiškia visišką santykių 
nutrūkimą su Šventuoju 
Sostu.
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PATARIA APGINKLUOTI
VAKARŲ VOKIETIJ4

— Winston 
kalbėdamas 
pare i š k ė, 

Europos ne-

nisteriu ir dėl apsigyni
mo plano.

Washington, D. C. — 
Valstybės Departamen
tas labai nuoširdžiai gy
nė John Stewart Service, 
kurį senatorius McCar
thy įtarė esanti komu
nistų šalininku.

Valstybės Departamen
to sekretoriaus pagelbi- 
ninkas John E. Peurifoy 
sakė, kad toks senato
riaus McCarthy puoli-

Attlee dėl mas kai kurių asmenų 
Shinwell pa- ‘daro gėdą ir žalą’ Jung-

Londonas 
Churchill, 
parlamente, 
kad vakarų 
galima sėkmingai apgin
ti, jeigu Vakarų Vokieti
ja nebus apginkluota. 
Vokietijos sienos susisie
kia su Sovietų Rusija ir 
jos satelitais. Tad Vo
kietija, neturėdama ka
riuomenės ir ginklų, ne
galėtų sulaikyti užpuoli
kų.

Jis kritikavo darbiečių 
premjerą 
Emanuel 
skyrimo apsigynimo mi- tinėms Valstybėms.

Londonas — Winston 
Churchill žemuosiuose 
parlamento Rūmuose pa
reiškė, kad Vakarų Eu
ropa be aktyvios vakari
nės Vokietijos pagelbos 
negalės būti sėkmingai 
apginama. W. Churchill 
savo kalboje priminė: 
“Savo laiku Vakarų Eu
ropos kraštai 
daryti frontą 
mesnę Rusijos 
telitų invaziją 
Europą, kas pastatė mus 
prieš labai svarbius už
davinius. Kai kas mano, 
kad Amerika laiko gali
mu Vakarų Europos ap
gynimą ir kad tos gyny
bos atsparos linija turi 
būti Britų Kanalas ir 
Pirenėjai. Tačiau toks 
ilgas frontas yra neįma
nomas ginti be aktyvios 
pagalbos iš Vakarų Vo
kietijos pusės”.

Didž. Britanija ir Pran
cūzija turinčįos būti vie
ningos ir tik kaipo tokia 
jėga galės paduoti pagal
bos ranką Vokietijai jos 
kovoje su tomis jėgomis, 
kurių kariuomenė jau 
yra rytinės Vokietijos 
teritorijoje, prie Vakarų 
Europos sienos. Churchi- 
llis dar pridūrė, kad Va
karai negali užtikrinti 
vokiečiams, jog jie nebus 
rytinės agresijos užlieti.

ryžosi su- 
prieš toli- 
ir jos sa- 
į Vakarų

VALDŽIOS KRIZE BELGIJOJE
Briuselis,

Eyskens 
ministerių kabinetas at- galima buvo bausti, pa- 

. Premiefša leisti. Se to, antradienį, 
Eyskens bando sudaryti kovo 14 d. vokiečių poli- 
kabinetą, kuris pritartų 
karaliui Leopoldui III 
grįžti iš tremties į sostą. 
Socialistai priešinasi ir 
remia streikus, kuriuos 
organizuoja komunistai.

Premieras M. Eyskens, 
krikščionių partijos va
das, tariasi su kitų par
tijų vadais ir tikisi su
daryti koalicinį ministe
rių kabinetą. Tik socia
listai ir komunistai yra 
priešingi karaliaus grįži
mui į sostą.

Belgija — gegužės mėn. Nepilna- 
vadovaujamas mečiai vaikai, kurių ne-

Nori taikos su arabais
Tiberias — Izraeliaus 

premieras David Ben - 
Gurion pareiškė, kad žy
dai nori sudaryti taiką 
su visais arabais. Jis pa
brėžė, kad Izraelius ne
nori užkariauti daugiau 
teritorijų, tačiau yra pa
siryžęs ginti dabartines 
sienas.

Berlyne suėmė 55 
jaunuolius

Berlynas — Vokiečių 
policija areštavo 55 ber
niukus ir mergaites, ku
rie buvo atvykę iš Sovie
tų Rusijos zonos ir pla
tino komunistų spaudą, 
raginančią dėtis prie 
jaunimo demonstracijos

cija areštavo 20 komu
nistų jaunuolių, kurie 
ameriki ečių zonoje 
triukšmavo ir dainavo 
komunistines dainas.

Gelbėjo s^moksMikams
Washington, D. C. — 

Penkių tautų tyrinėjimo 
komitetas tvirtina, kad 
Kuba, Guatemala ir Do
mininkonų respublikos 
rėmė sąmokslininkų vei
kimą prieš kitą kaimy
ninę valstybę.

Minėtos valstybės yra 
pasirašusios taip vadina
mą Rio sutartį, pagal 
kurią jos privalo laikytis 
vienybės — viena kitai 
pagelbėti, o ne sąmoksli- 
ninkauti.

Leopoldas nori boti 
Belgijos karaftan

Geneva, Šveicarija — 
Leopoldas m, Belgijos 
karalius tremtinys, krei
pėsi į parlamentą ir pra
šė paskelbti jį karalium 
arba pareikšti, kad jis 
abdikuotų. Iš balsavimų 
jis supratęs, kad tauta 
nori jį turėti soste. “Bet 
kaip parlamentas nubal
suos, taip aš sutiksiu”, 
pareiškė Leopoldas.

PADĖKA
Visoms pasaulio lietuvių organizacijoms, jų susirinkimams, 

atskiriems lietuviams veikėjams ir Lietuvių Tautos draugam 
kitataučiams, sveikinusiems Vyriausiąjj Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą (VEIKĄ) ir Vykdomąją Tarybą Lietuvos Nepri
klausomybės 32-jų metinių — Vasario 16-tosios šventės proga 
ir suteikusiems padrąsinimo musų kovai dėl Lietuvos išlaisvi
nimo, nuoširdžiai dėkoju

M. KRUPAVIČIUS,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto

ir
Vykdomosios Tarybos

Pirmininkas

1



Antradienis, Kovo 21 d., 1960 DAĄBJMDIZAA z
ATVESTA J AMERIKĄ

Apie š. m. kovo 24 d. laivu 
“Generoi McRae’ į New Yor- 
ką atvyksta tie lietuviai 
tremtiniai:

Alseika, Pranas į Chicago, 
Ulinois.

Aleksandravičius, Kvirinas; 
Antosė, Antanas į Chicago, 

* Illinois.
Arlauskas, Viktoras į Mis- 

souia, Moat.
Baltramonas, Petras, Mari

ja, Asta, Zita į Brockton, Ma- 
ssaehusetts.

Cepukaitis, Vincas.
Danilevičius, Vladas, Tama

ra, Ariadne į Springfield, III.
Daniūnas, Jonas, Aleksan

dras į Brooklyn, N. Y.
Dubikaitis, Steponas į Cle

veland, Ohio.
Everlinas, Stepas, Kleopą į 

Brooklyn, N. Y.
Gaigalas, Pranas, Janina, 

Daga, Laimutė į Watertown, 
Conn. * ;■

• Gripcius, Bronius, Uršulė, 
Rįmas į Dayton, Ohio.

Gustys, Vladas į Detroit, 
Mich.

Ilgaudas, Andrius, Grote, 
Edita į Bath Grafton, N. H.

Jančaras, Pranas, Ona, Rai
mundas į Waterbury, Conn.

Jasinevičius, Vytautas į 
Chicago, UI.

Juozaitis, Petras į Kearny. 
N. J.

Kananavičius, Jonas į Sanct 
Benedict. Oregon.

Koncė, Petras į So. Boston. 
Mass.

Krivickas, Domas,' Gražina, 
Irena, Rūta į Phila.,

Kuniutis. Petras 
beth, N. J.

Lengvinas, Domas 
go. ui.

Levanas. Julius į
Ulinois.

Landžius, Jurgis, Agutė, Li
dija į Chicago, UI.

Matulionis, Vladas, M Vciįp- 
Vytautas, Kęstutis, Algirdas 
į Pittsburgh, Pa.

Mickevičius. Mikas į Cleve
land, Ohio.

Mikužis, Zigmas, Konstan
cija, Petras į Chicago, III.

N ari jaus kas, Jonas, Brun- 
hilde į Nashua, N. H.

Nemos, Pranas į Chicago, 
Illinois.

Nenortas, Stasys,
Viktoras į Port Brook, Nebr.

Numgaudas. Vačys, Olga. 
Marija, Vytė į Chicago, III.

Polinauskas. Antanas, Ge
novaitė. Malena į Rochester. 
N. Y.

Pranckevičius, Jonas, Vero
nika. Alfonsas į Worcester, 
Mass.

Racevičius, Bronius, Elena. 
Danutė į Chicago, Ulinois.

Badžius, Aleksandras, Ge-

Chicago,

Birutė, 
Mass.

Valstybės Departamento auktšųju pariegftnu konferencija. H kairės j dešinę: Ed- 
d W. Barret sekr. pagelb. viešiems reikalams, Wl|liam L. Thorp sekr. pag. ekono

miniams reikalams; Jota E. Peurifoy valst pasekr. pag. administracijos reikalams; 
James’E. Webb valst paaekr.; Valst. sekr. Acheson; Dean Rusk pasekret pa;, politi
niams reikalams; Paul R. Netoe policijos ptaraviiro komisijos direktorius; Jack Mc- 
Fall sekr. pag. kongreso reikalams ir' WiHi;uu J. McW|liiams vykd. sekretoriato di
rektorius. * e

PETROPO JTSIMINIMV
PATIKSLINIMAS

Dr. P. Mačiulis

Pa.
į Eliza-

į Chica-

Chicago,

no vaite, Aleksandras, J r., Ei
mutis į Baltimore, Md.

Raškus, Agota į Eliza bet h, 
N. J.

Rašytinis. Vytautas į Chi
cago, ni.

Sabaliauskas, Pranė į Phi- 
la., Pa-

Sadauskas, Juozas į Jersey 
City, N. J.

Šalkauskas, Paulina į Cleve- 
land, Ohio.

Santaros, Stasys į
Illinois.

Šimanskis, Jonas,
Arūnas į Westfield,

Sketeris, Adomas, Jadvyga, 
Algis, Rimas į Sunderland, 
Mass.

Skobeika, Kazys, Petrė, A- 
leksas į New Britain, Conn.

Sniokaitis, Pranas, Eugeni
ja, Algis į Thompson, Conn.

Stalanis, Jonas į Worces- 
ter, Mass.

Totoraitis, Juozas, Marcelė, 
Danutė į Detroit, Mich.

Tukys, Liudas į Waterbury, 
Conn.

Vailokaitis, Juozas į Wor- 
cester, Mass.

Vainauskas, Petras, Adelė, 
Romanas į Detroit, Mich.

Velička, Gediminas į Wa- 
terbury, Conn.

Venclovas, Petras, Elena, 
Liucija, Irena į Chicago, IU.

Vilimas, Elena, 'Vytautas į 
Allegan, Mich.

Vikas, Povilas į Clveland, 
Ohio.

- Zabarauskas, Stasys, Julija, 
Julijonas, Šarūnas, Kristina į 
Chicago, III.

Žylė, Feliksas, Marcelė, Da
lia. Kęstutis, Romualdas į 
Cleveland, Ohio.

B ALF o Imigracijos
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IR ŠITAIP LIETUVA “GARSĖJA”
karo Vokietijoje 

taip sumišo, 
patikrinti, 

kilęs. Daug

Po 
gyventojai 
kad sunku 
kas iš kur 
kas susidaro tokius do
kumentus, koki jam pa
tinka. Vieni savo kilmę 
slepia, bijodami politinio 
persekiojimo, kiti norė
dami antrukart vesti, 
treti vėl norėdami dėtis 
‘kilmingųjų’ kilimo. Y- 
pač šių pastarųjų daug 
priviso. ‘Kilmingųjų’ ar
chyvas turi daug darbo, 
visokius “bajorus” be
aiškindamas. Antai Gus- 
tav Ferdinant Paulokat 
iš Įferutės, Plienlaukio 
kaimo, gavo sužadėtinę 
Donaueschingene 
“Freiherr Rolf von 
tum”.

J*

faitė iš Lietuvos” tesan
ti vienos geležinkelio 
stoties bufetininko duk
tė. Pasaka apie grafystę 
nutrūko pačioj gražiojoj 
vietoj.

kaip 
Hol-

japonų 
Ua Ikeda

Olga,

kino film
San, jo žmona ir vaikas nese
nai pakrikštyti šv. Pranciš
kaus Ksavero bažnyčioje, 
Kyoto. Perėjęs krikščionybėn 
Ikeda San pašvenčia daug lai
ko mokydamas kitus katalikų 
mokslo. Į jo namus susirenka 
daugiau kaip dvidešimtis as
menų, ieškančių tiesos.. Jis 
pragarsėjo pastatęs filmą, 
“Dvidešimt šeši Japonijos 
kankiniai", vaiaduo j a n č i ą 
ankstesniuosius misionierius, 
paaukojusius savo gyvybę 
šiame krašte.
* 5ę Apsikrikštijo istorijos pro- 
feserfus. Keio universiteto is
torijos profesorius Dr. Kinji 
Chikyama nesenai apsikrikš
tijo su savo žmona ir dukteri
mi. Jis yra viduramžių Euro
pos istorijos specialistas.
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___ Lietuvos, iš Pi
lėnų. Jos motina buvusi 
ispanų, šokėja. Užėję bol
ševikai ją deportavę į 
Rusiją. Bet ji spėjusi į 
drabužius susisiūti brili- 
janttis. Jos' akyse buvę 

. nužudyti jos tėvai ir su
deginta pilis. Nuo to su
trikusi jos atmintis. Bet 
grafaitė buvusi tiek lai
minga, kad ištrūkusi iš 
Rusijos ir
Vestfalijoje
je). Pasirodžiusi baliuje 
su baliaus drabužiais ir 
savo grafiniais herbais, 
patraukė net okupacinės 
britų valdžios pareigūnų 
susižavėjimą. Tik tas 
nenaudėlis “kilmingųjų 
archyvas” nustatė, kad 
tokio herbo nėra, o “gra-

atsidūrusi 
(Vokieti jo-

☆

Kominformas pasiuntė 
reviziją j Palestinos 
kompartijos centrą, ku
riame pradėjo stipriai 
reikštis tautinis šoviniz
mas. Ypačiai Maskvai 
įtartinas japąs Palestinos 
kompartijos sekretorius 
MIKUNAS(’).

☆

Italijoje padaryta fil
mą “Vilkas iš Silo8”, 
Kritikos labiausiai iš
garbintas svarbiausias 
filmos veikėjas Jokūbas 
ŠERNAS,^ kuris prieš 
trejus Mietus atvykęs į 
Ualiją 29vmetų “prancū
zas iš Lietuvos”.

O
Prieš keletą mėnesių 

vėl pasirodė pretenden
tas į Lietuvos sostą. Tai 
“Bourbon - Condė prin; 
cas”, ainis Enghien her
cogo, kuris buvęs Napo
leono sušaudytas. Jis esą 
susitikęs Paryžiuje su 
turtingais lietuviais emi
grantais (ir tokių ma
tot, dar esą) ir papasa
kojęs, kad Liudvikas XV

esą pažadėjęs jo prose
niams Lietuvos karūną. 
Jis dabar pasiryžęs tas 
garbingas pareigas pri
imti. Lietuviai jį pripa
žinę karalium ir davę 
pinigų. Per Šveicarijos 
spaudą jis pradėjęs savo 
akciją, apsigyvenęs iš
taigingame viešbutyje, 
norėjęs vesti turtingą 
nuotaką. Tačiau vietoj 
sosto ir jaunosios, prin
cas gavęs 2 metus kalė
jimo, nes paaiškėję, kad 
jis tėra eilinis tarnauto
jas žandaro sūnus.

Sofia, Bulgariją — 
Bulgarijos eentralinis 
komunistų partijos- ko 
mitetas prašalino iš ko
munistų partijos gen. 
Ivan Kinov, bųvuaj bul- 

viršininką, ir ge*. Boyan 
Bulgaranov, buvusį ar
mijos politinio departa
mento viršininką.

Komunistų partijos ko
mitetas pranešė, kad ge
nerolai nesilaiką parti
jos linijos. Komitetas 
šaukia partijos konfe
renciją gegužės 10 d. 
svarstyti organizacinius 
ir politinius reikalus ir 
išrinkti naujus narius į 
centralinį komitetą.

TO JUMS REIKIA!

m-AU1
1. Da ne-pa-ke
2. Dar .ai ne-ui 
A Dar ai ne-H 
4. Dar ai ne -da

9

v

Ką tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengė spaudai kompozito 

riaus sūnus ALGIS SIMKUS

r
Knygą puikiais viršeliais, su plastikos juostele. 64 pusi., labai 

lengvai atsidaro ir skambinan pianu neatsiverčia. Kaina $2.00 
Užsakymus siųskite: z
DARBININKAS

966 Weat Broadway. South Boston 27, Mass.

Kiekvienoj šeimoj, anksčiau kurs tais klausimais sielotųsi 
ar vėliau, dažniau ar rečiau, ir nuolatos rašytų, ryžosi pa
kyla sunkumų. Sugyvenimas vo naujame laikraštyje LĄK- 
vyro su moteria turi savo 
‘bėdų”. Vaikų auginimas pri
deda jų dar daugiau. “Maži 
vaikai, maži kryželiai, dideli 
vaikai, dideli kryžiai”. Atėjus 
vaikams į keturioliktus ar 
penkioliktus metus, neretai 
tėvai nebežino, ką su jais da
ryti, taip jie persimaino. Tam
pa tokie nebeklusnūs, nebesu- 
gyvenami, kad nors iš proto 
kraustykis! Ir kur gauti gerą 
patarimą, kas daryti?

Patys vaikai irgi susiduria 
su sunkumais ir pavojais mo- . 
kykloje, darbe, “kompanijo
se”. Ateina laikas jiems rink
tis pašaukimą, vėl nežinia kas 
daryti. Vėl klausimas, kur 
rasti gerą patarimą.

Pagaliau vaikai apsiveda. 
Pareina į namus marčios, žen
tai. Ir vėl naujos bėdos. Uoš
viai skundžiasi ant marčių ir 
žentų, tie ant savo uošvių. 
Negali sugyventi. Kas kaltas? 
Kas daryti? Kur patarimą 
gauti?

