
l
r aitai

Kodėl negrąžina į Lietuvą? 
Permaža brolių kraujo 
8 Milijonai mirė badu
•

M ilsų tautos išgamos Palec- 
kiai dažnai atsišaukia į trem
tinius ir ragina juos grįžti į 
pavergtą Lietuvą. Jie savo at
sišaukimuose sako, kad “tary
binėje” Lietuvoje trūksta dar
bininkų.

Jeigu pavergtoje Lietuvoje 
trūksta darbininkų, tai kodėl 
Paleckis ir kiti išgamos nerei
kalauja, kad Sovietų Rusija
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PRAKALBOS Kur P. šiaiysG ižo 
Į Lawrencfr

Pirmadieni, kovo 29 d. 
: kun. Petras šakalas, ku- 
iris kiek laiko atgal ner- 

Sekmadi^ni, balandžio-įgyveno oneraepą, grižo i 
April 4 d. š. m., 4 vai. do Šv. Pranairkaus lietuvių 
pietų, šv. Kazimiero lietu-parani^. T av/re^ce. Mas- 
vių nar. svetainėje. Tem- sachusetfs, ir nradėjo dar
ote St. *-Tashua, N. H. į- buotis Fuv. šakalvs yra 
vvks LDS 65 kuoros ren- vikaru toje parapijoje. 
Igiamos prakalbos ir iuda-l „dvtolas pata.

rė kol ’ n s sunkiai nedirb
ti. Linkime kun. Petrui 
Šakaliui stiprios sveika
tos.

Ir Judamieji Paveikslai
v •

grąžintų ištremtus lietuvius V|miejį veikslai. Kalbės į-
Sibiro, kur jie badu marinami 
ir kankinami? Visiems yra ži
noma, kad išvežtieji į Sibirą y- 
ra buvęs geriausi darbininkai, 
bet išgama Paleckis ir kiti par
sidavėliai apie juos tyli, jų ne
kviečia iš Sibiro grįžti į Lietu
vą.

Paleckiui, Bimbai ir kitiems 
turi būti permaža brolių krau
jo. Jie nori pasiekti ir lietu
vius tremtinius Vakarų Euro
poje ir juos nukankinti, kaip 
jau šimtus tūkstančių nukan
kino ir kankina Lietuvoje ir 
Sibire.

•

Montevideo leidžiamas 
nesinis žurnalas “Laisvoji 
tuva” rašo:

“Brazilijos vyriausybė, 
lamentui ir senatui patvirti
nus, uždarė komunistų partiją 
kaipo tarnaujančią Rusijos in
teresams ir besiraošusią jėga 
nuvertus demokratinę Brazili
jos tvarką tenai įvesti komu
nistinę diktatūrą... Paaiškėjus, 
kad .Brazilijos komunistams 
Maskva nustatė net ir di 
kada turėjo pradėti arei 
sabotažų bangą, policija pradė
jo aktyvinti tvarkos, gyvento
jų ramybės ir krašto saugumo 
patikrinimo veiklą. Bet tenykš
čiai komunistai besijautė tiek 
stiprūs, kad visuose miestuose 
brutaliai 
saugumo pareigūnus, 
munistų laikraščio 
Popular” namais ir bendrai toj Į kad iš gautų komunistų cent- 
Rio de Janeiro gatvėj įvyko' 
net 5 valandų formalios kau
tynės, kuriose abi pusės pa
vartojo kulkosvaidžius, grana
tas ir autonominius šautuvus.
San Paulo mieste, kautynėmis 
policija užėmė 5 centro namus, 
kuriuose atrado, už Maskvos 
pinigus moderniai komunistų 
įrengtus ginklų fabrikėlius. Pa
našių įvykių buvo visoj šalyj. 
Vyriausybė, kad patikrinus 
rimtį ir demokratinę šalies 
tvarką buvo priversta imtis 
griežtų priemonių. Buvo sukel
ta kariuomenė, tuojau daugu
ma balsų panaikinti komunis
tų mandatai senate bei parla
mente ir areštuoti atstovai. Už
darytos visos komunistinės or
ganizacijos, spauda ir areš
tuojami ateiviai komunistai. 
Jie išvežami į salas tarp Per- 
nambuko ir prancūzų Afrikos 
Dakaro. Teko gauti autentiškų kalba, kurioj smarkiai puola 
žinių, kad brazilai komunistai Sovietų Rusiją dėl jos val- 
pasiliks salų kalėjime, o visi džios suruošto bado 15 metų 
kitataučiai bus deportuojami iš 
Brazilijos.

“Taigi Stalino blakėms pasi
darė nežmoniškai karšta Bra-

mė-
Lie-

žymūs kalbėtojai — kun. 
Jonas Bernatonis, Anta
nas F. K^eižvs, “Darbi
ninko” redaktorius ir A. 
Norvaiša, neseniai atvy
kęs iš tremties.

Kviečiami visi vietiniai 
ir iš a^vUn’i-ės ateiti pasi
klausyti kalbų ir pamaty
ti paveikslų. Jokios įžan- 29.“ Sovietų 
Tos nebus.

Ras!>- p *—h Prieš 
J ng. VobJybes

SVEIKINAME

t
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Popiežius (žiuri Kritišką Pavojų 
Pasauliui Šiais Metais

Katalikai Turi Pašalinti Baimę. - 
Turi Užtikrinti Bažnyčiai Pergalę

par-

Tehe Iranas, kovo 
i Rusi »a vėl 

įteikė J’ t'~.
LDS 65 kaopa. protes^ ^ota dėl milita- 

  rių veiksmu Irane ir p«- 
■». .. n__ smerkė kaipo “nesąmonę”

Vėliausia Statistika Parodo pranešimus, kad Rusijos 
kariuomenė veikia Irano
pasienyj.

Jung. Valstybių amba
sada sako, kad naujas So
vietų Rusijos žygis atrodo 
kaip bandymo baliūnas, telegrama pranešė 
kad sužinoti Jung. Vals-t**^‘_ ' _ _ -t-
tybių pažiūras link Irano, nybė Popiežius Pins XII pakėlė kun. Joną Balkūną Janda"jau išmušė. 
Tai esą bandymas sulai- prelatu”. _ j--------------------- -
kyti Irano valdžią nuo į 
pirkimo ginklų Jungtinė
se Valstybėse.

Roma, kovo 29 — Velv-’ 
kų dienoje Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus Xlf pasa
kė įdomią ir turiningą 
kalbą daugiau kaip 200,- 
000 miniai žmonių, susi
rinkusiai Šv. Petro aikš
tėje. Jo Šventenybė sakė, 
kad šiais metais pasauliui 
gręsia didelis pavojus. Jis 
ragino katalikus gyviau 
veikti prieš Katalikų Baž
nyčios priešus.

Popiežius Pijus XII nors
ir neįvardijo komunistų, ta, kurie buvo nukreipti 
bet visiems buvo aišku, prieš komunistus, Katali- 
kad jis kalbėjo apie tą kų Bažnyčios ir tautos 
pavojų pasauliui, kurį su- priešus, 
daro komunizmas — ko- . ~
munistinė Sovietų Rusija, buvo atsišaukimas į visą 
Prisikėlusio Kristaus var- Krikščionišką pasaulį, y-

Maž^ Skaičių Katalikų 
Palestinoje

Jeruzalė — Tėvų Pran
ciškonų leidinys, “La Ter- 
ra Santa” paduoda vėliau
sią gyventoju statistiką. 
Parodo, kad iš viso yra a- 
pie 1,600,000 gyventojų ir 
pagal tikėjimo tą skaičių 
sudaro 1,000,000 moha- į 
metonų, 450,000 žydų, ir 
150,000 krikščionių, kurių

įg&f beveik. _ Vjsį yra 
«» iš krikščionių ti

katalikų lotynų ir rytų 
apeigų.

prMtl Į
KMNMnrf iMSf

ir ginkluotai puolė

“Jūsų sąžinė žino, kad 
socialio teisingumo ir tai
kos įgyvendinimas tarpe 
tautu niekad negali būti 
atsiekta uždarytomis aki
mis nuo Kristaus švie
sos”, sakė Popiežius Pijus 
XII. Tikintieji privalo bu
dėti, būti pasiruošusiais ir 
besąlyginiai veikti.