Yra ir kitokių vargų šeimos 
gyvenime, bet visų čia nesu
minėsi.

Tėvai Jėzuitai, matydami, 
'kad šiuo metu dar nėra nė 
vieno lietuviško laikraščio.

KAI LIETUVIAMS skirti la
bai daug vietos, kiekviename 
numeryje, lietuviškos, katali
kiškos šeimos reikalams. Čia 
bus gerų patarimų ir tėvams, 
ir vaikams; ir besirengian
tiems į moterystę, ir joje jau 
bebaigiantiems savo dienas.

Redakcija prašo visus, kurie 
turi sunkumų moterystėje, 
rašyti laiškus, kurie bus pa
naudojami straipsnių rašy
mui. Visus, kurie turi gražaus 
laimingo patyrimo šeimos gy-

“Darbininko” 16-me ir 
lT-me numeriuose pa
skelbti buvusio enkave
disto, Petrovo atsimini
mai iš netolimos praei
ties, būtent, kokią klastą 
panaudojo Maskvos po
litinio biuro narys, 2da- 
novas, kad be jokio pre
teksto bei kaltinimo už
imti nepriklausomos Es
tijos kraštą, pakeisti bu
vusią estų vyriausybę 
komunistų 
asmenimis, 
Estiją, kaip Latviją ir 
Lietuvą, prijungti prie 
SSSR-kų Sąjungos.

Kadangi iš pačių estų 
pusės panašių liūdymų 
neturime, tenka ir tokių 
Petrovų , pateikiamomis 
informacijomis, bent lai
kinai, tenkintis, juoba 
kad jie užrašomi net dia
logų forma, dėl ko reiktų 
labai paabejoti, nes ir 
pats Petrovas pasisako 
buvęs Estijos laisvės pa
kasynų dalyvis, todėl jo
kių užrašų, aišku, tuo
met nesudarinėjo. Paga
liau, man čia ne tas rūpi, 
kaip buvęs enkavedistas 
anas tragiškas valandas 
atpasakoja, bet ką jis 
pasakoja. Jei dėl Estijos 
ir Latvijos užgrobimo 
tiktų ir Petrovo versija, 
tai, kas liečia Lietuvą, 
reikalas atrodo visai 
skirtingai. Raud o n o j i 
Maskva jau gegužės mė
nesį buvo nutarusi už
grobti laisvus Pabaltės 
kraštus. Ir, jeigu prieš 
estus ir latvius bolševi
kai laikėsi, kitokios nei 
prieš Lietuvą taktikos, 
tas pačios politbiuro nu
tarimo esmės nekeičia.

Gegužės mėn. 25 d., 4 
vai. ryto (Maskvos lai
ku) užsienio reikalams 
komisaras, Molotovas, 
per Maskvos radiją pri
metė Lietuvos vyriausy
bei iš piršto iščiulptą 
kaltinimą esą Lietuvoje 
grobiami raudonarmie
čiai, kad išgavus iš' jų ži
nių. Priede Molotovas 
suminėjo keturias rau
donarmiečių pavardes, 
kurios pavardėmis‘ir pa
siliko, nes niekas niekad 
tų raudonarmiečių taip 
ir nematė... Šito, primes-

tinio kaltinimo pasėkoje, 
kaip žinome, Lietuvos 
vyriausybės min. - pirmi
ninkas, A. Merkys, buvo 
iškviestas į Maskvą neva 
klausimui išaiškinti, gi 
faktinai tam, kad kitų 
kraštų akis 
nuo

pastatytais 
gi vėliau ir

venimo irgi prašo parašyti 
žodelį, kaip jie tos laimės pa
siekė, kaip ją palaiko. Tėvai 
Jėzuitai nori, kad LAIŠKAI 
LIETUVIAMS pasidarytų 
ūmiausi ir geriausi mūsų 
mų bičiuliai.

Todėl visi, kuriems rūpi 
mų gerovė,
“Laiškus Lietuviams”.

Kurie norite prirengti savo 
vaikus laimingesniam gyveni
mui, užsisakykit “Laiškus 
Lietuviams!”

ar- 
šei-

šei-
užsisakykite

Angliškai • Lietuviškas

ŽODYNAS
Eaglish - Lithuanian Dtctfonary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pust

DARBININKAS
366 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

kartus 
bet visi 
nedavė 

nes bol-

nukreipti 
paruošto smūgio 

prieš Pabaltės respubli
kas. Penkių dienų laike 
A. Merkys tris 
buvo Kremliuje, 
pasikalbėjimai 
jokių rezultatų,
ševikai savo ankstybes- 
nio nutarimo ne nemanė 
keisti. Man teko su p. A. 
Merkiu grįžti iš Maskvos 
birželio 12 dieną, o naktį 
iš 14-tos į 15-tą birželio 
Maskva ultimatyviai pa
reikalavo įvesti Lietuvon 
be jau anksčiau buvusių 
įgulų dar 50 tūkstančių, 
arba “kiek aplinkybės 
galėsiančios pareikalau
ti”...

Petrovo atsiminimuose 
yra neteisinga užuomina, 
būk, pasak Dekanozovu, 
Lietuvoje nesą jokio pa
sipriešinimo ir valdžia 
pabėgusi... Nei A. Mer
kys nei K. Bizauskas,-nei 
pagaliau visi kiti, išski
riant tik vieną Krašto 
Apsaugos ministerį, iš 
Lietuvos niekur nebėgo, 
todėl ir nepabėgo. Netie
sa ir tas, kad užimti Lie
tuvą dirva buvus Liudo 
Giros paruošta. Visas 
reikalas lietė daugiau 
Juozą Paleckį, ne L. Gi
rą, nes Paleckis valdžią 
perėmė iš A. Merkio.

Ir išviso, tik vienas 
Enystąa Galvanauskas, 
rizikuodamas būti nu
šautas, laimingu būdu 
paspruko į Klaipėdą, — 
kitus vėliau bolševikai 
suėmė ir išvežė į Sibirą, 
jų skaičiuje ir A. Merkį 
su K. Bizausku. Tad toji 
vieta, kur Petrovas tei
gia, kad: “Dekanozovas 
pranešė iš Lietuvos, kąd 
nesutikta jokio pasiprie
šinimo: respublikos pre
zidentas ir vyriausybė 
visiškai pabėgo į Vokie
tiją” nepilna ir netiksli. 
Norėdamas, kad “Darbi
ninko” skaitytojai nebū
tų suklaidinti, aš ir lei
dau sau būtinus patiksli
nimus padaryti.

Kurie norite pamatyti ir su
prasti, kokie gražūs yra Dievo 
planai šeimos gyvenimui, už
sisakykite, “Laiškus Lietu- 
viamg".

Jaunime, jei tau rūpi gerai 
prisirengti moterystės gyveni
mui, jei tu turi dabar sunku
mų, neaiškumų, klausimų, už
sisakyk ‘Laiškus Lietuviams'. 
Kaina tik 1 doleris metams.

Adresas: Laiškai Lietuviams, 
8101 Shamplain Avė., 
Chicago 19, Ulinois.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gauti 
papiginta kaina 

tik už $3.00.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

......_...................................  pavardė

............................................ :.................................... adresas
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Gintaro žemės kruvinas kelias
Kai dideli ir plėšrūs kaimynai apsupa kurią ma

žą tautą, sunku jai išlikti nesudraskytai ir nepaverg
tai. Taip lietuvių tautą ir jos gyvenamas sodybas 
draskė ir tebedrasko visi, kas tiktai prie jos žemių 
prieina. Visi jos didieji kaimynai — rusas, lenkas ir 
vokietis, — visi jie graibstė Lietuvos žemes, vergė 
jos žmones ir lenkė po savim.

Pirmieji, ir gana senais jau laikais, lietuvių že
mes užpuolė vokiečiai, pavergė ir išnaikino prūsus 
(lietuvių giminaičius), užvaldė gražų gintarinį Lie
tuvos pamarį, Prūsiją vadinamą. Pasisavintu Prūsi
jos Voralu (Preussen) vėliau, vokiečiai ėmė vadinti 
didelę rytinės savo valstybės dalį, tačiau Lietuva 
(Litauen) beveik iki paskutinių laikų pačių vokiečių 
buvo vadinamas kraštas tarp Karaliaučiaus ir Klai
pėdos. Tik hitlerininkai to vengė ir visus lietuviškus 
vardus ir pavardes vokietino.

Lietuva tą seną savo žemę, abipus Nemuno upės 
žiočių vadino ir tebevadina Mažąja Lietuva. Tai nuo
stabiai graži, derlinga lyguma su Baltijos jūros 
plaujamu pamariu ir smėlio kopomis, kokių nėra vi
soje Europoje. Tai žavus, gintarinis pamarys.

Tačiau gyventi lietuviams čia nebuvo žavu. Jie 
kentė ir tebekenčia priespaudą nuo senų laikų. Pra- 
kentėjo kruvinas kryžiuočių (vokiečių riterių) die
nas, išgyveno baisųjį marą ir daug karų, iškentė 
vokiečių kaizerių laikus, vargo po naciais ir dabar 
kenčia bolševikišką jungą. Tik tą metą, tas trumpas 
dienas, kai Nepriklausoma Lietuva buvo apėmusi 
Klaipėdos kraštą (dalį Mažos Lietuvos), viskas bu
vo atgiję ir suklestėję. Apleistas Klaipėdos uostas 
buvo išaugęs į judrų jūros miestą Pabaltyje. Užėjęs 
karas jį vėl sunaikino. Pirmiausia vokiečių naciai 
nuniokojo visą, kas buvo lietuviško sukurto, paskui 
pribaigė užėję bolševikai.

O ta žemė, ta Mažoji Lietuva, mūsų tautos gy
venime yra neišmatuojamai didelė. Čia buvo išleis
tos pirmos lietuviškos knygos (1547), čia buvo užra
šytos pirmos seniausios lietuvių giesmės, čia išaugo 
ir gyveno daug didžių mūsų tautos veikėjų, moksli
ninkų ir patriotų. Mažoj Lietuvoj buvo prisiglaudusi 
rusų persekiota lietuviška knyga, iš jos sušvito mū
sų tautinio atgimimo “Aušra”, iš jos sklido balsas 

- po visą Lietuvą: “Lietuviais mes esame gimę, lietu
viais ir turime būti!” Ją sudėjo ne lietuvis, o vokie
tis Jurgis Sauerveinas, kuris buvo taip susižavėjęs

MAŽOSIOS LIETUVOS 
SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ 

CHRONOLOGIJA
1230 m. — Vokiečių ordinas atsidangino į Pavis- 

li ir iš čia pradėjo puldinėti aisčių kiltis, gyvenan
čias į rytus, ir pavergė prūsus.

1252 m. — buvo įkurtas nuo senų laikų lietuviš
koje žemėje, kur susijungia Baltijos jūra ir Kuršių 
marės. Klaipėdos miestas.

1283 m. — Vokiečių ordinas galutinai pavergia, 
per 53 metus atkakliai besigynusius, prūsus, su ku
riais pateko jo vergijon ir Mažosios Lietuvos bei 
Klaipėdos Krašto lietuviškosios žemės ir kurį laiką 
žemaičiai.

1411 m. — buvo pasirašyta po Žalgirio lietuvių 
pergalės su Vok. ordinu Tomo taika, pagal kurią 
Lietuvos Did. Kunigaikštija atgavo Žemaitiją.

1413 m. — ginče su Vok. ordinu dėl Žemaitijos 
sienos įvyko imperatoriaus Zigmanto sprendimas, 
kuriuo Klaipėdos Kraštas buvo pripažintas Lietuvai.

1422 m. — Melno Taika, kuria buvo nustatytos 
Didž. Lietuvos vakarinė siena, kuri išliko be pasikei
timų ligi 1919 metų.

1547 m. — Mažojoje Lietuvoje pasirodė pirmoji 
lietuviška knyga — Martyno Mažvydo Katekizmas.

1618 m. — Mažoji Lietuva pateko Brandenbur
go elektoriams ir tuo pačiu Vokietijos sąstatan.

1709 - 1710 m. — siaučia didelis maras, po ku
rio Mažosios Lietuvos sodybos liko beveik tuščios, 
kurios po to buvo apgyventos iš Vokietijos gilumos 
atkeltais kolonistais, dėl ko Mažosios Lietuvos lie
tuviškumas labai nukentėjo.

1883 m. — Ragainėje, kiek vėliau Tilžėje, pasi
rodė ir iki 1886 m. ėjo lietuvių tautinio atgimimo 
laikraštis “Aušra”.

1918 m. — buvo įkurta Prūsų Lietuvių Susivie
nijimo Taryba, kuri vadovavo Prūsijos lietuvių poli
tiniam judėjimui.

1919 m. — Lietuvos delegacija įteikė taikos kon
ferencijai Paryžiuje reikalavimus atskirti Mažąją 
Lietuvą nuo Vokietijos ir prijungti prie Didž. Lietu
vos, kas buvo dalinai, pasirašant tais pačiais metais 
Versalio sutartį su Vokietija.

1920 m. — sausio 10 d. įsigaliojo Versalio su
tartis, kuria 1919 m. birželio mėn. buvo atskirtas 
Klaipėdos Kraštas nuo Vokietijos su tikslu prijung
ti prie Lietuvos.

1920 m. — kovo 20 d. Mažosios Lietuvos atsto
vai įėjo į Lietuvos Valstybės Tarybą. Tai yra visų 
Lietuvos žemių susijungimo diena.
riuo, krašto gyventojai, prašalinę okupacinę pran- 

1923 m. — sausio 9-14 d. įvyko sukilimas, ku
riuo, kraš to gyventojai, prašalinę okupacinę pran
cūzų administraciją, faktiškai prisijungė prie savo 
kamieno, Did. Lietuvos.

1923 m. — Vasario 16 d. įvyko Ambasadorių 
Konferencijos nutarimas, kuriuo formaliai post 
factum buvo prijungtas Klaipėdos kraštas prie Lie
tuvos su autonomijos sąlyga.

1924 m. — gegužės 8 d. Paryžiuje buvo pasira
šyta Lietuvos su Aliantais Klaipėdos Konvencija, 
kurią pasirašant, buvo išpildyta iš Lietuvos pusės 
ta beprasmė autonomijos sąlygas ir Klaipėdos Kraš
to likimas tarptautinėje plotmėje išspręstas.

1928 m. — buvo pasirašyta Lietuvos su Vokie
tija sienų sutartis, kuria Vokietija, jau tada nieke- 
no neverčiama, Klaipėdos Kraštą pripažino Lietuvai.

1932 m. — Lietuva laimėjo bylą dėl Klaipėdos 
Statuto aiškinimo Haagoj Tarptautiniame Tribuno
le, kurio autoritetingu sprendimu buvo labai sutvir
tintos Lietuvos suvereninės teisės Klaipėdos Krašte.

1936 m. — jau su nacine Vokietija buvo sudary
ta prekybos sutartis, kuri irgi netiesioginiai Klaipė
dos Krašto su Lietuva susijungimo faktą patvirtino.

1939 m. — kovo 22 d. ta pati nacinė Vokietija 
Klaipėdos Kraštą nuo Lietuvos atplėšė.

1944 m. — Klaipėdos Kraštas su Didž. Lietuva 
pateko Rusijos bolševikų vergijon. Tur būt baisiau- 
sion iš visų vergijų, kokią jis kada nors buvo matęs.

Mažosios Lietuvos gražiais papročiais, žmonių do
rumu ir kilnumu, kad ir pats visai sulietuvėjo...

Ne rs nuolatinės priespaudos ir nelaisvė žmones 
retino, skandino juos svetimoje įtakoje, tolino nuo 
Didžiosios Lietuvs, vis dėlto lietuviškumo negalėjo 
visai išdildyti. Klaipėdos krašte lietuvybė net buvo 
pradėjusi stipriai atsigauti. Tik dabar ji vėl ten slo
pinama.

Lietuvos gintarinis pamarys laukia išvadavimo 
kaip ir visa Lietuva. Laukia galo tos baisios nelais
vės, kuri yra sukausčiusi ir žmones ir laisvą Balti
jos jūrą. Mūsų pareiga yra daryti visą, kad Lietuvos 
žemės greičiau būtų apvalytos nuo bolševikų siaus
mo. S. Suž.

VYDŪNAS (Vilius Storasta), žymus lietuviu rąžyto jas, fi
losofas ir veikėjas. Gimęs, užaugęs ir visą laiką gyvenęs Ma
žoje Lietuvoje. Nacių laikais buvo suimtas ir kankinamas. Da
bar gyvena Vokietijoje, britų zonoje. Š. m. kovo mėn. 22 d. Jam 
sueina 82 metai.

"" Kassa diecezijos ka
talikai Vengrijoje ryžosi 
pastatyti labiausiai ne
turtingame šios diecezi
jos rajone bažnyčią šv. 
Metų atminimui. Lėšos 
šios bažnyčios statybai 
bus surinkta 120 šios 
vyskupijos parapijų.
• Centrinis Šv. Metų 

komitetas nuskyrė tarp
tautinėms spurto rung
tynėms Romoje laiką: 
liepos 25 d. ir rugsėjo 2 
d. Tuo komitetas pripa
žino ir įvertino sporto 
reikšmę dvasiniame jau
nuomenės aukl ėjime. 
Pramatoma, kad rungty
nėse dalyvaus apie 1000 
ivairiu sporto šakų spor
tininkų iš įvairių kraštų. 
Rungtynėms pasibaigus, 
rugsėjo 3 d. jų dalyviai 
bus priimti šv. Tėvo au
diencijoje Vatikane.

■■ Vyskupas U r b i n i, 
tautinio Italijos šventų
jų metų komiteto pirmi
ninkas, pašventino nau
jus skirtus maldinin
kams namus, kuriuose 
galės apsistoti apie 1,100 
maldininkų.
• Šv. Tėvas Pijus XII 

kovo 5 d. paskelbė palai
mintuoju Domininką Sa- 
vio. Beatifikacijos iškil
mės įvyko šv. Petro ba
zilikoje, kuriose gausiai 
dalyvavo tėvų saležiečių 
auklėtinių, nes ir pats 
palaimintasis buvo tėvų 
saleziečių auklėtinis. Pa
laimintasis Domininkas 
Savio, gimęs 1842 met., 
yra neturtingų italų dar
bininkų sūnus. Jaunutis 
pasižymėjo didžiomis do
rybėmis, ypač karšta 
meile Šv. P. Marijai. Mi
rė teturėdamas tik 15 m.
• Kard. von Preysfag, 

Berlyno vyskupas, Vati
kane buvo priimtas Šv. 
Tėvo privačioje audienci
joje.
• Kun. dr. A. Baltinis 

susirašinėja su lietuvių 
Šv. Metų organizacijos 
komitetu Romoje dėl lie
tuvių tremtinių maldi
ninkų kelionės Romon 
Šv. Metų proga.