Jo Šventenybei kalbant, 
iš lekiojančių lėktuvų bu
vo mėtomi įvairūs lape
liai. Daugiausia jų numes-

P> e’ata Joną Balkūną,
Maspetho (L. I., N. Y.) lietuvių parapijos kleboną, 
įžvmu visuomenininką, AI RK Federacijos C* -tro iž
dininką, tikrai užsipelnusį Katalikų 7 
aukštinimo. ... 'nybės vadus ir narius sau-, veikti, kad prašalinti tą

Penktadienj, kovo 26 d. kun.^ Juozas Cekavicius gotįs įr meistis, būti sar-i baisų pavojų. r’”
L. Darbininko redakcijai. kad gy^ję įr melstis .Didžioji įkalbą, palaimino gausią 

Vyskupas Molloy šiandien paskelbė, kad Jo Švente- Krikščioniškos sąžinės va-1 minią

Popiežiaus kalba, tai

Bažnyčios pa- du ragįno visus Krikščio- pač į katalikus daugiau

Užbaigęs

žmonių ir visą 
Krikščionišką pasaulį.

i Šiomis dienomis komu- 
zilijoj ir jų daug atbėgo Urug-|nistai pagyvino savo veik

lią. Daugelis jų, prisidengęvajun, kur ‘draugo’ Arielkino 
finansuojami ir diriguojami va
rys ‘laisvinimo’ darbą. Tik kas- 

Ties ko-jžin ar ilgai? Čilės prezidentas
“Tribūna i Dr. Videla spaudai pareiškė,

ruošė dokumentų, Maskva yra 
nustačiusi komunistinio judėji
mo centru Urugvajų visai P. 
Amerikai. Tą patį pakartojo ir 
Brazilijos prezidentas gen. 
Dutra. Tai pasako. Ir būkime 
tikri, kad vieną netolimą nak
tį komunistiniai maskoliškas

Tai tikrai linksma žinia ne tik Brooklyno lietu
viams, bet ir visai mūsų išeivijai, visai mūsų tautai, I 
nes Prelatas Jonas Balkūnas yra vienas veikliausių 
vadų katalikiškoje Akcijoje. Jis yra uolus kovotojas 
dėl Lietuvos s ir nepriklausomybės. Būdamas
ALRK , iždininku ir lietuviu tremtinių . _____ _________ ____ , - y-- , , t__
šelpimo ir įkurdinimo komisijos pirmininku labai!neitos savaitės pabaigoje Valstybes.
daug darbuojasi, kad kodaugiausia lietuvių tremtinių Prezidentas Trumanas už- Pažymėtina, kad buvo 

“i išvežti iš Jung. žinių, jog iš New Yorko 
Valstybių lėktuvus ir jų posto pereitą penktadienį 

Rusijon ir į kitus išplaukė Rusijos laivas su 
užsienio kraštus be spe- įvairiomis karinėmis pre- 

“Darbininko”; cialių leidimų. Taipgi įsa- kėmis, ir kas mėnuo Rusi- 
Redakcija ir Administracija sveikina Prelatą Joną kė Valstybės Departa- ja veža iš Jung. Valstybių 
Balkūną ir linki stiprios sveikatos ir ilgiausių metų! jmentui kontroliuoti lėktų- įvairias prekes.

“ 7 7 vy eksportą, nes tai yra
'karinė medžiaga.

Taipgi
manas uždraudė išvežti 
užsienin aviacijos moto
rus, kuriuos Rusijos val
džia yra užpirkusi, l" 

jruosius 20 metų buvo vei- naujas patvarkymas įsi- Trumanas gali būti kitą 
i- ri mėnesį atvyks į Europą ir 

.... Komercijos sekretorius aplankys
Douglas Hyde paaiškino Harriman pareiškė, kad Turkiją ir Graikiją.

savo nepasitenkinimą ko
munistais: “Aš tvirtai ti
kiu, kad Katalikų Bažny
čia yra vienintelė spręsti 
pasaulio problemas. Pa
sauliui būtinai reikia grįž
ti prie Kristaus mokslo 
krikščioniškų dorybių, y- 
pač artimo meilės, ir tik 
tuomi išsiris visos socia
linės. politinės ir dvasinės 
problemos. Komunizmas 
veda žmones į vergiją, ku
rios pasaulis dar nepaty
rė. Nors asmeniškai Mas
kva man neisakinėjo kaip 
redaguoti laikraštį, tačiau 
Anglijos komunistai aklai 
seka Sovietų spaudos, 
Tass žinių agentūros ir 
Sovietų radio pranešim^ 
politiką”.

TRUMANAS SULAIKĖ LĖKTŲ 
VŲ IŠVEŽIMĄ RUSIJON

lą. Daugelis jų, prisidengę
Henry Wallace, trečiosios dos stambus rėmėjas, 
partijos kandidato į pre
zidentus, vardu eina iš 
namo į namą ir kalbina 
darbininkus pasirašyti už 
Henry Wallace ir tuo pa
čiu metu platina komunis
tų propagandą.

Visiems yra žinoma, 
kad komunistai dirba sve
timos valstybės naudai. 
Taigi įspėjame, ypač lie
tuvius darbininkus nesi-

I

bradas iš Urugvajaus bus iš- duotį įtraukti į komunis- 
šluotas geležine šluota, kad su- tų tinklą.
teikus kraštui ramybę”.

Toliau rašo, kad Brazilijoj a- 
reštuota per 100 lietuvių ir a-j

Henry Wallace tapo ko- 
j munistų geriausia prie
danga. Tačiau komunis-

ręstai tebeina. Areštuotų tarpe ne Uek H Wal.
yra daug moterų ir jaunuohų. j kaip komu.

išgelbėjus nuo bado ir kad išrūpinus jiems leidimus draudė 
atvykti į Jung. Va^tybes.

Prelatas Balkūnas yra ir lietuvių katalikų spau- dalis

Šia proga LDS Centro Valdyba,

London Komunistų Redaktorius
Priėmė Katalikų Tikėjimą

Jiems esą aiškus ištrėmimas...
Ir tai esą darbas kelių kacapų nimas ,r komunistinės lūs jo priėmimas į K. Baž- 
už červoncą nupirktų išsigimė- propagandos Sovietų Ru- nyčią įvyks už kelių die- 
lių... Tokie neturi pasigailėjimo naudaį skleidimas.! nų, nes dabartiniu metu
nei savo tikrai motinai. | Atsargiai su ugnimi, kad jis užbaigia tikėjimo pa-

Šiomis dienomis išvietinti uk
rainiečiai išleido brošiūrą vo
kiečių, anglų ir ukrainiečių

nizmas, darbininkų kirši- 
nimas ir i

Londonas, Anglija _____
Douglas A. Hyde, įžymus klus komunistas ir redak- galios balandžio 15 d. 
komunistų laik r a š č i o torius per 8 metus.
“Daily Worker” redakto-; 
rius Londone ir buvęs 
metodistas, įstojo į Kata
likų Bažnyčią kartu su 
savo žmona, taip pat ko
muniste, ir savo dviem 
mažučiais vaikais. Forma-

Prezidentas Trumai Gal 
Vyks Į Europi

Istanbul, Turkija, kovo 
29 — Du Istanbul laikraš- 

Sis čjaį rašo, kad Prezidentas

* I

nors su Rusija prekybos Tačiau Amerikos amba- 
santykiai nebus nutrauk- sados pareigūnas pasakė, 
ti, tačiau prižiūrės, kad kad ji neturi jokių žinių 
jai nepatektų toki kari- apie tokią Trumano kelio- 
niai daiktai, kurie galėtų nę.

Raudonoji Maskva Puola
Įmokas ir persitvarko savo 
I kasdienį gyvenimą. Kata- 

bB KMfofe SlK3U- ! kunigas Wimbledone,
- i Londono priemiestyje, na-

krikštino jų du vaikučius, 
Rowena, 5 metų 

Peiping — Komunistų ir Jocelyn,, tik 
teroras 
Bažnyčią vėl 
išjuokime 
dviejų Kiniečių 
kunigų. Komunistai paro- komunistuojanč i u s 
davo tuodu kunigu per šaulyje, 
kaimus ir viešai juos iš- maus Amerikiečio, komu- 
juokė ir išniekino, o po to nistų redaktoriaus, Louis 
mirtinai sušaudė. įBudenz panašų atsisaky-

> Juos apkaltino, kad jie mą iš komunistų New 
--------- ‘ -’.’f----- ~ “Daily

Visiems tai buvojYorker” ir įstojimą į Ka
talikų Bažnyčią.

Ponas Hyde pranašauja, 
kad labai daug Anglijos 
komunistų paseks jojo pa- kad biudžeto perviršis bū- 
vyzdį. Jis yra tik 38 me- tų pasiekęs tokios aukš
tų amžiaus, bet per pasta- tos sumos.

paskui nereikėtų gailėtis.

i 1 '? i

dė D* Du Kunigu

priešatgal Ukrainoje. Tvirtina, kad 
bado metu mirė 8,000,000 žmo
nių.

Toje brošiūroje tarp kitko 
rašo, kad raudonasis Krem
liaus diktatorius ir visi komu
nistai tuo metu pagrobė ir iš
vežė Ukrainos duoną ir pa
smerkė badu išmirti visus Uk
rainos gyventojus, kad tuo j 
būdu privertus Ukrainos ūki- į miestą įleido nacionalius' Yorko laikraščio 
ninkus išsižadėti savo ūkių ir karius. Vioicmc l'v^.a.^..”
stoti į kolektyvius ūkius. aiškus melas, nes jiedu

šią ’15-tą metinę badmečio per du metu sėdėjo komu- 
sukaktj paminėti 10,000 ukrai- nistų kalėjime ir jiems 
niečių susirinko į šv. Luko ka
tedrą Muniche (Vokietijoje) 
pasimelsti už mirusius badu.

ir

Katalikų mėnesių, 
pasireiškė; šios šeimos

amžiaus, 
devynių

. ___ .... atsiverti-
nužūdyme mas ir išsižadėjimas ko- 

katalikų munizmo nustebino visus 
pa- 

ir priminė įžy-

buvo uždrausta laikyti 
šventas mišias ir kalbėtis 
su parapijiečiais.