SUSITIKIMAS
[2]

------------- Jonas Gailius -------------

— Ir tėviškės nepasiilgsit? — jos balsas 
skamba kaip nutolstančių rogių varpeliai.

—- Dabar nežinau. Kas ryžtasi viskam, į 
mažmožius nežiūri...

— Grįškit, kai pasiilgsite! — pataisyda
ma jo švarko atlapą, pasako Indrė. — Grįš- 
kite! Ir ilgai neužtrukite. Nebent susirastu
mėte laimę ir visa užmirštumėte...

— Kodėl jūs taip kalbate, Indre? — paė
męs jos ranką, nustebęs paklausia.

— Dėl to, kad žinau, jog taip pasitaiko... 
Gal gerai, kad išvažiuojate, Karoli, — susi
svajojusi sako. — Laikas visa parodys. 
Abiem visa parodys: jums ir man. O dabar 
— telaimina jus Dievas!

Ir ištiesia ranką.
Karolis, netikėdamas tokiu staigumu, po 

valandėlės suspaudžia ją savo delne, paraus
ta ir nervingai pasako:

— O jums — laimės, Indre!
Kai Indrė eina smėlėtu takeliu, Karolis 

pro sutemas dar įžiūri gėlėtą suknutę ir 
baltas rankas. Eina pamažu, susitelkusi ir 
lyg abejodama.

Mergaitės siluetas išnyksta už gyvatvo
rės. Karolis apsisuka ir skubiaiš žingsniais 
nueina savo keliu.

2.
Po vakarienės Indrė pabučiuoja savo tė

vui į skruostą ir taria:
— Labos nakties, tėveli!
— Anksti šįvakar, mano dukra! — pa

kelia į ją akis nuo laikraščio tėvas. — Bet 
gerai darai: kai širdį spaudžia, lengviau 
vienatvėje išsiverkti. Ak, kaip gaila, kad ne
galiu tau motinos atstoti! Bet kas tau? Tavo 
akyse ašaros?

Indrė nieko neatsako, tik, kaip mažas 
kūdikis, visu kūnu prisiglaudžia prie tėvo. 
Visą vakarą tramdė save, kaip ir Karolis, 
valią lyg lanką įtempė: nedrįso vieninteliam 
artimiausiam žmogus tėvui savo sielvartu 
širdies užduoti. Be to, jis užtenkamai ir sa
vo rūpesčių turi...

Bet dabar po tų švelnių, kaip motinos 
glamonė, žodžių jos krūtinėje netilpsta 
skausmas ir ima tekėti didelėmis ašaromis.

— Dukra, kas tau? Pasakyk savo tėvui, 
visa pasakyk! — glosto jos pečius, tamsius 
plaukus ir glaudžia į save.

Nuostabu: užgrūdinto vyro veidu nurie
da kelios ašaros. Ir jis niekad nesiskundžia, 
ir jis tylėdamas neša visą skausmą, likusį 
po žmonos ištrėmimo.

— Ak, kad būtų mamytė!— aikteli Indrė.
— Dievo valia, dukra! Nors baisi, nors 

vos pakeliama, bet Dievo valia! — grubios 
tėvo rankos tebeglosto jos pečius. — Jei bus 
Jo tokia valia, gal dar pasimatysime šioje 
žemėje... Ak, ir kam man reikėjo slapstytis 
ir ją vieną palikti! — po valandėlės atsidūs
ta.

— Ir kodėl aš negrįžau tų baisių dienų 
metu į namus! — sielvartauja Indrė. — Bet 
maniau — bus žmonės, seniems 'tėveliams 
nieko nedarys...

— Kur jie tau nedarys, dukra! Juk jie 
laukiniai, jie ne žmonės: viską naikina — ir 
šeimas, ir ūkius, ir tikėjimą, — viską, vis
ką... Bet nusiramink, pasitikėk Dievu! Nusi
šluostyk ašaras, dukrele!

Indrė dar kartą karštomis lūpomis pa
bučiuoja tėvą ir, šluostydama ašaras, nuei
na į savo kambarį.

— Ak, mano brangus, mano mylimas tė
ve! — kritusi ant sofos, sunkiai atsidūsta. — 
Mano tėve, kad tu žinotum! Kad tu viską 
žinotum!...

Ant mano staliuko, prie pat lovos, stovi 

stikliniai rėmeliai. Raudonas, kaip kraujas, 
rožės žiedas svyra į priekį, o pro jo buinius 
vainiklapius žiūri išsiilgusios akys. Tamsūs, 
garbanoti plaukai ryškina aukštą kaktą, o 
truputį pračiauptose lūpose žaidžia švelnutė 
šypsena.

— Ilgesy mano! Siela mano! — žiūrėda
ma į nuotrauką, aimanuoja Indrė ir pataiso 
žiedo vainiklapius. — Kur tu dabar? Ar dar 
gyvas?

Paskum virpančiais pirštais glamonėja 
nuotrauką, glosto plaukus, bučiuoja akis. 
Pasukus antrą pusę, guodžiasi jau tiek kar
tų skaityto įrašo žodžiais:

“šią sunkią mūsų valandą mano rankos ir 
mintys kyla malda į Viešpatį. Tėve, laimink ma
no brangiausio šioje žemėje žmogaus takus! 
Duok jai stiprybės ir glausk kiekvieną jos atsi
dūsimą prie savo dieviškos Širdies...

“Juk Tu vienas dabar mūsų viltis. Tu, Kuris 
išskiri ir vėl suvedi...

Tavo Alvydas.”
•

Ašarotos Indrės akys, tačiau ji regi: 
----------- Vėlybas vakaras, beveik naktis.

Ji stovi atsirėmusi beržo liemens, paskum 
visu svoriu krinta į Alvydo glėbį. Jaučia jo 
rankas, deginančias kibirkštis sukeliančias 
glamones, jaučia jo krūtinę čia pat prie sa- 
vosioss.

— Indre, myli mane? — girdi jo tylius 
žodžius.

— Myliu beprotiškai, myliu vieną tave!— 
ašarodama sako.

— Ir niekad nepamirši? Niekad, Indre? 
Kad ir kažin kas būtų?

— Niekad nepamiršiu! Visada tik tavo 
būsiu!

— Tu pakelsi šį atsiskyrimą? Panėši?
— Pakelsiu, Alvydai, panešiu, jeigu rei

kia. Man jėgų užteks! Moterys, kurios myli, 
kartais turi daugiau jėgų, nei vyrai... Tik tu 
ištverk, brangusis, tik tu ištesėk!

— Aš prisiekiu tau, Indre! Tegu tik bai
gia šis košmaras, tegu Lietuva nusikrato en
gėjų, — grįšiu pas tave! Gal su kardu grį
šiu!

Ašarotos Indrės akys regi:
----------- Už beržynėlio dingsta mylimojo 

siluetas, nes jam daugiau neįmanu slapsty
tis, kai kiekviename žingsnyje grąsina kalė
jimas, kankinimai ir lėta mirtis.

Dingsta mylimojo siluetas... Paskum atei
na ir dingsta daugybė dienų, mėnesių, net 
keleri metai...

Atsiveria tada taip saugota geležinė sie
na, ateina iš vakarų tvirti, nudegę ir drąsūs 
kariai, pereina per visą Lietuvą, nuima nuo 
visų širdies nakčių baimę, bet Alvydas ne
grįžta.

Negrįžta nė dabar, nors tokia nerami va
sara, nors naktimis dangų pjausto baisūs 
lėktuvai, nors vyrai, atėję iš vakarų, grįžta 
pavargę, išblyškę ir palaužti.

Indrė sėdi sofoje, kaip statula, ir žiūri į 
Alvydo nuotrauką.

— Ar tu dar gyvas? — klausia ilgesingu 
akių ir besišypsančių lūpų. — Ar tu dar gy- ; 
vas esi?...

Už lango juoda, tamsi naktis. Toli toli , 
stuksi milžino kūjai. Kiekvienas smūgis I 
durklu veria širdį, nes ji gerai žino: tai rau- 
dona audra grįžta į mažą Lietuvą ir nori su
naikinti paskutines sodybas.

3.
Kai Indrė pramerkia akis, pirmiausia 

mato saulę ir daugybę spindulių. Vėliau pra
deda atskirti sudaužytus vežimus, .arklių ir 
žmonių lavonus, degančius sunkvežimius. 
Valandėlę dairosi aplink, siaubingomis aki
mis žiūri į lakstančius žmones ir mėgina ju- ■ 
dintis.

(Bus daugiau). • —
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Gerbiamasis Pone Pirminin
ke, Gerbiamieji BALF-o

Direktoriai/

* Vakarų Vokietijoje ir Aus
trijoje pasilikusios lietuvių 
tremtinių bendruomenės var
du, kaip buvęs tos bendruo
menes centro komiteto pirmi
ninkas, jaučiu malonią parei
gą šią proga pasidalyti su ju
mis kai kuriomis mintimis ir 
perduoti kilnaširdžiams Ame
rikos lietuviams nuoširdžiau
sius sveikinimus ir geriausią 
padėką už Jūsų moralinę, 
materialinę ir emigracinę pa
ramą, suteiktą ar teikiamą 
tremtiniams, ši parama di
džiausioje mūsų tautos nelai
mėje buvo tokia apsti ir ver
tinga, kad šiandien jos dar 
negalima objektyviai Įvertin
ti ar pasverti. Aš konstatuo
ju tik faktą ir prašau Jus, 
Gerbiamieji BALFo Direkto
riai, drauge su šios šalies lie
tuviškąja bendruomene priim
ti tremtinių reiškiamą pagar
bą ir padėką ne kaip papras
tą mandagumo gestą, bet 
kaip iš tyros širdies išsilie
jančius gilius dėkingumo 
jausmus. Tremtiniai, beskurs- 
tą Vokietijoje su skaudančia 
širdimi jaučia negalį niekuo 
apčiuopiamu atsilyginti savo 
geradariams ir vargu, ar bus 
įmanoma kada nors tai pada
ryti. Jūsų aukos ir pastangos 
yra kilniausia krikščioniškai- 
broliškosios meilės išraiška 
savo tautiečiams, kurią su 
pagarba mini kiekviena varg- 
tanti motina, vaikas, ligonis 
ar kitas kuris nelaimėje atsi
dūręs tremtinys.

Vokietijoje pasilikę tremti
niai šiuo metu labiausiai yra 
susirūpinę emigraciniais, me
džiaginiais ir ateities gyvybi
niais klausimais, kaip tik tais, 
kuriais BALF-as tiesiog inte
resuojasi ir ta prasme- veikia.

Praėjusių metų gruodžio 
mėn. pradžioje visose trijose 
vakarinės Vokietijos zonose 
ir Austrijoje buvo 14,000 
tremtinių. Kadangi dėl dabar 
veikiančių emigracinių sąly
gų apie 4.000 asmenų iš Vo
kietijos išvykti negalės, tai 
10,000 tremtinių būtinai tu
rės Vokietiją apleisti i? iš
vykti į bet kurį kitą kraštą, 
jeigu nenorės - galutinai įsi
jungti į vokiečių ūkį. Kiek 
tenka patirti, iš tų 10,000 e- 
migruotinų DP apie 6,000 as
menų yra emigracines bylas 
arba pradėję arba turi reikia
mas garantijas joms pradėti. 
Taigi ši tremtinių grupė bent 
oficialiai nebekelia ypatingų 
rūpesčių, tačiau faktiškai ir 
šie paskutiniu metu pradėjo 
stiprokai jaudintis. Juos jau
dina ta aplinkybė, kad Vokie
tijoje veikiančios JAV emi
gracinės įstaigos yra sustab- 

Laivai Klaipėdos uoste

džiusios arba, tiksliau sakant, 
suvaržiusios ne ūkininkų iš
vykimą į JAV. Paskutiniu 
metu į procesingus šaukiami 
ir išvežami ūkininkai, nes no
rima išlyginti DP įstatyme 
numatytą įsileistinų ūkininkų 
skaičių. Jei šito nusistatymo 
būtų ir toliau laikomasi, tai e- 
migracija į JAV beveik turė
tų sustoti. Tada ir reikiamas 
garantijas turinčiųjų likimas 
galėtų pakibti ore.

Tiesiog kritiškoje padėtyje 
yra atsidūrę tie 4,000 tremti
nių, kurie neturi reikiamų ga
rantijų išvykti į JAV. Jų tra
gizmą didina nepaprastas IRO 
pareigūnų spaudimas vykti į 
Australiją, Braziliją, Venezu- 
elą ar pereiti į vokiečių ūkį, 
jeigu nepateikiamos sudary
tos garantijos emigracijai į 
JAV. Po tam tikrų LTB Cen
tro Komiteto padarytą žygių 
Ženevoje padėtis tuo atžvil
giu truputi yra sušvelnėjusi, 
bet javojns nėra visiškai pa
šalintas. Todėl ši tremtinių 
grupė pergyvena labai sun
kias dienas. Ji reikalinga sku
biausios pageltos, t. y. buto 
ir darbo garantijų. Kiek teko 
patirti pradėtoji akcija, skelb
ti garantijų neturinčias šei
mas Amerikos spaudoje, jau 
yra davusi gražių rezultatų. 
Apie trečdalis jų jau gavo 
garantijas arba pažadus joms 
sudaryti. Žino atveju stinga 
žodžių išndkšti pagarbai 
tiems anmemima, kurie ryžosi 
garantijas duoti ir apanM, 

spausdML Tai didis patarna
vimas savo tautiečiams pate
kusiems į labai kritišką padė
tį.

Deja, su gihu apgailestavi
mu tenka pridurti, kad to, 
kas jau padaryta šių žmonių 
gelbėjimui, vis dar nepakan
ka. Vis dar 2-3,000 mūsų tau
tiečių kibo ore ir dreba dėl 
savo rytojaus. Jiems reika
linga laimi greita pagelto, 
nes greitai bus per vėlu. Ta
da jau jokios pastangos jiems 
nieko nebepadės. Atsimenant 
tai, kas jau buvo iki šiol 
BALF-o padaryta tuo reika
lu, atrodo nebegalėtų būti ne
įmanoma šį skubų reikalą 
tinkamai išspręsti ir emigra
cinį klausimą garbingai už
baigti, jeigu geradariai Ame
rikos lietuviai dar vieną kar
tą skubiai paremtų BALF-o 
pastangas, kaip iki šiol kad 
rėmė. Jei mano balsas būtų 
išgirstas, šaukčiau tremtinių 
vardu į visus čia gyvenan
čius lietuvius: — Broliai pa
dėkite! Skubiai padėkite! Da
bar! Jūsų pageltos laukia 
tremtiniai šiandien, ne ryt! 
Garbingai baikime emigraci
nį laikotarpį!

Negalima praeiti tylomis 

nepaminėjus BALF-o emigra
cinės pageltos vietoje. Si pa
gelta reiškiasi Vokietijoje 
per BALF-o įgaliotinius. Ji 
labai brangi ir vertinga tiems 
tremtiniams, karių bylos dėl 
kurių nors priežastių užkliū
va. Be BALF-o įgaliotinių pa
geltos čia apsieiti negalima. 
Tiek I. Vileitieaė - Kovaitė, 
tiek J. Valaitis yra daug pa-* 
dėję arba padeda į emigraci
nes bėdas patekusiems tautie-' 
čiams. Šios BALF-e instituci
jos išlaikymas Vokietijoje y-į 
ra būtinas. Nemažiau yra 
naudingas kurio nors įtakin
go Amerikos lietuvio atsilan
kymas Vokietijoje. Jei BAL
F-as pajėgtų, būtų labai ge
ra., kad ir dabar kas nors iš 
BALF-o įtakingų asmenų ga-' 
lėtų aplankyti tremtinius Vo
kietijoje juos sustiprintų mo
rališkai, pasiinformuotų ir 
užmegstų kontaktą su okupa
cinėmis bei vokiečių įstaigo
mis, kas galėtų turėti tam 
tkiros teigiamos įtakos į 
tremtinių plėtotę vietoje.

Antrąją rūpesčių keliančią 
problemą sudaro kategorija 
asmenų, kurie bent šiuo metu 
tikimo pasmerkti likti Vokie
tijoje. Jie dėl dabar veikian
čių emigracinių, sąlyg jų netu
ri vilties iš Vokietijos išvykti. 
Į šią kategoriją įeina fiziškai 
nepajėgūs ir politiškai nepri-j 
mti™ tremtiniai. Būtent: 400 
džiovininkų, per 880 chroniš
kų sunkių ligonių, per 180 in
validų ir 1700 asmenų, senes
nių kaip 00 metų. Taigi susi
daro per 3100 nepajėgiųjų. 
Pyie šios grupės pridėjęs dar 
800 vadinamųjų išskryninguo- 
tųjų, gauname apie 4,000 as
menų, negalinčių emigruoti. 
Jie ir sudaro mūsų vadinamą
jį “tord core”. Kai kurie 
chroniškieji ligony*, invalidai 
ir vyresniojo amžiaus žmonės 

sąlygomis gali
ir tai tik į JAV, 

bet sudaro gana didelių ap
sunkinimų garantijų davė
jams. Dėl šios priežasties vis 
dėl to jų emigracija praktiš
kai beveik neįmanoma. Turint 
gerų norų ir pasiryžimo gal 
ir pavyktų bent dalį šios gru
pės tremtinių atitraukti į 
JAV. Norvegija, tiesa, sutin
ka priimti akluosius su jų 
šeimomis. Išskryninguotųjų 
grupės, priešingai, sumažinti 
nėra galima. Ta grupė vis di
dėja, nes pasipildo grįžtan
čiais iš Belgijos ir Anglijos. 
Taigi, kaip ten bebūtų, tenka 
skaitytis, kad apie 4,000 mū
sų tautiečių Vokietijoje grei
čiausiai turės likti. Be to, di
delė dalis liks Vokietijoje ir 
vad. Mažosios Lietuvos lietu
vių, kurie neturi DP statuso.

Šiuo metu IRO ruošia Vo
kietijoje vadinamąsias prie- 
glaudines stovyklas fiziškai 
nepajėgiems asmenims. Šiose 
stovyklose pasiliks tremtiniai 
po IRO veiklos pabaigos. Mi
nėtosios stovyklos rengiamos 
religiniu, bet ne tautiniu pa
grindu. Visi kiti fiziškai pa
jėgūs tremtiniai turės įeiti į 
vokiečių ūkį ir gyventi iš sa
vo darbo. Turint galvoje, kad 
vakarinė Vokietija yra perpil
dyta vokiečių pabėgėliais iš 
rytų ir yra daug be darbių, 
mūsų tautiečiams bus labai 
sunku įsijungti į vokiečių ū- 
kį ir susidaryti savo egzisten
cijai bent minimalius pagrin
dus.

LTB Centro komitetas, 
BALFas ir L.R.K. bendrai 
veikdami, yra paruošę tam 
tikrą projektą Vokietijoje 
pasiliekančių jų re ik a 1 a m s 
tvarkyti ir įteikę IRO būsti
nei Ženevoje, šis mūsų pro
jektas yra priimtas diskusijų 
baze kovo mėn. įvykstančioje 
IRO konferencijoje. Kalba
muoju projektu yra pasiūlyti 
pasitikusių tremtinių teisinės

A$ atsisakiau...
Mašosos Lietuvos liaudies daina.

Klaipėdos švyturys

Aš atsisakiau savo močiutei, 
O aš nuo pusės jau vasarėlės.
J ieškok, močiute, sau verpė jatę, 
Sau verpėjatę ir audėjai^.
Jau prisiverpiau baltų linelių, 
Jau prisiaudžtau plonų drobelių.
Prisišuravau baltų stalelių. 
Jau prisišlaviau kiemo vejelės.
Jau gaaa Idaaman savo močiutei, 
Jau reikia klausyt ir aaytdei.
Jau prisigrėbiau lankų šienelio, 
Prisinešiojau naujų grėblelių.
O vainikėli žalių rūtelių, 
N’ilgai žaliuosi ant mano galvelės!
Mano kaselės žalių šilkelių, 
Jau neblisgėste, saulei kaitinant!
Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Nesiskirstyste vėjo pučiami.
Aš atlankysiu savo močiutę, 
Ne vainikuota, o nuometuota.
O nuometėli mano plonasis. 
Vėjo pučiamas dar padūagėsi!
Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant dar pablizgesite!
Mano kasytes žalių šilkelių, . 
Sienoj kabėste, mane virkdyste!
Mano žiedeliai, o auksmčiiai, 
Skrynioj gulėste ir berūdyste!

šią ištekančios dukrelės dainą — atsisveikinimą su savo 
močiute — užrašė Mažosios Lietuvos kun. Pilypas Rugys 1747, 
m. žymusis vokiečiu poetas Wolfgang Goetbe ją panaudojo 
savo kūriniu j “Žvejė” (Fisherine).

>

ir materialinės globos princi
pai tarptautiniu pagrindu. 
Tuo buvo siekta išvengti ne
ribotos vokiečių kompetenci
jos tremtinių reikalais.

Nutarus steigti Pabėgėtai 
Komisariatą, minėtas pavojus 
yar atkritęs, tačiau iškilo ki
tas pavojus, būtent, netekti 
pilietybės. Neoficialiai nuims 
teko patirti, kad knmpete- 
tingose įstaigose esą nusista
tyta visus Vokietijoje pasili
kusius tremtinius laikyti be- 
piliečiais ir aprūpinti juos do
kumentais, panašiais į buvu
sius Nanseno pasus. Tuo rei
kalu lietuvių, latvių ir estų 
centriniai komitetai Vokieti
joje padaro bendrą demaršą 
amerikiečių armijos štabe ir 
išdėstė saro pažiūras į pabal- 
tiečių pilietinį statusą. Ten a- 
titinkami pareigūnai į tai at
kreipė dėmesį ir pažadėjo šį 
klausimą išaiškinti. Jei pasi
sektų mūsų atitinkamoms į- 
staigoms iškovoti teisę Lietu
vos Konsulatams atkurti Vo
kietijoje, tai ir šis klausimas 
teigiamai išsispręstų.

Nežiūrint į tai,, kaip Vokie
tijoje pasitikusieji bus trak
tuojami, mums teks jais rū
pintis ir šelpti. Jeigu jie ne
gaus atitinkamos paramos iš 
šalies, jie tuojau atsidurs ka- 
tastrofingoje padėtyje. Tik 
dabar, mano manymu, turėtų 
prasidėti tikrasis šaipos dar
bas, nes, šiaip ar tap, pasilie
ka toki žmonės, kurie nepa
jus patys savo pragyvenimui 
užsidirbti ir išlaikyti atitin
kamus bendruomenės organus 
jų reikalams atstovauti ir 
ginti.

Iki šiol praktikuota šalpa 
maistu ir apranga, turės iš
nykti. Tektų bazuotis jau da
bar vien tik pinigine šalpa. 
IRO veiklai užbaigus, tur 
būt, nei maistas, nei apranga 
nemokamai nebebus siunčia
ma. Tada ir tų dalykų siunti
mas nebeapsimokča. Antra, 
šiuo metu Vokietijoje ir mais
to, ir aprangos, ir vaistų gali
ma pirkti laisvai ir 
giai. Tai būtų žymiai 
vintą ir visa 
procedūra.

Grįžtant į 
priminti, kad 
ninkui Kun. Dr. Končiui 1946 

netean- 
nalenr- 
susijusisu tuo

reikėtų 
pirmi-

praeitį, 
BALFo

sustabdyti savo veiklą. Tie 
organai netrukus vietoje ne
beturės jokių pajamų. Gręsia 
pakrikimas su visomis pasek
mėmis. Kaip tada jausis liki
mo pasmerktieji Vokietijoje, 
kai nebus paramos iš čia? La
bai skaudi tragedija gręsia 
jiems. Viltį ir suraminimą 
teikia praėjusio laiko prakti
ka. Tremtiniai gaudavo para
mą kaip tik tuo metu kada 
jos buvo reikaitagL Ir dabar 
tebėra gyvas ir šventas įsiti
kinimas, kad laisvosios šalies 
broliai ir sesės jų neapleis bė
doje, nelaimėjo. Juo labiau 
kad čia lietuviškoji bendruo
menė yra gerokai padidėjusi 
ir pagyvėjusi taip, kad bus 
lengviau sumažėjusį tremti
nių skaičių Vokietijoje su
šelpti ir juos išlaikyti gyvus 
savajai tautai Jų tyras 
džiaugsmas ir dėkingumas 
kiekvienam aukotojui bus mo
ralinis atpildas.

Broliai ir sesės, Amerikos 
lietuviai, nors ir toli gyvenda
mi nuo savo senosios Tėvy
nės, jūs jau ne vieną kartą 
kovojote ir kovojate pirmosio
se pozicijose dėl tautos lais
vės ir nepriklausomybės. Tos 
kovas reznitatais mes visi di
džiuojamės ir tikimės, kad vėl 
atgims nukankinta Lietuva. 
Jūsų aukos ri didžios pastan
gos bus gražiausias vainikas 
nežinomojo Lietuvos ' kario, 
nežinomojo partizano kapui 
papuošti. Kiekvienas laisvės 
kovai paaukotas centas bus 
istorinis dokumentas jūsų 
natose. Busimosios garbin
gos tautos kartų kartos su 
gilia pagarba minės jūsų pa
siaukojimą ir statys jį švie
siausiu pavyzdžiu. Nesupran
tama būtų jei bent vienas 
tikras lietuvis nedalyvautų 
šioje kovoje tada, kada ji yra 
šankiausia, bet garbingiausia. 
Nepavėluokime, kad turėtu
me teisę su gryna sąžine pa
sveikinti auštančios laisvės 
rytą ir nulenkti galvas kanki
nių žemei.

Nedrįsdamas gaišinti jūsų 
brangaus laiko, skirto labai 
svarbiems klausimams aptar
ti, negalėjau paliesti kitų 
LTB rūpesčių ir problemų. 
Esu labai patenkintas ir nuo
širdžiai dėkingas nenuilsta
mam BALFo veikėjui pirmi
ninkui Dr. Končiui, kuris man 
leido aplankyti šį garbingą 
susirinkimą, pasidalyti minti
mis ir susipažinti su asmeni
mis, kurie yra attikę milži
nišką pageltos darbą ir nusi-
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TREMTYJE

■ Kim. Bakužis ir Krasaus
kas išvyksta studijoms Ro
mon. Kun. Dabušis - Daba- 
šinskas buvo ilgametis Spu- 
kenbergo lietuvių tremtinių 
kapelionas ir Tautinio dele
gato britų zonai įgaliotinis. 
Kun. Krasauskas Pinnebergo 
lietuvių studentų kapelionas.

■ J. Krūmines rašo romaną, 
kurio pirmoji dalis, pavadinta, 
“šeštasis medis”, antroji “Si
dabrinis Lietus”. Romanas 
realistinis ir apima bolševikų 
ir vokiečių Lietuvos okupaci-

iš 
dėl

M.

jas. Rašytojas išvykti 
tremties yra sutrukdytas 
sveikatos.
■ Lietuvos patriarcho

Jankaus vaikai reikalingi glo
bos. Jo aklasis sūnus Kristu
pas, žinomas Lietuvos aklųjų 
instituto organizatorius, da
bar randasi Špakenbergo se
nelių prieglaudoje drauge su 
savo seserimi Elze. Vienas 
brolis su šeima yra Liubeke, 
viena sesuo Anglijoje, kita 
Wuerttemberge. Ypač sunki 
padėtis Kristupo ir Elzės. Jie 
yra labai mieli ir nuoširdūs 
žmonės.
> 8ehwab Gndnd tcmnt. bi

blioteka, kurios pagrindą su
daro Kybartų gimnazijos bib
liotekos knygos, atgabentos 
Vokietijon, bus netrukus per
keliama į JAV ir patalpinta 
kun. P. Juro vedamame Lie
tuvių Kultūros Institute.
■ Lietuviškas išgama, polit- 

rukas Tunyia, prancūzų zono
je vilioja lietuvius grįžti į sa
vo pavergtą kraštą, kad vė
liau būtų išvežti vergų dar
bams į Sibirą. Vasario 20 d. 
buvo atvažiavęs į Tuebingeną, 
kur ilgą laiką 
iškėlęs “Tiesą” 
kų laikraščių, 
lietuvių prie 
Pamatęs.
pastangos, susipakavęs visą 
komunistinę spaudą, atgal iš
sivežė.
■ LTB Kartoteka, kurioje 

yra beveik visi tremtinių ad
resai, paskutiniame Liet. 
Tremtinių Bendruomenės po
sėdyje nutarta perkelti į Jung. 
Valstybes.

laikė rankoje 
ir kitų rusiš- 
bet niekas iš 
jo nepasirodė,

kad nesėkmingos

pelnę visuotinę pagarbą. Dė
kingas visiems už malonų dė
mesį.

Jūs, sesės ir broliai, esate 
ir pasiliekate tremtinių pasi
didžiavimas ir nesugriaunama 
atrama - istorijoje negirdėto 
audrų siautėjimo metu.
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Kaip rūsy agentai gaudė tremtinius

UNR- 
Vieni, 

sąži- 
patekti į 
Kiti dėl

figūravo 
nusikaltė- 

Bet tie 
sunku at-

UNRRA TALKINA RUSŲ 
AGENTAMS

Po kelių mėnesių di
džioji dalis sovietų pilie
čių buvo repatrijuoti. 
Pagal instrukcijas dabar 
turėjome “gaudyti nuo 
repatriacijos besislaps
tantį elementą”. Daug 
DP, kilusių ir SSSR, Bal
tijos kraštų ir Lenkijos, 
pradžioje vengė 
RAos stovyklų, 
turėdami neramią 
nę, nenorėjo 
NKVD nagus.
to, kad bijojo būt grą
žinti į savo kraštus, į po
litinę santvarką, kurios 
nenorėjo. Tokie vietoj 
UNRRAos globos ver
čiau rinkos badą ir vieti
nės valdžios bei žmonių 
užgauliojimus. Vis dėlto 
ir iš stovyklose esančių 
DP nemažai 
mūsų “karo 
lių” sąrašuose, 
žmonės buvo 
pažinti, nes turėjo netik
rų dokumentų ir ypač, 
kad jie savo tarpe buvo 
solidarūs. Mes, NKVD 
tarnautojai, niekada ne
būtume galėję savom jė
gom rasti tuos “ka
ro nusikaltėlius”. Retas 
mūsų mokėjo angliškai 
ar net vokiškai. Pati ap
linka, kurioje turėjome 
dirbti, mums buvo visai 
svetima. Reikėjo susi
rasti agentų vietoje iš 
vokiečių, iš amerikiečių, 
iš pačios UNRRAaos.

Mūsų darbas buvo tuo 
palengvintas, kad visi 
svetimšaliai, gyveną DP 
stovyklose, buvo UNR
RAos registruoti, o pri
vačiai gyveną turėjo re
gistruotis Vokiečių poli
cijoje maisto kortelėm 
gauti. Be to tarp vokie
čių suradimas agentų jo
kių sunkumų nesudarė ir 
nebrangiai kaštavo. Vie
tiniai gyventojai ir vie
tos valdžia labai noriai, 
dažnai nė neprašant, nu
rodydavo rusų gyvena
mas vietas. Už konservų 
dėžę, paimtą iš ameri
kiečių, vokiečių “burger- 
meisteriai” ar atitinka-

* mos įstaigos pateikdavo 
mums policijoj regis

truotų svetimšalių sąra
šus. Tuo būdu Stuttgar
to repatriacijos komisija 
pati viena trumpu laiku 
atrado daugiau kaip 
šimtą sovietų pabėgėlių 
ir daugumai išrūpino 
grąžinimą. Žinoma, iliu
zijų neturėjome dėl vo
kiečių bendradarbiavi
mo tikslų. Bet tas mums 
nekliudė. Tai buvo lyg 
antrasis vokiečių — ru
sų susitarimas.

VOKIEČIAI ĮD AVINĖJ A

Vieną dieną Donau- 
worth amerikiečių ko
mendantas sukvietė vi
sus sovietų piliečius pa
sirodyti mūsų komisijai. 
Vokiečių viceburmistras 
dėl man nežinomų prie
žasčių amerikonų įsaky
mui suteikė platesnės 
prasmės, pabrėždamas, 
kad tas įsakymas apima 
ne tik SSSR piliečius, 
bet ir Baltijos kraštų 
gyventojus. Tai buvo tie
siog mūsų nepareikšto 
noro realizavimas. Turė
jome įsakymą reikalauti 
ir Baltijos kraštuose gi
musius “repatrijuoti”, 
bet kadangi JV yra atsi
sakiusios pripažinti Es
tijos, Latvijos ir Lietu
vos prijungimą prie Ru
sijos, tai viceburmistro 
paslaugumas mums vai

delio 
jam

šių nedavė. Vis 
šimtinę cigarečių 
dovanojome.

UNRRAos pagalba 
mums buvo žymiai na
šesnė. Tais laikais, apie 
kuriuos kalbu, šita tarp
tautinė organizacija sa
vo žinioje turėjo šimtus 
DP stovyklų, kuriose gy
veno maždaug pusantro 
milijono pabėgėlių. UN- 
RRA iš pradžios tebuvo 
labdarybės vykdymo 
įstaiga. Pamažu tačiau 
teko jai prisiimti ir ad
ministracinių bei politi
nių uždavinių rūpinimas. 
Šita UNRRAos evoliuci
ja buvo mūsų įžymiausio 
agento prie Eisenhowe- 
rio gen. štabo pastangų 
rezultatas. Daug pinigo 
ji mums kaštavo, bet 
NKVD atžvilgiu šitos iš
laidos visiškai apsimo
kėjo.

AGENTŲ VERBAVIMAS
DP perėjo į UNRRAos 

administraciją, kitaip 
sakant— į mūsų rankas. 
Mūsų agentai viską da
rė, kad stovyklų gyveni
mas būtų nepakenčia
mas, stengdamies suras
ti tuos, kurie slėpėsi po 
netikra pavarde ar neti
kru pasu. DP stovyklose 
turėjome dvejopus agen
tus: vieni, parinkti iš pa
čių padugnių, išdavinėjo 
savo draugus už pakelį 
cigarečių ar pusbutelį 
degtinės; kiti mūsų tin
klan pateko dėl šantažo 
ar grasinimų. Pvz., ku
riam nors DP sakydavo
me, kad žinome, jog jis 
tarnavęs Vlasovo armi
joje. Jei jis nori išsigel
bėti, jis turi pagelbėti 
MGB. Kitas spaudimo 
būdas, kuriam DP buvo 
labai jautrūs, buvo grą- 
sinimas paliesti jų šei
mos narius. Buvome iš
prašę iš UNRRAos, kad 
savo anketose ji žymėtų 
DP tėvo ir motinos var
du ir gyvenamąją vietą. 
Turėdami šitas žinias, 
pranešdavome nepaklus
niam DP, kad, jei jis at
sisakys grįžti, jo tėvai 
nukentės. Reikia pripa
žinti DP garbei, kad 
agentai iš DP tarpo bu
vo mažiausiai naudingi.

Rimtų pagelbininkų 
radome tarp UNRRAos 
tarnautojų. Pra d ž i o j 
UNRRA administraciją 
sudarė amerikiečiai ir 
britai, daugumoj rimti 

v •

Kuršių Neringos briedžiai

ir sąžiningi žmonės. Vei
klai plečiantis UNRRA 
turėjo priimti naujų ben
dradarbių iš vakarų Eu
ropos. Tik gerų algų su
vilioti, daugumoj tie 
žmonės nė mažiausio su
pratimo neturėjo apie 
tai, kas yra labdara. Tai 
buvo visokios buv. kam
barinės, šoferiai, žmonės 
be aiškios profesijos, ne
retai paprasti avantiū
ristai. Žodžiu, žmonės be 
reikiamų kvalifikacijų. 
Pagaliau, atskirų’ kraštų 
kompartijos ir mūsų 
špionažo organizacija 
buvo įtraukusios gerai 
užmaskuotų savo narių 
keletą. Į juos dėjome 
daug vilčių mūsų darbo 
sėkmingumui.

KĄ VEIKA PATS 
PETROVAS?

Iš jų jis 
vertingos 

apie DP. 
turėjome

Man buvo pavesta sri
tis į pietų vakarus nuo 
Stuttgarto. Wasserfin- 
gene, Elangene, Heiden- 
heime turėjo gausias DP 
stovyklas. Pirmoj eilėj 
turėjau sudaryti tinklą. 
Wasserfingene turėjo
me veiklų norvegą ko
munistą. Jis susidrauga
vo su mergaitėm, žadė
damas joms palengvinti 
išvykti į JV. 
gaudavo daug 
informacijos 
Heidenheime 
du mūsų patikimus auk
štus UNRRAos pareigū
nus Ch. ir F. Visa DP 
kartoteka pereidavo per 
F rankas. Jei būčiau 
Stuttgartui perdavęs vi
sas iš F gautas žinias, 
daug DP būtų nukentėję.