Kaltina Ję Už Planavimą Pastatyti 
Jung. Valstybėms Bazes

TCashington, D. C.
Jung. Valstybių biudžetas bių lėktuvų 
pasiekė virš 6 bilijonų do- ninku.
lerių perviršio. Perviršis 
žymiai padidėjo paskuti
nėmis “Income Tax” mo
kėjimo dienomis.

Pirmą kartą istorijoj.

Maskva, Rusija, kovo 29 < Visiems aišku, kad Va- 
— Sovietų Rusijos Armi-'karų Europos valstybės 
jos ir Laivyno laikraščiai ; yra priverstos kooperuoti 
griežtai smerkia Švedijos kad sulaikyti besiveržian- 
militarį komandierių už tį komunizmą į vakarus, 
planavimą pastatyti bazes Jung. Valstybės yra tur- 
švedijoj dėl Jung. Vaistyk tingiausias ir galingiau- 

ir parašiut-|sias kraštas. Taigi Jung. 
•Valstybių pagalba yra bu
stinai reikalinga Vakarų 

Šie kaltinimai pasirodė Europai. Tačiau Jung. 
diena po to, kai Rusijos j Valstybės nesiekia už- 
laikraštis , “Izvestia” pa-įgrobti ir pavergti Vakari- 
smerkė Norvegiją už pla--nes Europos valstybes, 
navimą išnuomuoti mili- kaip Rusija yra pavergu- 
tares bazes Jung. Valsty- si Rytines Europos vals- 
bėms ir Britanijai. tybes.
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Į ĮVAIRIOS ŽINIOS

SEIMELIS
SEKMADIENĮ,

Balandžio - April 11-tą, 1948
Šv. Roko Nukryžiuotojo 

Jėzaus Seserų Rėmėjų Sky
rius kviečia visas Naujosios 
Anglijos Lietuvių Parapijas 
dalyvauti Seimelyje, kurs į- 
vyks Brocktone, 
nį, balandžio - 
dieną.

10:00 A. M.
Šv. Mišios. Šv. 
bažnyčioje.

Pamokslas — Prelatas Jo
nas Balkūnas.

1:00 P. M. Seimelis — po
sėdžių pradžia:

Paskaitos — Ona Paznio- 
kaitė, Julia Jakavonytė, Dr. 
Pranas Padalskis, Prelatas 
Jonas Balkūnas, Motina Li- 
guori.

5:00 P. M. Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., tars žodį ir suteiks palaiminimą 
Švenčiausiu Sakramentu.

Sekmadie- 
April 11-tą

Iškilmingos 
Roko par.

DVIEM LAIVAIS ATVYKO 44 
LIETUVIAI TREMTINIAI

Vistiek Tremtinių 
Nepalaužia

stojo: 545 Hudson Avė., 
Rochester, N. Y.

Marija Sirutytė apsisto
jo: 4622 S. Marshfield St., 
Chicago, III.

Joana Šeflerytė apsisto
jo: 6410 So. Talman Avė., 
Chicago, III.

Daktaras Vytautas Sla
vinskas su žmona Marija 
apsistojo: 617 Allegheny
Avė., N. S., Pittsburgh, 
Pa.

Vincentas ir Pranciška 
Šurmos su dukromis Da
lia ir Laimute, JAV pil., 
apsistojo: 200 Fermon St., 
Philadelphia, Pa.

Albinas Verbyla apsi
stojo: 156 Hillside, Ed- 
wardsville, Pa.

Laivu MARINE JUM- 
PER atvyko 22 lietuviai, 
jų tarpe 6 JAV piliečiai- 
repatrijantai, o kiti su i- 
migracijos vizomis:

Valentina Antanavičiū
tė apsistojo: 3042 East- 
wood Avė., Chicago, UI.

Juozas
V. pil., 
Scotten 
Mich.

Marė Civinskienė apsi
stojo pas p. Devenius: 52 
Frank Street, Waterbury, 
Conn.

Vladas ir Uršulė Civili
škai su dukromis Beatriče 
ir Kristina apsistojo pas 
p. Devenius: 52 Frank St., 
Waterbury, Conn.

Jonas Čepulis, JAV pil., 
apsistojo: 2553 E. Madi- 
son St., Philadelphia, Pa.

Regina ir Zigmas Da- 
langauskai su sūnum Ro
mualdu ir dukra Laimute 
apsistojo: 24 Sexon St., 
New Britam, Conn.

Pranas ir Aldona Dra- 
sučiai su 
apsistojo: 
Cleveland,

Juozas
pil., apsistojo: 
St., Lewiston, Me.

Jonas Junevičius,
pil., apsistojo:

1948 m. kovo 23 d. iš 
Europos į New Yorką at
plaukusiais dviem laivais 
atvyko 44 lietuviai trem
tiniai.

Laivu MARINE TIGER 
atvyko 22 lietuviai, jų 
tarpe 8 J. A. Valst. pilie
čiai - repatrijantai, o kiti 
su imigracijos vizomis:

Paulius Bikinas, JAV 
pil., apsistojo: 185 Pius 
Street, Pittsburgh, Pa.

Anatolius ir Eugenija 
Elsbergai apsistojo: 617 
Indiana Av., Trenton, N. 
J.

Ona Grajauskienė su sū
num Romualdu apsistojo: 
409 Jersey Avė., Cliffside, 
N. J.

Konstancija Grajaus- 
kaitė apsistojo: 409 Jer
sey Avė., Cliffside, N. J.

Adomas Jasas su dukra 
Lilija, JAV piliečiai, apsi
stojo: P. O. Box 345, War, 
W. Va.

Alfonsas 
Plepiai su sūnum Riman
tu apsistojo pas p. Vilei
šius, 52 Frank Street, 
Waterbury, Conn.

Teresė Šakienė su sū
num Juliu, JAV pil., apsi-

New York (LAIC)
Tremtinių stovyklos tie
siog skęsta sovietų propa
gandinėje literatūroje. 
Vien per praeitų metų 
lapkričio mėnesį, remian- 
tis oficialiais IRO davi
niais. britų zonoje esan
čiose DP stovyklose buvo 
paskleista: 240,000 egz.
komunistinės Lenkijos, 

[21,000 egz. Baltijos Sovie
tinių Respublikų ir 4,000 
Tito valdomos Jugoslavi
jos laikraščių, žurnalų ir; 
knygų. Per tą patį laiką: 
tremtiniams parodyta 40. 
lenkiškų, 7 Jugoslavų ir 7 
rusiškos sovietinės filmos.
Toje propagandoje, iš vie-! 
nos pusės, stengiamasi į-į 
tikinti, kad tremtiniai yra; 
fašistai ir karo nusikaltė
liai, iš kitos — gražiausio
mis spalvomis piešiamas 
“komunistinis rojus” jų, 
kilmės kraštuose.

Kaip komunistų įtakoj 
buvusi UNRRA, taip ly
giai ir jos įpėdinis IRO ne 
tik leidžia Maskvos agen-i 
tams švaistytis tarp 
tremtinių, bet net talki
ninkauja bolševikinei agi
tacijai. Neretai patys IRO 
tarnautojai platina sovie
tinę literatūrą, tremtinius 
skatina klausytis Mas
kvos ir jos pavergtųjų 
kraštų radio stotis, įkalbi
nėja repatrijuoti.

Maskva kiekviena kaina . - 4 4 o
stengiasi tremtinius iš-i vanoti rn»*» šiemet jų jau 
gauti, kad Vakaruose ne-> . . . !DUS

I

Kun. Jonas S. švagždys, 
Šv. Roko lietuvių para
pijos klebonas ir Seselių 

kapelionas.

Generolas Douglas MacArthur buvo užklaus
tas ar jis nekandidatuos į Jung. Valstybių Prezi
dentus šių metų rinkimuose. Jis atsakė, kad jei
gu Amerikos žmonės jį pašauks savo balsais, tai 
jis sutiks priimti tas sunkias Prezidento pareigas, 
šis vaizdas Generolo D. MacArthur matomas tik 
po to jo pareiškimo, kai jis ėjo iš savo štabo ofiso 
Tokyo, Japonijoje.