Tačiau tyčia keisdavau 
kai kurias datas, pavar
džių rašybą, kad gauti 
duomens nesutaptų su 
tais, kurie buvo mūsų 
“karo nusikaltėlių” sąra
šuose.

Savo sąrašus buvo su
darę vykstant sovietų 
teritorijos išlaisvinimui. 
Į juos buvome įtraukę ne 
tik vokiečių nelaisvėn 
paimtus mūsų karius, 
bet ir visus tuos asme
nis, kurie pas vokiečius 
turėjo bet kurią tarny
bą, kad ir paprasčiausios 
ligoninės skalbėjos. Į są
rašus taip pat pateko vi
si pasitraukusieji su vo
kiečiais ir net ne savo 
valia evakuotieji. Pagal 
mus sovietų patriotas 
negalėjo pasitraukti. Jis 
turėjo arba tapti parti
zanu, arba žūti. Mūsų 
sąrašai vėliau buvo pa
pildyti naujom Vokieti
joje gautom žiniom. Juos 
sudarė keliolika storų 
sąsiuvinių po kokius 100 
pusi, kiekvienas. Vien 
Stuttgarto repatriacijos 
komisija jų turėjo 447. 
Kiekviename jų tilpo 
mažiau apie 10.000 pa
vardžių. Vadinas, apie 5 
mil. savo piliečių Sovie
tų Sąjunga laikė “išdavi
kais” ir kvislingais.

TREMTINIŲ 
SOLIDARUMAS

Bet ir NKVD nevisada 
turėjo laimės medžioda
ma DP. Klaida buvo pa
daryta prašant UNRRĄ 
organizuoti tautines sto
vyklas. NKVD galvojo, 
kad tautinėse stovyklose 
mums rūpimiem asme-

nim bus sunkiau slėptis. 
Tikrumoj išėjo atvirkš
čiai. Tautinėse stovyklo
se DP parodė dar dau
giau susiklausymo ir

* mums pasidarė daug 
sunkiau savo “aveles” 
infiltruoti.

Dar didesnei mūsų dar
bo nesėkmei amerikie
čiai pradėjo keisti savo 
nusistatymą mūsų at
žvilgiu. Tatai tuoj atsi
liepė į DP padėtį. Priei
ta iki to, kad atsakytas 
mums baltų išdavimas, 
uždrausta mūsų komisi
jos nariam lankytis DP 
stovyklose be amerikie
čių ryšio karininkų. O 
vėliau amerikiečiai iš vi
so atsisakė prievarta 
grąžinti DP j jų kilmės 
kraštus. Norėdama savo 
darbą tęsti DP atžvilgiu, 
sovietų administracija 
turėjo imtis radikalių 
priemonių.
APIE K| TARĖSI 

LA GUARDIA SU 
STALINU*

Pagal SSSR naujojo 
MGB ministerio slaptą 
aplinkraštį (NKVD savo

NIDA. Kuršių Neringos žvejų kaimelis, vadinamas “Lie
tuvos Neapolis”.

vardą pakeitė į MGB) 
ruošėmės pravesti gene
ralinį visų stovyklose 
gyvenančių DP patikri
nimą. Šituo būdu tikėjo
mės pagauti visus “karo 
nusikaltėlius”. Tuo pa
čiu stengėmės priversti 
UNRRĄ išvaryti gali
mai daugiau žmonių iš 
DP stovyklų, kad bada
vimo verčiami jie sutik
tų grįžti.

Tuo metu vyr. UNRRA 
direktorium buvo p. La 
Guardia, Henry Walla- 
ce’o, JV viceprezidento, 
bičiulis. Maskvos aplink
raštis mus pasiekė po 
Stalino - La Guardios 
pasimatymo Maskvoje. 
Netenka aiškinti, kad 
aplinkraštyje apie pasi
matymą nebuvo kalba
ma.

Kiekviena DP stovyk
la turėjo 
komisiją.
ar asmuo 
dotis DP 
sija veikė panašiai kaip 
ir NKVD “trijų kolegi
ja”. Jos nutarimai buvo

(Pradžia 6-tame puslapy j)

trijų žmonių 
Ji nutardavo, 

turi teisę nau- 
statusu. Komi-

A. VAIČIULAITIS

Briedis ir kopa
Ištraukos iš “Nidos ir Žvėrys”. (Knygoje “Kur 

bakūžė samanota”. 1947 m.)

Vieną vakarą tarp Nidos ir Preilos brie
džių šeima atėjo gerti į kūdrą. Briedis buvo 
didelis, su ilga barzda pagurklyje ir aukštai 
kėlė savo šakotus ragus. Patelė saugojo jau
niklį, kuris turėjo širmą plauką, balkšvą pa
pilvę ir tokias pat kojas.

Pasiekęs valką, briedis nusiprunkštė, 
uostinėdamas vandenį, ir vėl ūmai pakėlė 
galvą. Jis išgirdo brūzguose šakas traškant. 
Jis išpūtė akis ir priešakine koja sudavė į 
žemę. Jauniklis prišoko prie motinos, kuri 
taip pat žiūrėjo ir klausėsi.

— Jau matau, — pasakė didysis briedis. 
— Tai mūsų senis kaimynas eina.

— Vos neišgąsdino, — tarė patelė ir pa
stūmėjo savo sūnų prie kūdros. — Eik ir at
sigerk.

— Ar aš nenuskęsiu? — paklausė maže
lis.

Motina atsakė:
— Tavo tėvas visus briedžius numušė, o 

paskui per marias plaukė ir buvo kaiminės 
vadas, tu gi bijaisi baloje prigersiąs.

Briedis pakėlė galvą ir tarė:
— Gerai šneki. Mane vėl ima noras bėgti 

per krūmus ir per girias, kad visi žvėrys 
trauktųsi man iš tako.

Tai pasakęs, jisai išdidžiai parietė galvą, 
užsidėjo išsikerojusius ragus ant nugaros ir 

pasileido per brūzgus, kad net vėjas švilpė 
jam pro ausis.

— Koks gražus jisai! — tarė briedienė ir 
žiūrėjo į patiną, kol jis dingo tarp pušų.

— Ar ir aš gražus? — paklausė jauniklis.
— Kvar, kvar, kvar! — suriko varna iš 

beržo. — Dailesnio kaip tu nė užsimušęs ne
rastum: kojos kaip basliai, o visas nosies 
galas kabo, lyg koks maišas.

— Netversiu! — sušuko jauniklis. —Bėg
siu ir išmušiu iš beržo aną tarškalynę.

— Nubausk ją, vaike, — tarė patelė. — 
Tik nepaklysk besivaikydamas ir įsidėmėk 
kėlią atgal prie kūdros, kur aš tavęs lauksiu.

Užvertė galvą briedukas, kaip matė savo 
tėvą darant, pasišokėjo ir nuliuoksėjo prie 
beržo. Varna, jo nelaukdama, sukvarksėjo 
ir pasilėkėjus nutūpė ant mažo kopų gūbre
lio, kur šiurkšti dykumų aviža viena sau 
gūdžiai šiuleno.

Jauniklis vijosi varną nuo kopos prie ko
pos, o toji vis erzinosi, biauriai plūdosi ir 
kartojo:

— Tavo kojos kaip lazdos, o barzda nei 
tas ubago maišas.

Buvo tai labai negražūs žodžiai, betgi ži
note, kad varna jau nuo amžių tokia buvo!

Briedukas gainiojosi varną, vis labiau ir 
labiau pykdamas ir niršdamas. Jis perbėgo 
Angių kalną, kur žiloj senovėj gyveno gy
vačių karalius, pabaidė žuvėdrų pulką, užli
po ant labai aukštos kopos, kurios viršūnė
je buvo nutūpusi sena varna.

Ji prisileido jauniklį visai arti, o paskui

sukvarksėjo.
— Dabar, sūneli, papūsk vėjui į rankovę.

Briedukas, išgirdęs šiuos žodžius, sumišo 
ir, kol susigriebė, ką daryti, varna suplas
nojo, iškilo aukštai į dangų ir, apsupusi ra
tą bei kranksėdama, nuskrido toli anapus 
marių.

Supykęs briedukas mušė kojomis kopą 
ir bliovė.

Ūmai jis nutilo ir įsiklausė. Jam rodėsi, 
lyg girdėtų balsą ir žodžius, bet nieko ap
linkui nematė: tik smėlio grūdeliai ritosi pro 
šalį, vėjo papučiami. Po valandėlės jisai su
prato, kad tie besiritą smėlio grūdeliai lyg 
kalbėtų ir dainuotų, ir sakyte sakytų:

— Mes esame keliaujanti kopa, ir per šim
tus metų užpustome kaimus, medžius ir se
nus žvejų kapus. Jaunasis briedi, nedundenk 
taip garsiai kanopa į žemę, kad neprižadin
tum tų, kurie žvejų kaimelyje miegti užpus
tyti po šia kopa. Daug metų kaimelyje jie 
ten miegti, ir kam gi tau drumsti jų ramy
bę!

Jaunasis briedis susigėdo ir tyliai nuėjo 
nuo kopos, po kuria miegojo amžių miegu ir 
žmonės, ir triobos, ir sodai, ir gėlių darželis.

Jisai ėjo ir ėjo, ir jam vis vaidenos, kad 
girdi tą smėlio švilpiniuojančią dainą, ir kad 
po savo kojomis, giliai žemėse, mato šiau
dais dengtas pirkeles, žmonių numindžiotus 
takelius ir ant tvorų sudžiaustytus tinklus.

Jisai nė nepajuto, kaip įlipo į tokią didelę 
kopą, kad nuo jos toli į visas žemės puses 
buvo matyti. Jisai stovėjo pačioj viršūnėj 
ir klausėsi, kaip vėjas švilpia. Tenai slėnyje 
augo ir žaliavo girios, ir paukščiai čiulbėjo.

Vakarų pusėj liūliavo jūra. Per jos raibu
liuojančias vilnis besileidžianti saulė buvo 
nutiesusi auksinį tiltą, kuris liūliavo sykiu 
su bangomis. Visas vakarų dangus buvo 
raudonas ir liūdnas, ir raudona saulė, galin
ga visos žemės, žmonių, žvėrių ir žolių moti
na, ramiai sėdo už tų ošiančių vandenų, kur 
tik žuvėdros klykė ir kur baltų gulbių pul
kelis lėkė, skrisdamas į šiaurės ežerus ir liū
nus.

Ilgai jis bastėsi po girią, ėjo per kopas, 
kol visai nusiminė ir, užlipęs ant aukščiau
sio gūbrio, jis gailiai pradėjo bliauti. Jis 
šaukė savo tėvą ir motiną, prie kurios šono 
prisiglaudęs jis nakčia miegodavo.

Taip bebliaujant, sudundo žemė ir iš ana
pus kalnelio šmėstelėjo šešėlis. Bėgo ten di
delis ir galingas žvėris, aukštai, lyg iš pui
kumo, iškėlęs išsišakojusius ragus ir ištie
sęs snukį. Jis lėkė taip greitai, kad smėlis 
lakstė į šonus ir krūmai traškėdami linko 
jam po kojų.

Pašoko nusigandęs jauniklis, bet tuoj pa
žino jį — parietęs galvą, priešais stovėjo 
tėvas, kuris tarė:

— Negražu jaunam briedžiui taip bliauti. 
Susigėdęs jauniklis nusekė paskui tėvą į 

brūzgus, kur nerimdama jų laukė motina. Ji, 
lyg subardama savo vaiką, niukstelėjo jį 
snukiu, bet paskui palaižė jo kaklą ir atsi
gulė.

Jaunasis briedis prisiglaudė prie jos šo
no, susirietė ir pasidėjo snukį tarp pirmuti
nių kojų.

Tuoj jisai užmigo, jausdamas šiltą moti
nos kvapą.



NMragis, daini
ninkas, pakviestas dainuoti San 
Cerio operoje Nrar Yorke, 
kur ii opere kasmet gastro- 
liuo> apie dvi savaites gre
itame Radijo City Centre te
atre. Cta Ja dainuos G. Verdi 
operoje Aida“. Ip. Nauragis 
yra pirmas Lietuvos solistas, 
kuriuo susidomėjo San Cerio 
opera Amerikoje.

• Aieksaudn KeiuMeai, 
meatatakė, dėsto keramikos- 
meną institute of Fine Art, 
New Yorke. Be to, vos spėja 
iipUdyti užsakymus krautu
vių ir fabriką. Jos vyras Vy
tautas* Košuba yra skulpto
rius.

• Km 8tasys Būdavas, ra
šytojas, buvo atvykęs iš 
Thompson į Brooklyną pasi
tarti liet rašytojų suvažiavi
mo reikalu.
• Lietuvių termitais!, Wa- 

terbury, Conn. apsidėjo mė
nesiniu mokesčiu Lietuvos va
davimo reikalams.

DaiL L. ViMiiaa dalyvavo 
Amerikos dailininkų parado- 
je^ kurią New Yorke suruošė 
The American Water Color 
Society.
• Trieisinlrii Jau kuris lai

kas, kai Chicagoa ir jos apy
linkėse teisininkai susiorgani
zavo į savo profesinį vienetą. 
Daro savo susirinkimus kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį. Draugijoje yra užsire
gistravę 67 nariai. Stengia
masi Liet Teisininkų Draugi
jos centrą įkurti Chicagoje.
• Vincas DangfartK lietuvis 

kunigas, iš CMesgns paskin
tas klebonu į Lamesą Amaril
io vyskupijoje. Jam teks ten 
valdyti dvi parapijas: 
Margaritos — angliškai 
bančiųjų ir šv. Marijos 
dalupės —ispaniškai.
• (Mestos fnlrisiiflris susi

organizavo į sąjungą “Chica
go Policevomen’s Assn.” są
jungos pirmininke išrinkta 
d». Louis Higgins.

šv. 
kal- 

Gua-

LAVFRENCE, MA88.
Vasario 16-tos Lavrence, 

Mass. Federacijos skyriaus 
suruoštame minėjime su
rinkta $170.00. Federacijos 
skyriaus nutarimu pinigai pa
siųsti per ALRK Federacijos 
centro valdybą Lietuvos va
davimo reikalams. Aukotojų 
sąrašas:

Kun. Pr. M. Juras $11; Ona 
šešeikienė $20; S. Uždą vinie 
$10; po $5.00: Emilija Rau- 
lušienė, Holy Name Sc., B. 
Paplauska; po $2.00: kun. J. 
Bernatonis, J. Lukas, Raz- 
nauskas, V. Kaupienė, J. Ba- 
levičius, P. Raznauskas, V. 
Kapeckas, L Kapeckas, Mi- 
serienė, Barkauskas, L Ven- 
čienė,R. Antanavičius, S. Lan- 
kauskienė, L. Švenčionienė; 
po $1.00: Pr. Jančienė, Juod- 
kienė, Lučinskienė, Masloniū- 

,tė, Balevičienė, J. Paplauskie
nė, Miliauskienė, O. Švenčio- 
niūtė, P. Švenčionienė, Sauli- 
nienė, Blaževičius, Karsakie- 
nė, Butkevičius, Pekorslčienė, 
Ragulienė, Bagdonas, Stra- 
niauskienė, Leimonienė, Be- 
letskienė, Balevičienė, Svece- 
včiūtė, S. Rimaitė, Miserienė, 
Černienė, Žeimienė, Andriu
kaitis, Gaidienė, Miliauskienė, 
Balavičius, Bruzgulis, Savi
čius, Bukauskas, Antanavi
čius, Barkauskienė, Vilkevi- 
čienė, Zenkevičius, Kvaracie- 
jienė, Marcinkevičienė, Šad- 
reikienė, A. Adukonienė, Tra- 
giūtė, M. Petrikienė, Stanis- 
lauskienė, Valiukonis, Žavin
čius, V. Lalienė, V. Balinienė, 
Andrukaitis, Kasmočius, Rin
kevičius, Dainys, Santvarie- 
nė, Skucevičhzs, švitriūtė, M. 
Jodka, Šatas, Jucaitienė, Lė
lys, P. Gajvynas, Stepulionis, 
Z. Rimaitė, Kuras, Navickas, 
Zapenas, Padvaisldenė, Pavi
lionis, Masionienė, Krancevi- 
čius, Povylaitis, Jankauskas, 
Taparauskas, Aurila, Tutkys, 
Lapinskas, Tarašiūnas, Ka- 
siukonis, Mikita, Gabrienė, 
Gaidys. Kuras.

VISI KAS NMESI NAMU STATYBA 
jaigykite statybos Iažteieriaos Jurgio Okunio įdomią, 

gausiai paveiksluotą knygą 

Gyvenamieji namai 

PROJEKTAVIMO PAGRINDAI

- DARBININKAS -

Kanauninko Končiaus pagerbtuves 
įvyks balandžio 2 d.

NEW YORK
Čia yra susidaręs 40 asme

nų komitetas kanauninkui 
Dr. Juozui B. Končiui pagerb
ti, minint jo visuomeninio, 
mokslinio ir labdaros darbo 
Amerikoje 25 metų sukaktį ir 
atžymint jo pakėlimą į Ka
nauninkus.

Komitetas balandžio 2 d., 
Verbų sekmadienį, Henry 
Hudson viešbutyje, New Yor
ke, ruošia pagerbimo ban
kietą. Vietas galima užsisa
kyti iki kovo 25 d., pranešant 
vienam iš šių komiteto narių: 
sekr. adv. 
Havemeyer 
N. Y., ižd. 
paitei, 197
Brooklyn 11, N. Y., vice pir
mininkui A. S. Trečiokui, 314 
Walnut St, Newark, N. J., 
pirm. J. B. Laučkai, 149 Ma- 
dison Avė., New York, N. Y.

Bankiete bus įžymių svečių, 
kurių tarpe lietuviams labai 
draugiškų amerikiečių. Ban- 
kieto viešnia dainininkė bus 
Lietuvos operos artistė Anta
nina Dambrauskaitė.

“Folkraft” firma Nevarke 
išleido 11 liet tautinių šokių 
albumą. Įgrojo Vlado Markū
no orkestras, Vytauto Belą 
jaus priežiūroje.