DIDELE MAISTO SIUNTA
LIETUVIAMS VOKIETIJOJE

Šiomis dienomis iš Nevv Yor
ko išėjo viena didžiausių mais
to produktų siuntų lietuviams 
tremtiniams Vokietijoje. Laivų 
S/S Souh Star išsiųsti sekan
tieji maisto produktai:

48.147
daržovių; 48.003 sv. konser
vuotų vaisių; 8,575 sv. konser- 

‘vuoEo^vsuBnT'^uSSos: 12.195”
sv. konservuotos sriubos; 41.- 
216 sv. kondensuoto pieno; 
28.008 sv. kūdikiams specia
laus maisto; 9.737 sv. konser
vuotos mėsos: 34.890 sv. mil
tų; 5.346 sv. konservuotos žu
vies: 280 sv. konservuotų džio
vintų vaisių: 39 sv. arbatžolių; 
3.696 sv. kavos; 6.000 sv. džio-'

vaisių; 6.391 sv. kakao: 
sv. uogienės i Jello);

sv. džiovintų daržovių; 
2.349 sv. pieno miltelių: 20.304 

Įsv. makaronų;
Į vintų dribsnių:

svarai konservuotų įVintos sriubos;
— gaičių: 21.008

i vintų
1.020
4.290

3.249 sv. ažio-
793 sv. džio-
462 sv. pyra-
sv. miežinių

kruopų; 46.460 sv. pupelių.
Sius. Į^aiiUJu byndiAA m ui iš-

352.455 svarai. Jos
13,360 dolerių.

BALF pirmininkui
J. B. Končiui prašant.
to produktai buvo dovanoti lie
tuviams tremtiniams Vokieijo- 
ije War Relief Services — N.C. ir 

. įw. C., iš Amerikas katalikų priemonėms 
_ Į vyskupų vardu vesto maisto sugrąžinti JUOS į pražūtį

vertė
t

kun. Dr.
šie mais-

W. C., iš Amerikas k.

J

JUOZŪS MSinSKūS 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
602 W«shington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limotinat dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

■

Naujas BALF Rūbų Vajus
1948 m. balandžio-April nešildys, nes jau sudėvėti. 

15 d. pradedamas naujas, j Lietuviai tremtiniai jų 
platus BALF rūbų va jus., prašo daugiau. Prie to 
BALF direktorių pr ašy-[dabar kaip tik valome sa
mu, šis naujas vajus vyk-;vo rūbų spintas pavasa- 
dytinas visoje Amerikoje riui, tad geriausias laikas 
iki gegužės 31 d. i rūbus padovanoti.

BALF skyriai, draugi-, VIETOJ KANDIMS — 
jas, parapijos ir šiaip ge- GERIAU TREMTINIAMS 
ros valios lietuviai ir lie-, . .... Žiemos šalčiams pasi-

baigus, šiltesniuosius rū-šiam vajui tuoj pradėti b 8 k’abinsime j s„intas 
ruoštis. Juk pernai ar ^VyZkoms “rijome 
pernai tremtiniams pado- . jJus ratus. kltl isigys dar

gyvuUair

rnurikramfmiai'padMŽjį: Jų skri- rams, tiek moterims labai 
kad iais ne ičius siekiąs 8,240,400 gale Pakeistos. Visiems rūbai 

reiktu"rŪDirtis O vistiekil^ m., o 1943 tebuvę a- šiemet siuvami daug lais- reiktų rūpintis U vistiekr 6 590422 ’vesni, didesni, platesniais
tremtiniai kantriai kenciaįPie „„4.niekinimą, skurdą, badą' Atskiroms valstijomis atvartais ir pakeltais ant- 

nepasiduoda jokioms šie
ar

komunizmo baisumą. Kiti i žvėrių skaičius yra žy- 
kraštai nori 
tremtiniais, kad jais ne-!___

į

vajaus.
Tai jau antra stambi Wari 

Relief Services auka lietuviams! 
j tremtiniams. Prieš kurį laiką 
(britų zonoje Vokietijoje gyve-Į 
! na lietuviai gavo 110.000 sva-, 
į rų įvairių maisto produktų, ku- 
irie šiuo metu išdalinami iietu- 
Įviams tremtiniams.
i _________

kalėjimus ir Sibirą.

vilionėms šiaip apskaičiuojami: bal- nykštį rūbą jaučiamės la- 
tauodegių stirnų — Con- bai atsilikę. Kai tuos rū- 
inecticut 6,800;

Italijos Komunistai Išnai 
doja Žmonių Troškimų 

Taikos

Maine _ bus pakabinsime į spintą
■ 303,200; Massachusetts —^kitiems metams, kas atsi- 
115,000; New Hampshire—!tiks? Jie užims reikalingą 
57,800; Rhode Island 500; įjp bf»ngią vietą, juos ap- 
Vermont 74,800..71,222. kandžios kandys... Rezul-

Juodųjų meškiį— Maine tate — kitais metais jie hn« dar apnMni f- *—

ir Rozalija
Bagočiūnas, J.A. 
apsistojo: 1022 
Avė., Detroit,•9

Roma — Italijos komu
nistai išnaudoja taikos

20,100; New Hampshire 
1,400, ir Vermont 910.

. l»10vCLl JCl vdAiYUO V* • IK**!

• trokštančius Italijos kai- rBSipnCSHllllliS PCI
Remkite tuos profesijonaius ir biz : miečius ir darbininkus 

nierius, kurie savo skelbimais remia;__ ___-Oarbinmkį”. įsavo tikslams. Jie suor-
—---------!ganizuoja įvairias demon-
“1 ’stracijas ir mitingus po į-

TOY STOVE SALVAGE

C,rol Sue Tjrbor 3. o* Radbu'n. N J.. not one to be diverte/i
t/ a fcegg-g cocke-. »how* u* ho* to *aiv»gc used cookmg fats. Pats 
a-d o •» are stiil *ca-ce thrgujfiojt the vvorld. arį r--at dta t'S w:." 
t p->-į e' e??!:LTS ’1‘- y.?M

Jf

Trumano KaudHatūros
New York City — Besi

artinant Demokratų par-» o LI d-UlJClO 11 lllltlllguo pv gaivinant a^viiavfana avif pai 
vairiais nekaltais šūkiais, j tijos konvencijai, Phila- 
Ireikalaujančiais taikos. delphia, Pa., šiame mieste

Tos biaurios ir prigavin-j pirmą kartą 
gos komunistų melagys-jNew Yorko Demokratų 

! . - . . •» • a___ __ i__• - t: _ i _  _ _
paaiškėjo

pasiprieši n i m a s 
Harry S. Truman 

kaimo moterys, kurios j kandidatūrą į Preziden- 
' nepažindamos komunistų' tus.
^veidmainystės pasiduoda! Sakoma, kad žydai arba 

ižydų apgyventų distriktų 
  atstovai davė suprasti ap- 

PsiUasL>S "laimi0 Rimui. skrities pirmininkui, kad
9 - prie dabartinių aplinky

bių jie nesijaučią balsuo
ti už Prezidentą Truma- 
ną. Iš to galima suprasti, 
kad Trumano administra
cijos politikos pakeitimas 
dėl Palestinos padalinimo 
pakeitė ir tų atstovų nu
siteikimą.

tės aukomis esą daugiau-Į tarpe 
šia suvargusios Italijos prieš I . . « ■ I v •

jų suktai vadovybei.—
I

Bucharestas, Rumunija, 
kovo 29 — Praneša, kad 
pirmieji daviniai rodo, 
kad 93'< balsuotojų “už- 
giria” komunistų valdžios 

| bloką.
Nieko nauja. Komunis

tinė valdžia kontroliuoja 
balsavimus, tai ar gali ko
munistu opozicija laimėti.

15 Lietuvoje Suicmdytiį 
Kunigi

Medžiotojų Žiniai

Hashington, D. C.
The Fish and VVild 
Servicc praneša. 
Jungtinėse Valstybėse di-

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

1 life 
kad

“Darbininkas”,
366 W. Broadw*y, 

So. Bostou 37, Mhmh

bus dar senesni ir dau
giau atsilikę, prie to... 
kandžių apgraužti. Taigi, 
nors šiandien dar ir gerai 
atrodantis rūbas, per va
sarą pakabojęs ir užėmęs 
brangią spintoje vietą, 
žiemai tikrai bus nepa
kenčiamas ir tada mes jo 
atsikratysime...
PAGELBĖKIME TREM

TINIAMS Iš ANKSTO 
RŪBAIS

Iš kitos pusės, tremtyje 
esantis lietuvis vasarą 
šiaip taip turimais rūbais 
gali ir bus priverstas ap- 
seiti. Bet pereitos žiemos 
gerai pakankintas, bijos 
sekančios žiemos šalčių. 
Kuo reikės vilkėti kitai 
žiemai atėjus, nežino. 
Tremtiniui bent tą nema
lonų jausmą galime pa
šalinti. Galime iš anksto 
jam padovanoti dar gerai 
atrodantį rūbą dabar, kad 
prieš sekančią žiemą jis 
tą rūbą galėtų gauti va
sarą. Jis gal ruošiasi žie
mai jau išvykti, ar vieto
je pasilikti. Jis rūbą turės 
progą paruošti, ar pasi
taisyti, jei norės, išsikeis
ti su kitu, kuriuo rūbas 
jam geriau tiktų.