S. Briedžiui, 197 
St., Brooklyn 11, 
dr. Aldonai Šliu- 
South 2nd St,

Hew Jersey Lietuvių

“Lietuvos Atsiminimų“ Ra
dijo valandėlė pavyko prail
ginti iki 45 minučių. Kiekvie
ną šeštadienį prasidės 4:45 
vaL p.p. ir baigsis 5:30 min. 
Valandėlė transliuojama iš 
galingiausios WEVD' stoties, 
1330 kil. Valandėlę veda Jok. 
Stukas, Jr. Adresas 429 Wal- 
nut St, Newark 5, N. J.

šešt. kovo 18 d., programoje 
dainavo artistė Zuzana Griš- 
kaitė, Amerikoje gimusi ir au
gusi lietuvaitė.

z
Metinis pavasario koncertas 

ir balius, ruošiamas J. Stuko 
Liet radijo “Rūtos” organi
zacijos, įvyks sekmad. gegu
žės 21 d., Neverk, N. J. Kitos 
lietuviškos organizacijos
loniai prašomos tą dieną kitų 
parengimų nerengti.

Kovo 6 d. mirė “Rūtos“ Lie
tuvių radio organizacijos gar
bės pirmininkas, Jonas Pravi- 
lionis, didis lietuvybės rėmė
jas. Ankščiau, kurį laiką gy
veno Montreal, Canada. Pa
laidotas iš Neurarko Liet pa
rapijos bažnyčios Utica, N. Y. 
liet, parapijos kapinėse.

Šiomis dienomis “Polo” 
plokštelių bendrovės Nevarke 
išleido 4 naujas lietuviškas 
nedūžtamas plokšteles. Įdai
navo merginų radio kvarte
tas, ved. Liudvikui Stukui ir 
vyrų oktetas “Aidai”, vad. 
komp. K. Banaičiui Neseniai

ma-

ir

sce-
nes
700

Muziki-

HABTFORD, CONN.

Gražiai praėjus dainos 
literatūros vakarui Waterbu- 
ryj, ta pati grupė kovo 26 d. 
pasirodys Hartford, Conn. 
Čia ji turės daug geresnes 
sąlygas: plačią ir naujai at
remontuotą salę; gražią 
ną ir skaitlingą publiką, 
patalpa gali suimti virš 
asmenų.

Susidomėjimas tuo vakaru 
didelis. Į Hartfordą ryžtasi 
atvykti nemažai žmonių iš 
kaimyninių kolonijų,
nę programą išpildys buvusi 
Kauno operos solistė 
Jonuškaitė - Zaunienė, su di
deliu pasisekimu atstovavusi 
lietuvių dainą visoj eilėj di
džiųjų Europos miestų: Pa
ryžiuje, Berlyne, Romoje, 
Vienoje ir kitur. Jai padės la
bai gerai Waterburyj užsire
komendavęs jaunas solistas 
Julius Mačiulis. Pianu palydės 
Eleonora Dvarionaitė - Miniu- 
kienė. Henrikas Kačinskas iš
pildys vėl įspūdingą progra
mą, patiekdamas publikai ge
riausius lietuvių literatūros 
kūrinius. Antanas Gustaitis 
duos skoningos ir gardžios 
humoristikos. J.M.

Vincė

klebonas, 
žvelgė į Lie* 

jos pavojus ii 
ir provoslavi- 
visus melstis

“ŠTAI ŽMOGUS
Gavėnios knygutė

a
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V'h /“S? ĮVAIRŪS SKELBIMAI
AUKSINĖS ŠAKNELĖS

Auksinės Šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde- 

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

Štai kaip apie knygą atsiliepia spaudoje:
...“Tai yra žinomo lietuvių architekto dipL Inž. J. Okunio 

vertingas veikalas. Šios knygos pasirodymas yra žymus laimėji
mas lietuvių techniškoje literatūroje, todėl ji susilauks užpelny
tai didelio susidomėjimo... Turiu pažymėti, kad ją turėtų įsigyti 
kiekvienas lietuvis statybininkas, nes joje yra idėjų, skatinančių 
ieškoti naujų kelių statyboje.

(“Mūsų Kelias’’ Nr. 40-42, 1948)

Knygos turinyje paduodama virš 60 įvairių namų 
projektų ir nurodomi visai nauji praktiški būdai na
mams statyti. Dėl savo vaizdingo medžiagos išdėsty
mo knyga tinka ne tik besidominantiems namų staty
ba, bet joje yra nurodymų kaip namus projektuoti ir 
braižyti.

Knygos kaina $3. Gaunama “Darbininko” admi
nistracijoje, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

gimo, 
nuo 

kepenų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 

Areli. V. Avipas” Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER*8 CO.
414 West Broadway 

South Rostra 27, Mara

Paged* Iv. Kazimiera k 
meldėsi už kenūandg 

Lietuvį
PHILADELPHIA, PA

Didžiu pasisekimu, stebi
nančiu netik visus ten dalyva
vusius lietuvius, bet ir svetim
taučius, praėjo Šv. Kazimiero 
šventės proga, kovo mėn. 5 d., 
Philadelphijos katedroje, Šv. 
Maldos ir Atgailos Valanda už 
kenčiančią Lietuvą. Nepapras
tai gražus tos dienos oras, da
vė galimybės atvykti lietu
viams ir iš tolimesnių apylin
kių. Dar gerokai prieš prasi
dedant pamaldoms, matėsi iš 
visų pusių didžiosios katedros 
aikštės būriai lietuvių, pėsti ir 
važiuoti.

Čia pat telkėsi ir organiza
cijos, sodalicijos, brolijos ir 
įvairios kitos parapijų draugi
jos. Jų tarpe organizuotai at
žygiavo Philadelphijos vy
čiai, vadovaujami jų pirminin
ko Juozo Janulaičio. Čia pat 
greta pasirodo, dar iš toliaus 
atvykęs su savo parapijiečių 
būriu, energingas ir veiklus 
kun. Mykolas Daumantas, Gi- 
rardvillės klebonas ir Shenan- 
doah lietuvius atstovavo kun. 
Juozas Neverauskas.

Didžioji Philadelphijos kate
dra buvo pilna žmonių. Visos 
sėdimos vietos buvo užimtos, 
o vidurinė ir šoninės navos 
buvo pilnos stovinčių. Spėja
ma, kad buvo nemažiau trijų 
su puse tūkstančio dalyvių.

Trečią valandą procesijoje 
pasirodė Jo Ek^c. vyskupas J. 
Carroll Mc. Cormick, kuris 
pamaldose atstovavo Jo Em. 
kardinolą Dougherty. Cele
brantui asistavo kun. Leonas 
Pečiukevičius, ir kun. Dr. Pr. 
Statkus. Ceremonijų vedėju 
buvo Mons. J. Corr, o jo pa
galbininku kun. T. Kelly. Pro
cesijoje dar teko pastebėti da
lyvavusius šiuos: Mons. Hu
bert J. Cartwright — kated
ros kleboną, prelatą Joną Bal- 
kūną, kun. Mykolą Daumantą,
kun. Dr. Vito Martusevičių, lų ir lietuvių kalbomis, 
kun. Igną Valančiūną, 
Vladą Jackevičių, S. J., 
Juozą Neverauską, kun. 
Gibą, kun. Vincą Vėžį,
Saliamoną Mažeiką, kun. Gečį 
ir kun. Vladą Budrecką.

Išstačius šv. Sakramentą, 
visa bažnyčia suskambėjo ga
lingu O Salutaris ir Šventas 
Dieve. Po to, kun. Juozas Ne- 
verauskas gražiai ir aiškiai 
perskaitė Šv. Jėzaus Širdžiai 
pasiaukojimą, kurio tekstą 
karštai atkartojo visa bažny
čia. Toliau pamokslas, kurį 
angliškai gražiai pasakė Right 
Rev. Msgr. Hubert J. Cart- 
wright, katedros 
Pamokslininkas 
tuvos senovę, 
protestantizmo 
jos. Jis ragino
už Lietuvą ir Rusijos atsiver
timą. Paįvairino pamaldas šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas muziko p. Jono 
Mickūno. Pamokslą lietuviš
kai pasakė prelatas Jonas 
Balkūnas. Kalbėjo apie ken
čiančią Lietuvą. Pamokslas, 
jautrus ir su išgyvenimu pa
sakytas, klausytojuose 'iššau
kė gailias ašaras. Toliaus bu
vo palaiminimas Šv. Sakra
mentu, kurį suteikė Jo Eks
celencija Vyskupas J. Carroll 
McCormick. Pabaigoj buvo 
pagiedota Garbinkime šv. Sa
kramentą ir Sveika Marija.

Šis bendras lietuvių pasiro- 
dimas Philadelphijos katedro
je, kurį suorganizavo visų tri
jų lietuviškų parapijų dvasiš
kąja, įvyko pirmą kartą ir pa
liko nepamirštamo įspūdžio. 
Visų dalyvavusių bendras su
tartinis giedojimas buvo tik
rai įspūdingas. Tokio nuošir
daus ir gražaus giedojimo 
Philadelphijos katedra dar 
nebuvo girdėjusi.

VL Eimutis.

Iš Sv. Antane draugijos 
vešias

CICERO, ILLINOIS
Šv. Antano draugijos susi

rinkimas įvyko kovo 5 d. Su
sirinkime buvo padaryta įvai
rių nutarimų ir pranešimai iš 
Federacijos 12-to skyriaus. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad bu
vo atsilankęs federacijos dele
gatas kun. P. Patlaba, kuris 
pradės visų kolonijų Federa
cijos vajų. Buvo malonu gir
dėti tokius pranešimus. Kitas 
pranešimas buvo iš Labdarių 
3-čios kuopos. Iš Balfo prane
šimo paaiškėjo, kad Balf ren
gia didelį parengimą su prog
rama. Visus kvietė atsilankyti 
ir paranti jų parengimą. Va
karo pelnas skiriamas lietu
viams pasitikusiems tremtyje 
gelbėti.

Buvo pranešta, kad draugi
jos piknikas įvyks liepos 2 d. 
Labdarių ūkyje. Tam tikslui 
išrinkta komisija iš draugijos 
narių, kurion įėjo: M. Joku- 
bauskis, J. Stašaitis, A Zaka
ras ir valdyba. Piknikas bus 
šaunus ir įvairus.

Draugija, kaip ir kas met, 
užprašė šv. Mišias gavėnios 
metu ir visi nariai in corpore 
dalyvaus šv. Mišiose ir prims 
šv. Komuniją. Tai įvyks kovo 
26 d., paskutinį kovo mėn. 
sekmadienį. Visi nariai tą die
ną 7 vaL ryt susirenka į pa
rapijos svetainę. Šv. Mišios 
7:30. Visi nariai prašomi pri
sisegti prie krūtinės draugijos 
ženklus ir būtinai dalyvauti

Pajamų šį mėnesį buvo 
$1500.00. Dabar draugijos 
turtas siekia šešis tūkstančius 
du šimtu penkiasdešimtis do
lerių.

Anastazas Valančius.

Kaip Tapti Amerikos 
Jungtini? Vaistyki?

Hlločiu?
Klausimai ir atsakymai ang-

kun. Dar neturintiems Amerikos 
kun. pilietybės ypatingai naudinga 
Joną knygelė. Kaina — 25c.
kun. “DARBININKAS”

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

Gavėnioje yra patogiausias 
laikas susitelkti ir apmąstyti 
mūsų Išganytojo Jėzaus Kris
taus Kruvinąją Kančią. Kad 
palengvinus apmąstymus da
ryti, “Darbininkas“ turi išlei
dęs Gavėnios knygutę —ŠTAI 
ŽMOGU8, kurioje yra 40 
Kristaus Kančios apmąstymų, 
tai yra kiekvienai dienai Ga
le šios knygutės yra ir “šven
toj Valanda“, kurioje mąsto
ma apie V. Jėzaus maldą ir 
Jo Širdies Kančią Alyvų dar
že. Ši knyga yra maldaknygės 
formato. Gali ją parankiai 
skaityti vykdamas į darbą ar 
iįf darbo. Knyga 
Kaina $2.00.

186 pusi.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS,

So. Boston 27, Mass.

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu >2.00 ir prašau prisiųsti Gavėnios knygutę:

e

Vardas.......................................................................................... ..

Adresas

Kaip rusai gaudė tremtinius...
Pabaiga 5-tame pusi.

galutiniai. Tik vėliau, po 
masinių protestų ir savi
žudybių bangos, buvo 
sutikta komisijos nuta
rimus peržiūrėti. Tose 
scriningo komisijose da
lyvavo amerikiečių in
formacijos tarnybos ka
rininkai ir UNRRA tar
nautojai. Beveik kiek
vienoj tų komisijų bent 
vienas narys buvo toks, 
kuriam mes turėjome 
įtakos, kuris tiesiogiai 
ar netiesiogiai turėjo ry
šį su mūsų agentais.

Amerikiečių karininkai 
dėl problemos painumų 
nedaug nusimanė apie

DP reikalus. Be to jie 
nebuvo susipažinę su ry
tų Europa. Apskritai jie 
buvo širdies žmonės ir 
DP kvotė švelniai. Kiek 
sykių prieš amerikietį 
karininką stovinčiam ta- 
riaųiam latviui, kuris ne
būt galėjęs pasakyti, kur 
yra “jo” kraštas, ameri
kietis karininkas klausi
nėjimą baigdavo savo O. 
K. ir tuo pačiu dėdavo 
ant DP kortelės išsigel
bėjimo antspaudą, duo
dantį jam DP teises.

AMERIKIEČIŲ KARININ
KŲ GERA ŠIRDIS

bažnyčios siūly
mo fondu

MONTREAL, CANADA
Šv. Kazimiero parapijos ko

mitetas buvo surengęs tradi
cinę vakarienę, į kurią atsi
lankė apie 400 žmonių. Vaka
rienę paruošė būrys šeiminin
kių, vadovaujant A. Girdaus- 
kienei, E. Pazniokienei ir p. 
Sinkuvienei. Dvi seserys, Ire
na ir Ramutė Ivaškiūtės gra
žiai padainavo. Du Vincukai 
(Rajeckas ir Bubelis) palinks
mino savo jumoristika.

Klebonas kun. J. Bobinas 
padėkojo už skaitlingą atsi
lankymą ir parodė šešius skir
tingus naujos šv. Kazimiero 
bažnyčios planus, prašydamas 
pareikšti savo nuomonę, kuris 
geriau patinka.

Po to žmonės dėjo aukas 
būsimai bažnyčiai. Viso pa
duota $1100. Tarp stambesnių 
aukų buvo J. Mačionio ir V. 
Šifvydo po $100 ir J. Leske- 
vičiaus $60.

Vakarienėje dar dalyvavo 
Dr. Sungaila, dr. Drevįnskie- 
nė, teisininkas Daukša, moky
tojai: A Vaupša ir M. Ar
lauskaitė. Iš Amerikos buvo 
atvykę dr. M. Namikas, dr. 
Kerpytė ir dr. Kriaučeliūnaitė. 
Pirmieji du iš Plattsburg, N. 
Y., o trečioji iš Rochester, N. 
Y. Vakarienė visiems paliko 
gerų įspūdžių. Klebonas pra
nešė, kad parapijos ižde nau
jai bažnyčiai yra jau suplaukę 
$125,000, bet iš viso reikia 
apie $300,000. Tikimasi, kad 
jau pavasarį bažnyčia galima 
bus pradėti statyti, jei visi tą 
darbą ir toliau taip nuošir
džiai rems. Parapijos komite
to pirmininku yra p. Sinkus.

Kor.

Atvirkščiai, jei DP bu
vo UNRRA tarnautojo 
kvočiamas, beveik dažną 
atvejį buvo pasmerktas 
palikti DP stovyklą, ki
taip tariant buvo atiduo
damas žiemos 
nepalankiem 
kurie galbūt 
kys ir maisto 
net leidimą apsigyventi. 
Pretekstas atimti DP 
teises buvo asmens do
kumentų neturėji m a s. 
Visai nebuvo atsižiūrima 
į tai, kad karo metu ga
lima buvo dokumentus 
pamesti staigiai pasi
traukiant iš gyvenamo
sios vietos, arba jie ga
lėjo žūti per bombarda
vimą, arba kad juos ga
lėjo būt paėmę vokiečiai. 
Buv. 
baltai, 
fronte prieš raudonuo
sius, DP statuso jokiu 
būdu negalėjo gauti. Be 
jokio pasigailėjimo 
buvo išmetami iš DP 
stovyklų su šeimom, se
niais ir mažais vaikais. 
Netenka stebėtis jų tar
pe buvusių savižudybių 
gausumu. Vien savoj sri
ty Ju galėjau suregis
truoti apie 30.

Mūsų ofenzyva prieš 
DP • buvo apvainikuota 
tikru laimėjimu. Jos dė
ka buvo sužlugdyti pa
tys atspariausi komuniz
mo priešai. Daug rusų ir 
baltų pabėgėlių būtų žu
vę, jeigu ne garbės ver
tas visų DP solidarumas, 
jeigu nebūtų visi DP atė
ję išskrininguotiem į pa
galbą . ir nežiūrėdami 
žiaurių represijų nebūtų 
su jais pasidalinę savo 
menkom normom.

šalčiui ir 
vokiečiam, 
jam atsa- 
kortelę ir

vlasovininkai ar 
kariavę rytų

jie



a
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VLIKAS 4.

VYKDOMOJI TARYBA
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO TARNYBA

Pfullingenas, 1950. 1. 25.

BRANGUS (I) TAUTIETI (E)!

5.

Organizuojant mūsų tautinių diaspc^ų lietuvybės išlaiky
mą reikalingi bent apytikriai duomens apie dabartinę lietuvių 
padėtį įvairiuos kraštuos. Tiems duomenims surinkti ir yra 
skirtas šis klausimų lapas. Jis siunčiamas visoms žinomoms 
lietuvių organizacijoms, redakcijoms ir atskiriems veikėjams. 
Gavusieji klausimų lapą primygtinai prašomi klausimus atsa
kyti visu rimtumu ir sąžiningumu, ir galimai greičiau grąžinti:

M. KRUPAVIČIUS (14b) PFULLINGEN GOETHESTR. 16 
GERMANY FRENCH ZONE

Kuris procentas išeivių gimusių iki 15 metų kalba lie
tuviškai? . .
Kuris procentas jaunimo sudaro mišrias tautybės šei
mas?
Kaip lietuviai reaguoja į mišrias santuokas?
Koks procentas lietuvių skaito lietuvių spaudą?
Kiek yra mokyklinio amžiaus vaikų?
Ar yra lietuvių mokykla?