Rūbus malonėkite duoti 
tokius, kuriais tremtiniai 
galėtų naudotis. Persiun
timas į sandėlį, jų paruo-

Šimas ir persiuntimas taip 
pat reikalauja išlaidų. 
Prie to, dovanojame rū
bus tremtiniui, kad jis 
jais galėtų apsirengti. Ir 
prastesnius rūbus, tremti
niai moka labai gerai pa
sitaisyti, kandžių skyles 
užsiausti, padilusias dalis 
aptaisyti.

Taigi, pradėkime visoje 
Amerikoje vajus. Rinki
me rūbus ir juos siųskime 
į BALF sandėlį. Daugiau
siai reikia vyrams apati
nių skalbinių, kelnių ir 
apsiavimo, batų, kojinių.

Kur galima, surenkite 
viešą rūbų rinkimą vyk
dami per namus ir rūbus 
pasiimdami į savo centre- 
lius. Kai kurie miestai ir 
biznieriai tam tikslui pa
gelbsti, duodami 1 o ,
sunkvežimius. Klebonai,' Julija Skripkienė su du- 
radijo stotys ir laikraš-;kra Aldona, JAV pil., ap- 
čiai talkininkauja pa-įsistojo: 331 VValnut St., 
skelbdami vajų ir rinkimo, Newark, N. J.
centrus. ’ Vaclovas ir Stanislava

Kokių tik informacijų Urbonai apsistojo: 10706 
norėsite, ar skelbimams Maer Avė., Detroit, Mich. 
tekstų, malonėkite kreip- Dr. Kostas Volodkevičius 
tis į BALF Centrą. Visi, " 
tiek pavieniai, tiek orga
nizacijos, tiek Vajų Ko
mitetai, nelaukdami rū
bus, tuoj siųskite, adre
suodami:
United Lithuanian Relief Fund

of America, Ine.,
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1422

dukra Jolanta 
547 E. 101 St., 
Ohio.
Gumas,

28
JAV. 
Biren

JAV 
3426 S. 

savo Halsted St., Chicago, III.
• 1 -v • a • • * a

------i < _
X - - - - — - -----------

išvyko pas gimines į Čika
gą

Be giminių ir draugų at
vykusius uoste pasitiko 

jBendr. Amer. Liet. Fon- 
[do Rūbų Sandėlio Vedė
jas J. Valaitis su žmona 
ir Lietuvos G. Konsulato 
Attache A. Simutis su 
žmona, kurie padėjo at

itikti formalumus. L.G.K.

ALRK Naujos Anglijos Federa 
rijos Apskrities Seimelis

Sekmadienį, balandžio 25 d., 1 vai. p.p., Cam
bridge lietuvių P. Švč. N. P. parapijos svetainėje į- 
vyks Naujosios Anglijos Federacijos Apskrities Sei
melis.

Visi skyriai raginami gausiai prisiųsti atstovų. 
Taipgi visos katalikiškos organizacijos raginamos 
prisiųsti atstovų. Katalikiškos akcijos veikėjai, dva- 
siškija ir inteligentija, visi bendrai yra kviečiami da
lyvauti šiame Seimelyje. Seimelis savaime bus svar
bus.

Laikas sustiprinti katalikišką veiklą, nes milži
niški darbai mūsų laukia. Taigi mes visi, t. y. kata
likiškos veiklos nariai, padarykime šį Seimelį viena 
didžiausių, nes ir Federacijos Kongreso nutarimu mes 
esame netik katalikiškos, labdaringos, bet sykiu ir 
politiškos veiklos kūnas Federacijos veikloje.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas 

Rašt, B. Jakutis
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Prelatas Jonas Balkūnas

Artėjant Italijos rinkimams, ne vieni tik katali
kai yra susirūpinę, kad komunistai nelaimėtu. Tas 
rūpi ir šiaip jau civilizuotam pasauliui, nes jei komu
nistai Italiją užvaldytų, tai Viduržemio jūra taptų 
Maskvos ežeru. Anglija netektų savo bazių ir jos su
sisiekimas su Afrikos kolonijomis būtų nukirstas.; 
Taip nat betamiškam pavojuj atsirastu Prancūzija,' 
Ispanija, Graikija, Turkija, Egiptas ir Palestina. Tai 
būtų katastrofinė nelaimė visai Europai ir Afrikos 
bei Azijos pakraščiams. Komunistinė Rusija būtų 
pusiaukelyje į pasaulio užviešpatavimą. Supranta
ma, kad demokratijos vadai dės visas pastangas prie 
tokios padėties neprileisti.

Kai d‘l ’ a‘a’ikyb*s padėties,«Maskvos įsitvirti
nimas Italijoj būtu dar didesnė nelaimė. Tad visai 
natūralu, kad Šv. Tėvas perspėjo ita’ų tautą nebal
suoti už komunistų kandidatus. Jis čia gina ne vien 
katalikybės centrą, bet ir visą civilizacijos lobyną, 
per daugeli šimtmečių sukurtą. Nė įsivaizduot pilnai 
nega’ima, kas beliktų iš neapskaičiuojamų meniškos 
kūrybos turtų, kuriais tiek yra pagarsėjusi Ita’ijos 
žemė, jei i ją įsibrautu ir savotiškai ten šeiminin
kautų laukinių bolševiku gaujos. Tai būtų blogiau 
regu / ti’os barbarų užplūdimas. .Atilos barbarai nlė- 
šė Italijos žemes viduramžių laikais, kuomet civiliza
cijos lobynas buvo nepalyginamai mažesnis. Dabar... 
šiurpu ir pamintyti, kiek žalos bolševikai padarytų.

Katalikybės atžvilgiu, nelaimė būtų tiek pasi
baisėtina, kad nebesinori apie tai kalbėti. Tik įsivaiz
davus, Popiežių esant bolševikų rankose... Jie seniai 
jau degte dega žvėrišku troškįmu Jį pasigriebti...

Tokius dalykus numatant, kas galėtų kaltinti

Amerikos Episkopatas vis daugiau kreipia dė
mesio į dvasinius lietuvių reikalus. Šiuo kartu Baž
nyčios malonė krito ant brooklyniečių. J. E. Brook- 
lyno Vyskupas Molloy viešai paskelbė ir kun. Juozas 
čekavičius telegrama pranešė “Darbininko” Redakci
jai, kad kun. Jonas Balkūnas, Maspetho lietuvių kle
bonas, tapo pakeltas į Prelatus. Linksma tai žinia 
Brooklyno, New Yorko ir apylinkių lietuviams. To
kia naujiena kaip tik tinka Velykų šventei. Alleliuja 
dar linksmiau skambės.

Tačiau ne vien Brooklyno bei New Yorko apylin
kėms bus džiugu, ir visa Amerika džiaugsis dėl tokio 
tikslaus kun. Balkūno poaukščio. Čia tai jau tikrai į 
taikinį pataikyta, nes naujasai Prelatas ir jaunas, ir 
gabus ir visose srityse tiek pasižymėjęs, kad kiekvie
nas lietuvis be šešėlio pavydo tars: tai pilnai užtar
nautas atžymėjimas. Trumpam rašiny nėra kaip iš
dėstyti Prelato Jono Balkūno gausių nuopelnų Bažny-t 
čiai ir Tautai. Užtenka tik paminėt jo pavardę, ir vi- šv. Tėvą, kad perspėjo tuos nežinėlius, kurie tiki bol- 
so pasaulio lietuviai jau žino, koks tai brangus mūsų ševikų propagandai? Būtų labai keista, jei Popiežius 
tautai asmuo. Pažįsta jį ir laisvi, ir pavergti, ir išvie- savo tiesioginės pareigos nebūtų atlikęs.
tinti lietuviai. Gerai jį pažįsta ir “D-ko” skaitytojai,’ O bet gi atsiranda keistuolių, kurie Šv. Tėvą 
nes dar anuo metu, studentu ir jaunu kunigu būda- kaip tik už tai kritikuoja — būk tai jis kišasi į politi- 
mas, rašydavo turiningus straipsnius LDS organui, ką. Kur tokių keistuolių gali rastis? Kur gi daugiau, 
O koks jis pamokslininkas, organizatorius, politinių jei ne Amerikoj. Tai didmiesčio laikraštis “St. Louis 
mitingų ugningas kalbėtojas, Lietuvos mylėtojas, jos Post Dispatch”. Editorijalų rašytojas teigia, kad Po- 
laisvei uolus darbuotojas, pastovus į Vyskupų širdis piežius įsivėlė į priešrinkiminę politinę agitaciją, ra- 
klabintojas visokeriopais lietuvių reikalais, amžinas gindamas nebalsuoti už komunistus, kaipo prieš-reli- 
tai, pirmininkas, tai sekretorius, keleriose visuomeni- gįnį elementą. Reikia, girdi, atsiminti, kad Italijos 
nėse organizacijose. Jis visur veiklus, tikslus ir, kas komunistai ne rusai, < 
svarbiausia, sėkmingas. Žino kur ir prie ko prieiti ir čiai priklauso Katalikų Bažnyčiai ir, kad, bendrai kal- 
kaip paklabinti. Tai ne koks išgarsintas - išreklamuo- bant, piliečiams reikia palikti laisvę turėt savo politi- 
tas tuščiaviduris figurantas — tai rimtas, našus dar- nes pažiūras. Be to, priduria minėtas laikraštis, daug 
bo vyras ir didelis pasišventėlis. Turi tik vieną ydą, kas iš priešingų komunistams žmonių galt būt nepa-
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saktina eiti toliau. Jis 
skelbia savo ‘Mein Kampf’ 
teorijas ir jas realizuoia, 
pirmiau sucementuoda
mas pačią Vokietiją, prie 
Reicho prijungdamas vi
sas “vokiškas” žemes...