Atsakyto jų dėmesiui pastebima:
Atsakymai rašomi atskirame lape juos žymint atitinka

mo klausimų skyriaus ir paties klausimo numeriu, pavz., I. 2. 
atsakymas: Seniau atvykusių lietuvių yra apie. 37,000; arba 
III. 1. a. atsakymas: Senų lietuvių lietuviškumas geras, jų vai
kų vidutinis (ar prastas) ir pn. Kuris klausimas negalima at
sakyti tiksliai, atsakytina apytiksliai, tik reikia paieškot atsa
kymo galimai arčiau tikrovės. Pvz., II. 10. a. atsakyt, koks 
mirtingumas, arba II. 11. a ir b atsakyt, kiek giminių ir san
tuokų tiksliai bus sunku. Valstybinė statistika vargiai bus ga
lima pasinaudoti. Kur yra tautinės parapijos, kaip JV, tų žinių 
galima gaut iš klebonų. Jos nebus pilnos, nes nevisi lietuviai 
lietuvių parapijoms priklauso. Paparijų žinias reiks papildyti 
savivaldybių ir kitų įstaigų, kurios tais reikalais rūpinasi, ži
niomis. Žymint mirimų, gimimų ar santuokų skaičių reikia nu
rodyti, kokį visų lietuvių skaičių ir kokį laiko tarpą tie duo
mens liečia. Pvz., iš 5000 lietuvių per metus mirė 15, gimė 27, 
susituokė 18, arba stačiai nustatyti metinį procentą.

Kur klausiama apie organizacijų ar laikraščių kryptį (IV. 
1, IV. 7), svarbu nurodyti atviri ir maskuoti bolševikiniai ir 
tie, kurie kliudo Lietuvos laisvinimo darbui, kaip Gabrio Švei
carijoje, Sačikausko Uragvajuj.

Draugijų, laikraščių knygų leidyklų, mokyklų, prieglaudų 
ir kitų visuomeninių lietuvių įstaigų nurodyti tikslius adresus 
jų pačių ir jų vedėjų, su kuriais prireikus būt galima susisiekti.

Jei atsakymai ne mašinėle, bet ranka, prašoma rašyti labai 
įskaitomai.

I. 1.

KLAUSIMŲ LAPAS Nr...

Kiek yra jūsų žiniomis jūsų gyvenamam krašte iš viso 
lietuvių ?
Kiek yra seniau atvykusių lietuvių?
Kiek yra naujai atvykusių lietuvių?

2.
3.

II. 1. Kaip įsikūrę ir kaip materialiai gyvena seniau atvyku
sieji?
Kokios įsikurt sąlygos naujai atvykstantiems? (Lengva 
ar sunku gaut darbo? Kokio? Koks atlyginimas? Kiek 
reik viengungiui pragyvent? Kiek su šeima? Lengva 
ar sunku gaut butas?)
Ar galima turėt lietuvių mokyklą, draugiją, spaudą? 
Ar vietiniai palankūs kitataučiams?
Ar yra lietuvių parapija? Ar yra lietuvių pamaldos? 
Kokie lietuvių santykiai su Bažnyčia?
Kokia lietuvių moralė? (šeimos pakrikimai, girtavi
mas, nusikalstamumas).
Kokia vietinių nuomonė apie lietuvius?
Ar yra lietuvių pasižymėjusių moksle, politikoj, pramo
nėj, prekyboj, administracijoj, bažnyčios jerarchijoj? 
(Pažymėt apytikrį kiekį).
Ar daug lietuvių lanko vietos aukštesnes ar aukštąsias 
mokyklas?

Ar didelis lietuvių mirtingumas? 
Kurios ligos labiausiai paplitusios?
Ar daug giminių? 
Kiek santuokų?

III. 1. "Kokia lietuvybės padėtis jūsų krašte apskritai?
a. Kokia lietuvybės padėtis seniau atvykusiųjų lietuvių?
b. Kokia lietuvybės padėtis seniau atvykusiųjų lietuvių 

vaikų?
c. Kokia lietuvybės padėtis naujai atvykusiųjų lietuvi j?

2. Kuris maždaug procentas lietuvių namuose jau kalba 
vietos kalba?

3. Kuris procentas lietuvių jaunimo jau nebekalba lietu
viškai ?

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

a.
b.
a.
b.
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'Pristatome Alų ir Tonikų
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
-riė jv jy • jy jy jv
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Užsisakyite Toniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė, Islington, Mana.

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

i! 

i! 
i! 
i!

6.
7.
8.
9.

10. Koks procentas lietuvių vaikų nelanko vietinės lietuvių 
mokyklos?
Kodėl nelanko?
Koks procentas lietuvių nepriklauso jokiai lietuvių 
draugijai?
Kodėl nepriklauso ?
Kokios Jūsų krašte lietuvybei perspektyvos?
Kokios veikia lietuvių organizacijas:

Religinės?
Kultūrinės? (Pažymėt kryptį). 
Švietimo? (Pažymėt kryptį). 
Savišalpos? (Pažymėt kryptį). 
Prekybinės?
Meno? (Pažymėt kryptį). 
Finansinės? (Pažymėt kryptį). 

Kiek yra lietuvių vaikų darželių? 
Koks procentas lietuvių vaikų lanko lietuvių darželius? 
Kiek ir kokių yra lietuvių mokyklų?
Kiek ir kokių yra lietuvių kursų? Kiek jie turi lanky
tojų?
Ar yra Lietuvos istorijos, geografijos, lietuvių kalbos 
kursai?
Ar leidžiama lietuviškų knygų? laikraščių? (Pažymėt 
kryptį).
Ar yra lietuvių skaityklų? Kiek? Kas jas lanko?
Ar rengiama lietuviškų vaidinimų? Kiek?
Ar yra lietuvių chorų? Kiek?
Ar būva lietuviškų paskaitų? Kas jas rengia? 
lanko ?
Ar stiprus Jūsų krašte bolševikų judėjimas?
Koks bolševikų pasisekimas lietuvių tarpe?
Kokius lietuviškus laikraščius ir draugijas jie turi? 
Kas jų vadai?
Ar yra speciali organizacija kovai dėl Lietuvos išlais
vinimo?
Ar yra Lietuvos laisvinimo reikalams fondas?
Ar renkamos laisvinimo reikalams lėšos?
Kokia suma yra paremtas Tautos Fondas prie VLIKo? 
Ar yra organizuojami Vasario 16-sios minėjimai?
Ar yra organizuojami Vasario 16 d. laisvinimo veiklai 
aukų vajai?

VII. 1. Ar yra ryšys su VLIKu? Kas jį palaiko?
2. Jei ryšio nėra, tai kodėl?

VIII. l. Ar yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizacija? 
2. Jei nėra, tai kodėl?

K • ’V '

11.
12.

13.
14.

IV. 1.
a.
b.
c.
d.
e.
f. 
g-

2.
3.
4.
5.

' 6.

T.

8.
9.

10.
11.

V. 1.
2.
3.
4.

VI. 1.

2.
3.
4.
5.
6.

-.r/

“Petroše Giri", lenktynių arklys, su pasitikėjimu tie
sia galvą į piktąjį šunelį, nes jis iš patirties žino, kad Tliou- 
ghie, nėra toks baisus, kaip jis atrodo.

Kas
ŠACHMATAI

— veda K. Merkis —

pirmenybių jau įvykdy- 
mūsų meisteris Tautvai- 
31/. taškų eina pirmuoju, 
įkandin seka Daly ir

Meisteris Tautvaiša jau 
pirmauja

Masachusetts valstijos šach
matų pirmenybėse. 3-čiam ir 
4-tam rate Tautvaiša įveikė 
Cheevers ir Schrenfeldą ir tu
rėdamas 3 V2 taškų atsistojo 
pirmenybių lentelės priešaky. 
Keturakis pelnė visą tašką iš 
Sfeletskio ir pusę — iš Vibbert. 
Pusė 
ta ir 
ša su 
Jam
Schvenfeld po 3 tšk., Fliegal ir 
Kagan po 2*4, Merkis ir Brask 
po 2, Cheevers, Keturakis, Un- 

,t.|AETUVYB®8 KLAIKYHO TARNYBA derwood įr Vibbert po l1/,, ir 
Seletsky 1 tšk.

Tolesni ratai bus lošiami ko
vo 25-26 ir balandžio 1-2 die
nomis.

Meisteriui Tautvaišai linkime 
sėkmės iškovoti Massachusetts 
valstijos meisterystę!

Bostono lietuvių B klasės 
turnyras

prasidės kovo 28 d. 7 v. v., 
So. Bostono Liet, piliečių klube 
309 E St.

Visi B kl. šachmatininkai 
kviečiami registruotis iki tur
nyro pradžios pas Praną Pet
raitį, 232 Gold St., So. Boston. 
Registruotis galima ir pašta. 
Laimėtojams numatytos dova
nos. Starto mokestis $1.

Draugijų Valdybų Adresai
*V. JONO EV. BL.'PASALPIN68 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnlenė,
8 Winfield St, So. Boston, Mase. 

Prot. Ra£t. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St, So. Boston, Mass.

Finansų Rašt — B. COnienė,
29 Gould St. W. Roxbury. Mase.

Tel. Parkway — 1884-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SU Mattapan, Mase 
Tvarkdarė — M. Matejogkienč,

866 E. 5th St, So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Auktttkalnytt,

110 H St, So. Boston, Masa
Draugija savo sustrtnkimus laiko kas ____________ _ ___

anūą antradieni mtnesio, 7:80 v. 2 vai po pietų. Parapijoe salėj, 
vakare. Parapijos salėje, 492 B. — — — -- — —-»
Seventh St, So. Boston, Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raėttntnkę.

«
Pirmininkas — Viktoras Modonis. 

21 Sanger 8t, So. Boston. Mass
Vice-Plrm. — Vincas Stakutis, 

684 Sixth St. So Boston
Protokolų Rait — Kazys Rusteika 

206 L St., So. BostOn, Mass.
Fin. Rait — Aleksandras Ivaika

440 E. Sizth St, So. Boston, Mass 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,

699 E. Seventh St, S. Boston. Mass 
Maržalka — Jonas Zaikis,

787 Broadvay, So. Boston, Maso 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

Oą sekmadieni kiekvieno mėnesio.

492 E. 7th SU So. Boston. Mase
I Visais draugijos reikalais kreipki 
tės pas protokolų raštininke

-.■■..„„.Z .
□ Chicago*'IfetUVtų sporto., 

klubo “Grandis” šachmatinin-’ 
kai kovo 18 d. pradėjo šachZ' 
matų turnyrą. Bus lošiama 
kas šeštadienis. Turnyro va-; 
dovas V. Karpuška. *

DAKTARAI

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 C-olunibia Koad 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass-

Ofiso Valandos: 2—4 ir *

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY i
Real Estate & 

Lnsuranee
409 W. Broadvray

SO. BOSTON, MASS
Offlot Tat SOuth Boston 8-0048

Bes. 37 Oriole Streei
West Roxbury, Mass

TEL. PA—7-1233-W i

GRABO RI AI
buvo ištarta eilė ėjimų ir jau 
matėsi, kad turima reikalo su 
žmogumi, žinančiu šachmatų 
teoriją. Iš tolesnės kalbos pa
aiškėjo, kad muz. Mrozinskas 
prieš kelioliką metų, būda
mas Šiaulių gimnazijoje stu
dijavo šachmatų teoriją ir 
nuolatos rungėsi su Ignu Ža
liu (žinomas lietuvių šach
matininkas, dabar Kanadoje. 
Montrealio 1949 m. p-bėse 
laimėjo antrą vietą). Tremty 
aplošė šachmatininką Matu
sevičių 7-3 (Matusevičius da
bar žaidžia Toronto lietuvių 
komandoje). Muz. Mrozinskas 
šachmatus mėgsta ir jais de- 
misi. Tačiau, kai turėjo tvir
tai apsispręsti: šachmatai ar 
muzika ?, pasirinko muziką.

Muz. Mrozinską, kaip šach
matininką, mielai norėtų tu
rėti savo eilėse ir Bostono lie
tuvių komanda.

New Y'orko Chess Review

i

S. BarasevKius ir Sūnus I-
Fanerai Home

254 W. Broadvay Į 
South Boston, Mass

IO8EPH BARASEVTČ1U8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. BOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOBI

187 Dorchester Street 
8outh Boston, Mau

Joseph W. Casper
(KA8PERA8)

Laidotuvių Direktorių. 
"‘,N<^Š&YUFTJBUIC 

Patarnavimas Dieno ir Nakt 
Koplyčia Šermenims Dyk»- 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3964

i

YAKAVONIS
fanerai Hoom

741 No. Main St
Brockton. Mase

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojaa

paskutiniam numery patie
kia Massachusetts korespon
denciją, kur Povilas Tautvai
ša paminėtas, kaip Boston 
City Club turnyro laimėtojas. 
Apsirikimas, ar klaidinimas? 
Panaši korespondencija buvo 
ir Chess Life, bet pastarieji 
jau atitaisė, pabrėždami, kad 
Povilas Tautvaiša laimėjo ne 
klubo, bet Boston City pir
menybes.

□ Cicero, III.: vietos lietuvių

Patarnavimas Diena ir Nakt 
Kdplyda Šermenims Dyka- 

Tel. Brockton 8-1980

Muzikas Mrozinskas geras 
šachmatininkas

K. Merkis, po koncerto su
sitikęs Mrozinską buvo nuste- sporto klubas “Tauras” įsteigė
bintas jo pasiūlymu sužaisti šachmatų sekciją, kuriai vado- 
partiją atmintinai. Greitomis vau ja Edv. šulaitis.

D OIL CO.BROTHERH
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

BncktM, Mass.574 No. Martelio St,
Tel. 6140

9SXX»SXKX9SKX3(XXKXX3(90S9(9t9»3CKXS(X3SKKX3tXXK^^

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS”

į
I

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
U* W. BROAOWAY. SO. BOSTON. MASS

WAITKUS
^UNERAL HOMS

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorių* h

Balaamuotoja*
Vntarv PnbMc

! 
!

«

/

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
i 
i!

Hatarnavtmas dienų ir nakt 
Nauja moderniška koplyčia ier 
meninu dykai Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonija. ** 
miamkvnis kainomis

Kaino. «ns pado. •• Vitus 
miestus

Baikale laukite; TeL TR-6-6434

South Boston, Mosi4

9

Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

lt
t
1

i
i
i

ZALETSKAS
FUNERAL H0M»

864 F-ast Broadww 
aotrre joston

O. A. Zaletakas, F. C. Zaletekas 
Oratoriai Ir Batsamimtojal 

. Patarnavimas dieną Ir sakų 
Koplyčia termenlme Dykai 

MOT ART PUBLIC 
Tai. AO 8-0811

Doataa ♦RB

<



Antradienis, Kovo 21 d., 1956 DARBININKAS

BOSTONO ŽINIOS
"God bless you and your suffering people"

Prašė dalyvauti 
atlaiduose

Sekmadienį, vietiniai kuni
gai kvietė visus Bostono ’ie- 
tuvius katalikus dalyvauti 40 
Valandų atlaiduose, kurie iš
kilmingai prasidės šį penkta
dienį, 8 vai. r. Baigsis sekma
dienį 3 v. p.p.

Gavėnios pamaldos
Trečiadienį 7:30 v. v., bus 

laikoma Šv. Teresės novena ir 
Gavėnios pamaldos. Pamokslą 
pasakys Prelatas Dr. K. Ur
bonavičius.

Buvo pakrikštytas
Kovo 19 d. buvo pakrikšty

tas Jonas Pranciškus, sūnus 
Prano ir Virginijos (Petraity
tės) Morkūnų, gyv. 119 G St. 
Jaunieji jo tėveliai yra Šv. 
Petro parapijos choro nariais.

Albertas Bakūnas
Kovo 19 d. vytis Albertas 

Bakūnas susižiedavo su vyte 
Terese Sandaite jaunosios tė
velių namuose. Sužieduotuvių 
pobūvyje skaitlingai dalyvavo 
giminės ir artimieji, šios vy
čiu porelės vestuvių data bus 
pranešta vėliau.

Mirė Grilevičienė
Kovo 18 d. savaitę sirgusi, 

miesto ligoninėje mirė, Kazi
miera Grilevičienė, 72 metu, 
gyv. 18 Rector Road, Matta- 
pan, Mass. Amerikoje išgyve
no 50 metų. Paliko dvi duk
teris ir sūnų. Pašarvota pas 
laidotuvių direktorių Juozapą 
Kasparą, 187 Dorchester St. 
Laidojama, iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios kovo 21 d.

ŠV. KAZIMIERO DIENA
JŪROSE

(laiškas iš kelionės į Romą)
Kovo 3 d. vakare sėdom į 

laivą Queen Mary. Laivas sa
vo didumu pirmas po Queen 
Elizabeth. Ulbai patogus ke
lionei. Keliauninkų randasi 
arti trijų tūkstančių. Atlikęs 
visus kelionės formalumus, 
nuėjau į savo kambarėlį.

Ten atradau kun. J. Valan- 
tiejų, Waterbury, Conn. kle
boną, kun. J. Vaškį, O.F.M. 
ir kun. Railą iš Philadelphijos. 
Pasisveikinę, perskaitę laiš
kus ir felegramas, ėjome ilsė
tis.

Mums besilsint laivas apie 
5 vai. rytą, kovo 4 d. apleido 
New Yorko uostą. Laivas 
plaukė ramiai. Atsikėlę rytą, 
jau niekur žemės nematėme.

Laive paruošta visi patogu
mai mišioms laikyti. Mes visų 
pirma atsilaikėm šv. Mišias. 
Pavalgę pusryčius, atsikalbė
ję Brevijorių, ėjome
vaikščioti. Suradom daugiau 
kunigų ir gerą lietuvių priete 
lį, Jo Exce’lenciją Arkivysku
pą A. Samore, kurs tik pa

Viena iš Klaipėdos gatvių prieš karą. Karo metu Klaipėda buvo labai apgriauta, o da bar rasų visai apleist*.

10 v. r., Naujos Kalvarija • 
kapuose. Pasimelskime v 
Kazimierą.

Iš 1000 studentų antra
Pasibaigus rudens semer 

trui, Bostono Katalikų U»*’ 
versiteto (Boston Collegc 
dekanai paskelbė geriaus: 
studentų sąrašą. Iš suvir' 
tūkstančio pirmųjų metų str 
dentų antruoju yra Antane 
Sužiedėlis, prieš metus atvy
kęs iš Vokietijos. Baigęs Hr 
nau lietuvių gimnaziją ir ki”-’ 
laiką mokęsis Marianapo’- 
praeitą vasarą šiam univers: 
tete gavo stipendiją ketu
riems metams.