Gal būt anų dienų Eu
ropos jėgų lygsvarai tain 
reikalavo, gal būt toli
mesniems Vokietijos kai
mynams, kaip Didž. Bri
tanijai ir k., atrodė teisin
ga leisti Reichui atsigauti 
ir būti pajėgiam pasiprie
šinti Sovietų Sąjungos ky
lančiai gręsmei. Bet toks 
staigus ir brutalus Vokie- 
tiios iškilimas jos betar
piškuose kaimynuose, iu 
tame ir Lietuvoje, kėlė 
^erimą ir baimę, nes be
keik visi šie kaimynai tu
pėjo atgavę seniau Vokie
tijos užgrobtų žemių.

KŪRYBINIS GYVENI
MAS ĖJO PILNU 

TEMPU
Atgijusį Vokietijos af»- 

resinguma Lietuva pairto 
‘rojau. Kai 1935 m. Lie
tuva nesutiko pasirašyti 
Vokietijos padiktuo tos 
prekybos sutarties, kuria 
ii siekė užvaldyti Lietu
vos rinką ir tuo būdu su
stiprėti savo įtaką Lietu
voje, iš Berlyno papūtė 
dar šaltesnis vėjas. Jupi
terio pyktis pasireiškė per 
radiją ir spaudą. Bet šį 
pirmąjį Vokietijos puoli
mą Lietuva atlaikė, nors 
ir buvome priversti vieną 

j žąsis prievarta 
(valdininkai pagal kate-

Prisikėlęs Jėzus Kristus pasirodo savo Motinai
Marijai. — Prie prisikėlusio Jėzaus Kristaus ir pasi
slėpusio po Duonos pavidalu Švenčiausiame Sakra
mente, prisiartina suvargęs lietuvis ir maldauja: — 
“Pažvelk, gerasis Viešpatie, į karo audrų nualintą, 
geriausiųjų sūnų krauju nušlakstytą, mūsų brangią
ją tėvynę. Visagali, Tu gi matai, kaip baisiai ji ken
čia dėl mūsų priešų piktybių. Suteik per savo didžią rudenį 
meilę jai laisvę ir nepriklausomybę. i ( -y______

“Mano Jėzau, globok mano tėvelius, brolius, se- gOrijas) pirktiL‘Lietuvos 
seris, visus artimuosius ir atvesk į tikrąjį kelią mano užsienio Drekvba nukrv-seris, visus artimuosius ir atvesk į tikrąjį kelią mano
priešus. Sustiprink, o Šv. Dvasia, mūsų tauriuosius pO per Klaipėdą į Angliją 
brolius partizanus ir duok, kad jų kraujas, pralietas įr kitur. Vokietija kapitu- 

jų. Gerasis Jėzau, pažvelk į mūsų brolius, kenčian-*abipusiai naudingesnę 
prekybos sutartį.

Tačiau buvo aišku, kad 
po Sudetų krašto ateis ei
le ir Klaipėdos kraštui. 
Prie to Berlynas ruošėsi 
ilgai, nesigailėdamas mili
jonų markių ir pamazgų 

Tam dirbo Au- 
senamto Rytų skyrius, 
Karaliaučiaus (Kocho) į- 
staigos ir sustiprintas vo
kiečių generalinis konsu
latas Klaipėdoje. Buvo 
veikiama iš Reicho ir iš 
vidaus. Pirmoje eilėje bu
vo siekiama suskaldyti 
lietuvius į Grosslitauerius 
ir į Memellaenderius. Iš 
šių buvo reikalaujama iš
tikimybės Vokietijai, o 
lietuviai ir lietuvninkai 
buvo šmeižiami kaip “ver-

Tęsinys 8-tame pusi.
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o italai; kad gal 95 jų nuošim-,dėl tėvynės, nebūtų veltui, o atneštų jai šviesų ryto- liavo ir sutiko pasirašyti
11 Pnanvnini bnrl knnrlrni Irol- 111 Cr>ra<?i< .Tp.tjhi nazvelk i mūsų brolius kenčian- '„u:__ ____________ i:__________

bo vyras ir didelis pasišventėlis. Turi tik vieną ydą,
ar verčiau tik vieną klaidą tedaro: nemoka atsisakyti tenkinti tokiu ^v. Tėvo elgesiu, nes daug italų mano, 
nuo sunkių darbų ir ilgų kelionių, kas anaiptol nesu- kad komunizmas suderinamas su tikėjimu.
daro pliuso jo sveikatai. i Į tokius paviršutinius ir labai nudėvėtus argu

mentus atsako katalikų laikraštis, tam pačiam mies
te išeinąs — “The Register”. Jis visai teisingai paste
bi, kad katalikų tikėjimas ne tam yra įsteigtas, kad 
būtų užrakytas, ar pelėtų rūsyje, bet tam, kad jis bū
tų gyvas ir veiklus, kad tvarkytų ir tobulintų žmo
nių gyvenimą. Gi komunizmas kaip tik siekia gyveni
mo tvarką suardyti ir patį tikėjimą sunaikinti. Tad 
papraščia savisauga verčia tikėjimo Vyriausį Vadą 
imtis galimų priemonių tikėjimui apginti.

Čia dar vieną pastabą galima pridurti. Jei ištik-

daro pliuso jo sveikatai.
Čia, dėl jo paties ir visuomenės labo, reikėtų kam 

įsikišti ir patarti, kad Jo Prakilnybė mokėtų kartais, 
bent retkarčiais, pasakyti “ne” — tenai, kur visuome
nės užsipuolimai stumtų jį į perdažnus ar persunkius 
darbus, kurie ribojasi su pavojum jo sveikatai.- Tokį 
brangų žmogų reikia taupyti, nes jam panašūs tipai 
mūsų tarpe labai negausūs. Jaunas — taip. Bet ar 
tiek stiprus, kad galėtų patenkinti visus mūsų para
pijų, organizacijų ir draugijų prašymus, pageidavi
mus ir reikalavimus? Visuomenė tai kolektyvus, su
dėtingas kūnas. Tai egoistinis organizmas. Į pavienio rųjų 95 nuošimčiai italų komunistų priklauso Katali- 
individo, ypač vado, padėtį neįeina. Iš jo reikalauja kų Bažnyčiai, tai jie, būdami komunistais, tuo pačiu 
darbo ir vadovybės. Vadas — tarnų tarnas — peme- griauna tą įstaigą, kurios nariais skaitosi. Reiškia, 
lyg įsitempia ir — lūžta. Tik tada visuomenė apsižiū- jie yra pavojingiausios rūšies nežinėliai. Tad perspė- 
ri ir ima gailėtis, kad pirmiau neapsižiūrėjo. Tad va- damas nežinėlius, Popiežius atlieka savo pareigą. Gi 
dui — Prelatui linkėtina ko daugiausia sveikatos, o mūsų pareiga — kovoti su protiniais keistuoliais, ku- 
visuomenei — apdairumo. K. rie tuos nežinėlius užtarauja. \ K.

t

čius tolimojo Sibiro taigose, ir suteik jiems pakanka
mai ištvermės ir sveikatos pernešti sunkią dalią...”
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Kritiškos Dienos Klaipėdoje
1939 m. kovo men. 22 d. prisiminus I Lietuvai.

HITLERIS LAUŽO VER- 100.000 vokiečių kariuo- 
SALIO TRAKTATU j menė tampa kadru galin- 

Kai senis Feldmaršalas »arn Wehrmachtui. Sau- 
von Hindenburgas padavė vališkai remilitarizuoja- 
ranką savo kapralui Hit-^as> Rūro kraštas, susi- 
leriui, Europa atverčia is- grąžinamas Saargebietas, 
tori jos naują lapą (1939. atsisakoma mokėti repa- 
I. 30). Vokietijoje prie! racijos. Kaimynai susirū- 
valdžios ateina NSDAP—įpina, bet pasitenkina tik 
naciai. Ant Weimaro de- protestais ir įspėjimais, 
mokratinės Vokiet i j o s, Prancūzi jos, Didž. Brita- 
brutaliu būdu kuriamas nijos ir JAV nusiginklavi- 
Trečiasis Reichas. Versa-;mas ir ilsėjimasis ant ka
lio sutartimi numatyta ro laimėjimo laurų Hitlerį

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

10.
Karingos Kalbos

— Ar gi jau aš turiu aiškinti, ką bolševi
kų komisaras gali padaryti jaunai gražiai 
moteriai?