CAMBRIDGE, MASS.

Aukos Lietuvos 
išlaisvinimui

Vasario 16 proga Cambri^ 
ge naujakūriai lietuviai Liet’ 
vos išlaisvinimo reikalui aukc 
jo: Inž. B. Galinis — $15 4P 
nulk. Andriušaitis $14.00, P 
ir E. Kazlauskai — $10 00, / . 
ir B. Monkevičiai — $9.00, C. 
Daukantas — $8.00. Po $5.00: 
A. Paliulis, B. Paliulis ir J. 
Saras. Po $5.00: A. Dovydai
tis, S. Durickas, P. Dzekons- 
kas, P. Eidintas, M. Gavelis, 
A. Jakniūnas, S. Juškaitienė, 
J. Mingaudis, J. Narkevičius, 
P. Paliulis, V. Steponaitis, K. 
Zaganevičius ir J. ir E. Am- 
brozaičiai; $4.00 — J. Juškai
tis, $3.60 — J. Galinienė; VI. 
Bendikas ir Klimavičius po 
$3.00.

Suaukoti pinigai bendroje 
sumoje $153.00 pasiųsti ALT 
1950 m. vasario 16 vajaus są- 
•kaiton.

Tr. Ratelio Valdyba,

skirtas šv. Tėvo Nuncijum į 
Columbia. Jis bus konsekruo
tas Romoje bal. 16 d. Jis mus 
visus užkvietė į konsekracijos 
iškilmes.

Dienos metu programa 
maždaug tokia: 10 vai. rytą 
rodomas kinas (movies). Po 
piet 2 vai. ir vakare 9:30 — 
taipgi rodomi paveikslai. 
Kambariuose įvyksta įvairūs 
žaidimai: arkliukų lenktynės, 
Bingo ir kitoki.

Sekmadienį, kovo 5, šv. Mi
šias laikėme kaip paprastai. 
Jo Excellencija Arkivyskupas 
laikė 11:00 vai. Daugiau jo
kių pamaldų nebuvo. Dienos 
programa tokia pati, kaip ir 
vakar, tik su šia išimtimi — 
5 vai. po piet buvo Recital, 
kurį išpildė Vienna vaikų cho
ras.

Kovo 6 d. dangus buvo ap
siniaukęs ir jūra banguota, 

maždaug
ta pati.

Kovo 7 d. Jo Excellencija 
A. Samore užsikvietė visus 
kunigus pas save. Iš viso ku-

pasi- Frograma kasdien

f RICHARD J. CUSHING 
AECHBIS1IOP OF BOSTON

Tremtinių padėkos vizitas pas
J. E. Arkivysk. Richard J. Cushing
Amerikos katalikai buvo ir 

yra jautriausia visuomenės da
lis, kuri nesvyruodama gau
siomis aukomis rėmė ir tebe
remia įvairių tautų tremti
nius nuo karo nukentėjusioj 
Europoj, o ypač aktyviai pri
sidėjo prie propagandos trem
tinių biiiui išleisti ir jam įgy
vendinti. Šis Amerikos kata
likų susirūpinimas tremtiniais 
nė dabar nėra sumažėjęs: ne
senai BALF vėl gavo iš NC- 
WC organizacijos didelę siun
tą rūbų ir maisto lietuviams.
likusiems Vokietijoj, o šiais 
metais Amerikos katalikai 
naujai užsimojo surinkti net 
5.000,000 dolerių vargstan
tiems tremtiniams šelpti.

Amerikiečių dosnumą ir rū
pestingumą ypatingai patyrė 
lietuviai, begyvendami 5 me- - 
tus stovyklose. Kas iš trem-

nigų buvome 14 ir vienas bro
liukas. Linksmai pasikalbėję, 
buvome pavaišinti saldainiais 
ir Vermut. Visus užkvietė į 
konsekracijos iškilmes bal. 16 
d., Švč. Panelės Minervos 
bažnyčią. Ypatingą malonu
mą bei palankumą parodė lie
tuviams. Džiaugėsi gaunąs 
lietuviškus laikraščius “Dar
bininką” ir “Draugą”.

Kovo 8 d. jau pradėjo ruoš
tis išlipti Cherbourg. Oras 
miglotas. Jūra rami. Nakčia 
laivą pradėjo smarkiai supti.

Šiandien reikėjo išpildyti 
visokias deklaracijas, pareikš
ti, kiek pinigų turime ir tt.

Kovo 9 d. anksti rytą jau 
•išlipome Cherbourge, Prancū
zijoj-

Kun. Pr. J. Juškaitis
Kovo 4, 1950

tinių nėra pažinęs National 
Catholic Welifare Conference 
(NCWC) ? Šiai organizacijai 
globojant jau atvyko į Ame
riką virš 15,000 lietuvių. To
dėl visai suprantama , kad 
Bostono lietuvių tremtinių ra
telio valdyba pirmiausia pasi
ryžo padėkoti Amerikos Epis
kopatui, NCWC organizacijai 
ir katalikiškajai visuomenei 
J. E. Bostono Arkivyskupo 
Richard J. Cushing asmenyje.

Delegacija maloniai priimta

Š. m. kovo mėn. 11 d. 9 vaL 
vakare tremtinių ratelio val
dyba (St. Lizdėnienė, E. Kar- 
nėnas, A. Keturakis ir J. 
Vembrė). lydimi vietos kle
bono kun. Pr. Virmausko, nu
vyko į Arkivyskupo reziden
ciją Brighton, Mass. Eksce
lencija pats, be jokių tarnų 
bei palydovų, atidarė duris ir 
pasitiko delegaciją. Jau iš 
pirmo pasimatymo visa dele
gacija pasijuto esanti malo
nioj ir nuoširdžioj aplinkumoj 

.ir tėviškoj globoj. Visi buvo 
pakviesti į salioną, kur vienas 
iš delegacijos narių perskaitė 
padėkos raštą. Tame rašte 
atstovai pirmiausia pareiškė 
atsilankymo tikslą. Trumpai 
nusakė garbingos Lietuvos 
praeitį, pažymėjo, kad lietu
vių tauta yra jauniausia ir 
Europoj šiaurėje toliausia 
esanti Katalikų Bažnyčios 
duktė, kad lietuviai tik 1387- 
1413 priėmė krikščionybę, 
bet užtat vėliau visą laiką 
uoliai laikėsi katalikų tikėji
mo ir nepasidavė nei Rytų 
ortodoksijai, nei Vakarų pro
testantizmui. Todėl iš 3,300,- 
000 Lietuvos gyventojų, 86% 
yra katalikų.

Lietuvos kryžiaus keliai

Toliau pažymėtina, kad dėl 
savo geografinės padėties, 
Lietuva, kaipo nepriklausoma 
valstybė, buvo pirmoji bolše
vikų auka 1940 m. ir kad per 
pirmąją okupaciją, kuri tru
ko vos vienerius metus, bol
ševikai nužudė ar ištrėmė | 
Sibirą virš 40,000 lietuvių. 
Bet didžiausia tragedija Lie
tuvą ištiko, kai 1944 m. va
sarą bolševikai antru kartu 
ją okupavo. Okupantai nusa
vino ūkininkų žemes, atėmė 
iš savininkų namus, fabrikus, 
įmones ir pradėjo masiniai 
žudyti tautą: 1944 - 1949 jie 
nužudė ar ištrėmė į Sibirą 
apie 800,000 asmenų. Apie 
20,000 partizanų jau žuvo 
kovoje su bolševikais. Ka
dangi lietuviai daugumoje yra 
katalikai, tai stipriausi puoli
mą bolševikai nukreipė prieš 
Katalikų Bažnyčią. Iš buvu
sių Nepriklausomoj Lietuvoj 
11 vyskupų, beliko vos vie
nas (paskutinėmis žiniomis ir 
jis, vyskupas K. Paltarokas, 
nukankintas kalėjime); iš 
1646 kunigų liko 400, iš 1202 
bažnyčių beliko vos 60. Net 
mūsų sostinės Vilniaus kated
ra, kur ilsisi Šv. Kazimiero 
kaulai, paversta šokių sale. 
Visos katalikų draugijos, or
ganizacijos, mokyklos, knygy
nai ir laikraščiai uždaryti ir 
jų turtas konfiskuotas. Šian
die mūsų Tėvynė yra lyg di
delis kalėjimas, Gyventojai 
nežino, kada ateis jų arešto 
ar mirties valanda vien tik 
dėl to. kad jie yra geri kata
likai ir tikri lietuviai.

Tremtinių vargai

Dėl antrosios bolševikų 
okupacijos apie 75,000 lietu
vių buvo priversti palikti savo 
tėvynę ir ieškoti prieglaudos 
Vakarų Europoje. Čia išgyve
nę penkerius metus ir nesu
laukę tėvynės išvadavimo, 
buvo priversti ieškoti prie
glaudos užjūryje. Dėl tos 
priežasties 1948-49 m. vien į 
Ameriką atvyko apie 17,000 
lietuvių, iš jų apie 15,000 glo
bojant ir remiant NCWC. Pa
baigoj, kreipdamasis į Eksce
lenciją, pareiškė: Mes tremti
niai esame netekę brangiau
sių dalykų šiame pasauly: 
savo tėvynės, savo šeimų, sa
vo turto. Mes netekome net 
savo gražiųjų bažnyčių ir ka
pinių, kur ilsisi mūsų protė
viai Nėra nei vienos Ameri
kon atvykusios tremtinio šei
mos, kurios tėvas - motina, 
brolis - sesuo, vyras - žmona 
nebūtų bolševikų nužudyti ar 
Sibiran ištremti

Ekscelencija susijaudinęs

Baigiant paprašyta toliau 
globoti tremtinius ir drauge 
kelti balsą, kad bolševikų pa
vergta ir naikinama mūsų tė
vynė ir kitos tautos vėl at
gautų laisvę ir nepriklauso
mybę. Paprašė Apaštališko 
palaiminimo tremtiniams, mū
sų broliams Sibire ir paverg
tai Tėvynei. O kaipo meilės 
ir pagarbos ženklą bei Lietu
vos prisiminimą įteikė lietu
višką stilizuotą kryžių, knygą 
“Lithuanian Folk Art” ir ro
žių puokštę.

Beklausydamas kalbos apie

arties [Pastabos
• Kaip keičiamos bolševikų pažiūros

• Dar caro laikais rusai sakydavo: “Įstatymas yra kai 
iena, kaip pasukei, taip ir išeina.” Vadinasi, iš kiekyieno įsta
tymo galima išsisukai arba jį taip apsukti, kad tas paragrafas, 
kuris į tave atgręžtas, į kitą atsisuktų. Negalima sakyti, kad 
gyvenime tokių išsisu kabojimų nepasitaikytų.

Bet yra dalykų, kurių į kitą pusę jau neatsuksi. Pavyz
džiui, kas kartą buvo pasakyta ar parašyta, negali sakyti, kad 
to nebuvo, čia rusai taip pat turi gerai žinomą žodį: “Ką 
plunksna įrėžei, to nei kirviu neišrėši”. Gali sakyti suklydęs, 
bet negali paneigti.

Kam visą tą čia užsimenu? Gi noriu papasakoti vieną 
“menkutę istoriją”, kuri gražiai rodo, kaip “dideli žmonės” sa
ve pajuokai išstato ir dar nori, kad kas jiems tikėtų.

• Karo metu, kaip žinoma, Stalinas įsodino Jugoslavijai 
diktatorių Tito. Sovietų enciklopedija (1946 m.) apie jį rašo: 
“Liaudies išlaisvinimo armija, vadovaujama Tito, draugę su 
raudonąja armija 1944 m. sutriuškino vokiečius... Jis (Tito) 
turi retą gabumą vadovauti armijai, pasižymi nepaprastu drą- 
*sumu, yra labai patrauklus žmogus ir talentingas politikas ir 
valstybininkas' ’.

Tai Tito, kuris dar laikėsi Stalino skverno. Bet kai su “tė
veliu” susipyko, tai atsimainė ir jo apibudinimas.

Maskvos “Literaturnaja Gazieta” (1950) rašo: “Yra gerai 
žinoma, kad karo metu bailys Tito su savo sėbrais gaišo laiką 
Vis saloje nuvykdamas į Bano uostą išsigerti su Randolnh 
Churchilliu, kai tuo tarpu maršalas Talbukinas, sudorojęs Hit
lerio divizijas, apsupo ir užėmė Belgradą...”

• “Kas gi buvo tas Tito karo metu: nepaprastas drąsuo
lis arba nusilakęs bailys?” —- paklaustų kiekvienas Sovietu pi
lietis, jei turėtų rankose abejas knygas. Bet kai bolševikams 
prireikia praeities faktus kitaip aprašyti, tai ankstyvesr.es 
knygas jie iš bibliotekų išima. Aš pats turėjau grąžinti senus 
Lenino raštus, kai buvo išleista nauja laida. Matyti, joje rei
kėjo kas nors kitaip pasakyti, ko Leninas nepasakė ar “nege
rai” pasakė.

Taip kirviu kapojama tai, kas buvo anksčiau plunksna 
rašyta. Kas tik pasirodo juoda, padaroma balta.

• Tačiau ne viską galima nubaltinti ir ne viską kraipyti, 
nors tą daro ir Stalinas ir augintinis Tito. Mums mažiausia rū
pi, kuris iš jų drąsuolis, o kuris bailys. Jie abu vienodai “drą
sūs” visus prigimties ir Dievo įstatymus versti viršum kojoms. 
Deja, šie įstatymai nesiduoda lankstomi, kaip iena. Žmogus 
gali savo išleistus įstatymus vartalioti vienaip ar kitaip, bet 
ne Dievo. Kas ir tai daro, anksčiau ar vėliau pats bus taip 
suriestas, jog pradings betkoks noras ginčytis: kuris iš jų drą
suolis, o kuris bailys?

Žvirblis taip pat drąsus ant mėšlyno krūvos, kol pats vie
nas kapstosi. Ateina laikas, kai jie sprunka į visas pakampes, 
jei suspėja. S-

mūsų tautos tragediją, Eks
celencija buvo susijaudinęs 
net iki ašarų. Paskui jis pa
reiškė, kad gerai žinąs mūsų 
tėvynės kančias ir tremtinių 
vargus. “Tik stebuklas ar 
tretysis pasaulinis karas te
gali išlaisvinti dabar paverg
tą jūsų tėvynę”, pasakė J. E. 
arkiv. Cushing.

Įdomavosi tremtiniais
Paskui Ekscelencija pradė

jo klausinėti, kiek Bostone 
yra lietuvių tremtinių, ar visi 
jau turi darbą ir ką dirba, ar 
lanko bažnyčią ir t.t. Kleb. 
Kun. Pr. Virmauskas paaiški
no, kad kiekvieną sekmadienį, 
10 vai. yra tremtiniams pa
maldos, kad prisirenka pilna' 
bažnyčia ir kad per pamaldas 
gražiai pagieda.
, Teiravosi apie tremtinius 

kunigus
Po to Arkivyskupas pradė

jo klausinėti apie tremtinius 
kunigus. Pirmiausia užklau
sė apie kun. M. Vembrę, ku
ris prieš kiek laiko atvykęs 
iš Vokietijos gyveno priva
čiai, o dabar paskirtas kuni
gu į Stoughton, Mass. Pa
klausė, kiek Stoughtone yra 
lietuvių ir apgailestavo, kad 
anksčiau nežinojo apie tą ku
nigą, būtų paskyręs į lietu
višką parapiją. Paskui, vie
nam delegacijos nariui už
klausus, ar Ekscelencija pri
imtų pas save vieną lietuvį 
kunigą dar tebegyvenantį Vo
kietijoj, Arkivyskupas atsakė, 
kad ne tik jį vieną priimsiąs, 
bet ir kitais lietuviais tremti
niais kunigais pasirūpinsiąs.

Gėrėjosi tautiniais rūbais ir 
lietuvišku kryžium

Po to Ekscelencija atkreipė 
dėmesį į ką tik jam įteiktą 
lietuvišką liaudies kryželį. Jis 
paėmė jį į rankas, pavartė, 
pasigrožėjo ir pagyrė, kad 
tai meniškas darbas. Paskui 

priėjo prie delegacijos narės 
p. Lizdėnienės, kuri buvo ap
sirengusi tautiškais rūbais, 
jais domėdamasis. Paėmęs į 
rankas žiurstelį, paklausė, ar 
jis išaustas, ar išsiuvinėtas, o 
bliuskutė ar iš lietuviškos 
drobės. Ekscelencijai buvo 
paaiškinta, kad tiek kryželis, 
tiek ir tautiški rūbai padaryti 
pačių tremtinių Vokietijoj.

Apdovanojo savo 
fotografijomis

Po pasikalbėjimo Arkivys
kupas užklausė: “Ką aš galė
čiau duoti jums atminimui? 
Ar norit mano- fotografijos?” 
Tremtinių atstovams apsi
džiaugus, Ekscelencija pa
kvietė visus į gretimą kam
barį, savo darbo kabinetą, ir 
kiekvienam įdavė po didelę 
savo fotografiją su įrašu: 
“Telaimina Dievas jus ir jū
sų kenčiančią tėvynę r— Ri
chard J. Cushing, Bostono 
Arkivyskupas”.

Arkivyskupo šoferis — 
lietuvis

Į Arkivyskupo rezidenciją 
mūsų delegaciją nuvežė Ame
rikoj gimęs lietuvis p. Alfre
das Ansenas, gyv. 373 “K” 
St., So. Bostone. Jis drauge 
dalyvavo audiencijoj ir gavo 
fotografiją. Pasirašydamas 
jam fotografiją, ir sužinojęs, 
kad jis atvežė delegaciją, 
Ekscelencija pareiškė: “Ir
mano šoferis yra lietuvis, pa
varde Vasiliauskas. Lietuviai 
gerai vairuoja”.

Pažadėjo lietuvius aplankyti
Besikalbant labai greit pra

bėgo 30 minučių, ir jau atėjo 
laikas atsisveikinti. Eksce
lencija pats palydėjo mus ko
ridorium iki durų ir atsisvei
kindamas pasakė: “Dabar aš 
norėčiau būti tremtinių sve
čiu ir nuvykti į Sq. Bostoną. 
Telaimina Dievas jus visur ir 
visuomet”. D.

ankstyvesr.es