Aldona kiek paraudo ir niršiu balsu at
rėžė:

— Tamsta manęs arba nesupratai, arba 
tyčia norėjai pašiepti. Ne, panašūs aiškini
mai manęs nedomina. Be to. Pochotinas man 
nebaisus. Aš tik norėčiau žinoti, kaip jis su 
mažu čekistų būriu išdrįs atsidurti tokioj 
pavojingoj, kalnuotoj vietoj? O didelio ka
reivių pulko jam neduos.

— Kodėl gi ne? — ramiai ginčyjos Grūz
das. — Jis gi komisaras. Bet daleiskim, kad 
jam nenorės duoti vadovybės. Tai dar neįro
do, kad bolševikai negali čia ateiti. Vadovy
bę gali duot kam kitam, o Pochotiną panau
dos kaipo kelrodį.

— Bet tamsta sakei, kad jis kelią vargiai 
atsimins, nes bėgo nakčia.

— Tai dar nereiškia, kad bolševikai nemė
gins kelio surasti. Ar čia, ar kiek toliau, jų 
daliniai nuolatos slankios. Ar šiaip, ar taip,

išeit iš požemio ponioms bus pavojinga.
— O ponams tai saugu?
— Visiems nesaugu. Bet vyrai, ar kaip 

tamsta sakai ponai, tam sutverti, kad drą
siai į pavojų žiūrėtų ir moteris nuo pavojaus 
apgintų.

— O jeigu jos pačios mokės apsiginti? Ar 
tamsta nėkiek drąsos moterims nepripažįs
ti?

— Ir dar kaip pripažįstu. Juk pats ma
čiau, kaip antai Alenutė elgėsi didžiausio pa
vojaus metu. Neprasčiau už geriausią par
tizaną. Tik, žinote, moteriai kovoti lyg ir 
nepritinka...

— Ką čia nepritinka! — staiga įsikišo į 
pokalbį iki šiol nepastebėta judri miesčioniš
ko tipo mergina; — aš bolševikų visai nebi
jau. Kai vienam žiebiau į žandą...

— Ar tai buvo sapne, Izyte? — paklausė 
Eugenija.

— Visai ne sapne! — mergina atšovė. — 
Gavęs per ausi, jis visas susikūprino ir tik 
iš tolo į mane laižėsi.

— Papasakok, Izabele, kaip tai įvyko, — 
padirgino ją Aldona.

Izabelė Laukaitė, arba kaip ją visi vadi
no, Izė, buvo ir tarnaitė, ir draugė, ir visų 
mėgiama pašnekovė. Ji pakliuvo į partizanų 
požemį ne savo valia. Buvo paimta su visu 
komunistų aktyvu, kur buvo tarnavusi. Sa
kėsi turinti komunistų partijos knygutę, bet 
komunistus paskutiniais žodžiais kolioja.

— Klausiate, kaip buvo? Labai papras

tai. Pas mus tarnavo viens toks Ivanovas, 
dar jaunas, bet pašėlęs andarokininkas. Ne
vienos mergos nepraleisdavo nepakibinęs. 
Kitos kvailės jo bijojo, mat, komunistas. 
Jei prieštarausi, priskirs prie liaudies prie
šų ir — į Sibirą. Aš ne tokia. Tegu tik mane 
užkabins, tai jis pats Sibire atsidurs, ne aš. 
Su jais reikia smarkiai. Kurį laiką jis ma
nęs lyg prisibijojo. Bet štai vieną dieną, kai 
krautuvėj nieko nebuvo, jis išdrįso mane ap
sikabinti. Kad rėžiau jam į ausį, tai tris 
žingsnius atgal atšoko ir ant stalo atsilošė. 
Būtų nugriuvęs, jei ne stalas.

— Tai tu šitokia? — lyg angis jis su
šniokštė. — Aš tau parodysiu. Sibire atsi
dursi.

— Tu pirmiau ten atsidursi. Ar tu žinai, 
ką reiškia taip begėdiškai įžeisti partijos 
narį?

Ir kyšt jam po nosia partinį bilietą. Bai
siai nusigando. Mat, jo nežinota, kad esu 
partijos narė. Pagrasinau, kad vyriausiam 
komisarui pasiskųsiu. Klupščias mane mal
davo, kad to nedaryčiau. Paskui kaip koks 
šunelis man tarnavo. Taip tai reikia su tais 
nepraustaburniais burliokais.

— Vyras iš tavęs, Izyte! — pagyrė Aldo
na. — Labai tau dėkinga, kad pakišai man 
laimingą mintį.

— Ar tai ir poniutė nori tam Pochotinui 
taip padaryti? — nudžiugo Izė.

— Dar jis manęs nemėgino apkabinti, 
bet jei mėgintų...

— Na, užteks jau ožiuotis, jūs ožkutės, — 
nutraukė Eugenija. — Yra prieš ką čia ka
ringumą pareikšti! Toks Pochotinas tik nu
sispjauti vertas. Gaila žodžių apie jį kalbė
tis.

“žodžių gaila, tai gaila, bet jei kas ko, 
tai ir kulkos jam nepagailėsiu”, — paminty- 
jo Aldona.

11.

Klaikus Pavojus
Praslinko keletas dienų, kurių bėgyje ko

vingos motervs išlaikė mintyje Grūzdo įspė
jimą nevaikštinėti požemio apylinkėse. Bet 
ar tai dėlto, kad jas pavojus viliojo, ar tie
siog dėl nuobodulio beprasmiai požemio pa
kampėse kiurksoti, jos vieną gražų rvtą 
slapčia susikuždėjo išeiti į orą. Ir visos trys 
— Aldona, Emilija ir A’ena — nematant iš 
požemio išslydo, nė žodžio nepratarusios nė 
Eugenijai, nė Izabelei Laukaitei. Eugenijai, 
kad griežtai neuždraustų, Laukaitei. kad 
neišsiplepėtų. Jos žadėjo ereit sugrįžti, Vrtt 
dėl visa ko pasiėmė pištalietus. Nors nesiti
kėjo su pavojum susidurti, bet apsiginkla
vimas suteikė jų žygiui kažkolto jaukaus 
žavingumo: trys ginkluotos partizanės. Jo
kio plano su kuom nors susikauti jos netu
rėjo, nė galimybės tam nenumatė, bet gin
klas toks malonus ir patikimas sargas.

(Bus daugiau).



Antradienis. Kovo 30 d.. 1948

Lietuvos Pasiuntinybės 
Washington'e Protesto 

Pareiškimas
Dėl Sovietų Sąjungos Gen. Konsulato 
New York’e Tarnybinio Pranešimo, Į

Tilpusio Komunistinėje Spaudoje, Kaip Kad Chicago's 
Laikraštyje, "Vilnis", Kovo 19 ir Kovo 22,1948 ! 

į
Minėto Sovietų Gen. Konsulato pranešime, tarp 

kitko, sakoma:
“Tikrieji aukščiau nurodytųjų (Klaipėdos 

miesto, Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskričių) 
Lietuvos TSR vietovių gyventojai, iki 1939 metų 
kovo mėnesio 22 dienos buvę Lietuvos piliečiai, 
bet ligi 1945 metų sausio mėnesio 28 dienos gyve-. 
nę Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir nepriėmę i 
kurios nors kitos šalies pilietybės, pagal šį Įsaką 
(TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Įsa
kas iš gruodžio 16, 1947, dėl tvarkos lietuvių tau
tybės nuolatiniams Klaipėdos Krašto gyvento
jams Sovietų pilietybę įsigyti) gali registruotis 
tarybinėse konsulato atstovybėse (?) ir tuo pačiu 
gauti tarybinę pilietybę.”
Dėl viršminėtos pranešimo ištraukos, reikalinga 

pastebėti, kad ji surašyta lietuvių kalba šlubai (kaip 
mūsų paženklinta klaustuku); kad ji neįpareiguoja 
registruotis; kad tas pranešimas taikomas “tikrie
siems” Lietuvos piliečiams Klaipėdiečiams ir kad to
kiu būdu bandoma konsoliduoti Sovietų Sąjungos ne
teisėtą Klaipėdos Krašto aneksiją.

Lietuvos Pasiuntinybė IVashington’e skaito savo 
pareigą dėl viso to pareikšti iš esmės kas seka:

(1) Klaipėdos Kraštas, kaipo didžiumoje lietu
vių apgyventas. Pirmojo Pasaulinio Karo pasėkoje,, 
Aliantų pergalės dėka, 1919 metais buvo atskirtas 
nuo Vokietijos tikslu prijungti jį prie nepriklauso-’ 
mybę jau pasiskelbusios Lietuvos valstybės. To kraš-, 
to uostas, Klaipėdos Uostas, kaip vienintelis į jūrą’ 
komercinis išėjimas, buvo skaitomas turinčiu ekono-, 
miniai gyvybinės Lietuvai reikšmės. Tame Klaipėdos 
Krašto atvadavimo akte Sovietų Rusija ne tik neda
lyvavo, bet priešingai, siuntė Raudonosios Armijos 
dalinius, kad užgniaužti pačios Lietuvos nepriklauso
mybę.

(2) Klaipėdos Kraštas, nuo amžių lietuvių gimi-
-'ktmjĮS prieš 

Kryžiuočių Ordeno įsiveržimą bei pavergimą, per 
šimtmečius išlaikęs lietuviškumo savybes, savo jau
nimo sukilimu 1923 metais pareiškęs norą ir valią 
prisiglausti prie Lietuvos, — 1924 metais Aliantų 
(Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, ir Japo
nijos) sprendimu, ir Amerikos Jungtinių Valstybių 
pritarimu, buvo formaliai Įjungtas i suvereninę Lie
tuvos Respubliliką. Tame akte Sovietų Rusija ne tik 
kad nedalyvavo, bet jau Brest-Litovsk’o derybose bu-

Maj. Gen. Claire Chennault, žymus karo meto 
“Flying Tigers” komandierius tvirtina House Fo- 
reign Affairs Komitetui, Washington, D. C., kad 
Kinijai yra būtina greita parama sulaikymui rau
donųjų įsigalėjimo Kinijoje. Jis tvirtino, kad Ru
sija yra kelyje sukomunistinti visas pasaulio tau
tas.

DIDŽIULIS UŽSIENIUI 
ŠALPOS VAJUS

Šalpos Teikėjai Jungiasi 
Didžiajam Darbui

apibu

nome, jog kiti badauja ir džios užgirta, įvairių vi- Yorko kvota 6 milijonai Žinome, n*1 mCion «« --------- . . .--- -r- • r
galbos jie negali būti‘iš
gelbėti.

VYRIAUSYBE 
paskatina papildoma 
pašalpa bendromis 

jėgomis.
AOA - UNAC, šalpos į- 

staigų sąjunga, kurios da
limi yra ir BALF, sten
giasi vėl veikti platesniu 
mąstu, stengiasi gauti 
daugiau pagalbos labiau
siai kenčiantiesiems.

AOA - UNAC įsteigta 
mūsų vyriausybei prita
riant. Ji įsteigta paties 
šalies prezidento Baltuo
siuose Rūmuose, 
tingai gelbsti ir Valstybės 
Departamentas.

PREZIDENTAS
TRUMAN 

apie badaujančiųjų 
šelpimą

Organizacijos svarbiau
sias tikslas buvo įtraukti 
didžiąsias šalpos įstaigas 
bendram vajui, prašyti iš 
Amerikos visuo menės 
daugiau aukų. Svarbio
sios šaupos įstaigos per 
AOA ir United Nations 
Amerikos sekciją pasau
lio vaikučiams iš bado 
gelbėti, atsišaukia į pla
čiąją visuomenę, prašyda
mos dar gelbėti nukentė
jusiuosius. Šia proga Pre
zidentas Truman pareiš
kė: “Ši organizacija yra 
mano oficialiai užginama 

i ir susilaukia šiltos ir en
tuziastiškos pagalbos mū
sų visų, kurie žino, kad 

į taika ir gyvenimo užtikri
nimas negali būti garan
tuoti, kol žmonija badau-

i

* m?-V. P*1- suomeninių organizacijų Dalyvaus baž n y t i n ė s
remiama. Bet stipriausias draugijos, moterų organi- 
užgyrimas, nors dar kol zacijos, tautinės 
kas neoficialus, 
pačių žmonių,
iužgyrimas. Šiame darbe lyvaus ir BALF bei kitų 
žmonių aukos ir jų balsas draugijų veikėjai. Visi 
yra pats svarbiausias fak- prašomi dirbti ir aukoti, 
torius. Kai vaikučių pra- Vajaus proga New Yor- 
šymas duonos ir sveikatos ko gatvėse bus paradas, 
bus visų geraširdžių iš- Jis įvyks bal. - April 23 d. 
girstas ir kai sutartinai Parade dalyvaus tauti- 
jiems visi duos duonos ir niuose rūbuose pasipuošu- 
priedo prie duonos — tik sios tautos ir grupės. Da- 
tada darbas bus tikrai už- lyvaus bendrai ir orkes- 
girtas ir tikslas pasiektas, trai, bus flotų ir kitų įdo- 
26 šalpos įstaigos sudaro mybių.

AOA—UNAC
AOA — UNAC yra už

sienio pašalpai reikalingų 
lėšų sukelti organizacijai. 
Ji netvarko šalpos įstai
gų. Jos pačios tvarkosi. 
26 įstaigos tą darbą pa
čios dirbo ir tebedirba, tik 
dabar dirba visos sutarti
nai ir organizuotai. Viena 
tų didžiųjų šalpos įstaigų 
yra BALF., Visos tos į- 
staigos jau yra įrodžiu- 
sios savo darbo didumą, 
gelbėjo ir tebegelbsti visų 
pažvalgų žmonėms. Per 
šias šalpos įstaigas pašal
pa teikiama žmonėms, ku
riems ji daugiausiai rei- _ _
kalinga. Šių organizacijų pasinaudoti ir organizuo- 
veikla yra President’s Ad- " ’
visory Committee on Vo-

grupės, 
tai bus pramonės įmonės ir dar- 
aukotojų bininkų organizacijos. Da- 111 • A V .

Jai ak-
Labai pageidaujama, 

kad visur, kur tik yra 
AOA - UNAC veikimas, 
kad lietuviai organizuotai 
dalyvautų ir organizuotų- 
si bei kitus organizuotų, 
kad savo aukomis ir dar
bu prisidėtų ir AOA— 
UNAC įsirekorduotų.

Nedažna proga dabar 
lietuviams viešai tarp ki
tų tautų pasirodyti. Ši 
proga, kaip tik duos gali
mumą ir vėl pasauliui pa
rodyti mūsų organizuotu
mą, iškelti lietuvių tautos 
kančias ir prašyti jos nu- 
kentėjusiems sūnums pa
galbos. Ta proga reikia

voka dar galima 
dinti ir palyginti. Jų var
gas visiškas! Prie to vi
siško vargo ir bado kare 
nukankintuosius žmones 
dar baugina ir nauja pa-i ja ir kol jai dar visko rei- 
saulinė tragedija, bijoji
mas naujo baisaus karo!

BADAUJA PUSE 
ŽMONIJOS

tai veikti.
Kur tik veikia AOA va- 

luntary Foreign Aid glo-*JV komitetai, BALF _prie- 
boj ir priežiūroj.

AOA — UNAC vajus 
New Yorke

AOA—-UNAC vajus ve- nių šalpos* darbo reikalais 
damas įvairiuose mies- visada kreipkitės: 
tuose, pagal jų vietos są- tnite<1 Lithuanian Relief Fund

Iteliai prašomi prisidėti ir 
! nuoširdžiai paremti di
džiulį užsieniui šalpos va
jaus darbą. Dėl tikslių ži-

damas įvairiuose mies-BAL.-APRIL 23 d. PA
RADAS NEW YORKE
American Overseas Aid 

— United Nations Appeal 
for Children, kurių nariu

lyra ir BALF, visoje Ame
rikoje mobilizuoja žmonių 

i sąžinę ir jų gerus norus, 
tikslu kuodaugiausiaij pa- 

j siekti geros; • valios 
nių ir gauti daugiau pa-! 
galbos nuo karo nukentė- pasaulio žmonijos, 
jusiems šelpti. maliai ir pertekliuje gyve-

Gelbėti išlikusius
gyvus

• vaikučius šiandien 
pati didžiausia 
problema. Jei šioj srity 
ikarą praleimim, visi kiti 

vo atsižadėjusi visos Lietuvos kaizeriškos Vokietijos laimėjimai nieko nereiš- 
naudai.

(3) Kai po įvykdyto Čekoslovakijos pagrobimo, vaikučių,
Hitleris prievartos keliu 1939 m. kovo mėn. 22 d. re-į metų, šiandien badauja! jie patys galės ant savo 

■ .......................... • vienas iš trijų pasauly kojų atsistoti ir savomis
gyvų vaikų — ŠIANDIEN jėgomis išsilaikyti. 
BADAUJA! j Buvo laikai, kada žmo-

GELBEKIM TREČDALĮ nių, grupėmis tolimuose 
PASAULIO VAIKUČIŲ f -
Karas nelaimėtas vien 

tik sunaikinant priešo ka
rines jėgas. Laimėjo ba
das ir skurdas. Tuodu į 
žmonijos naikintojai šian-i 
dien tėra vieninteliai lai
mėtojai... Dėl to kenčia į®“1 L“1 
nekalti ir silpni žmonės. i 

Tebekenčiančių nuo ka
ro skausmai yra baisūs j 
Vargšai gyvena vien vil
tim, kurią gauna tik iš, 
dosniosios Amerikos gy- j 
ventojų rankos. Tik mūši 
pagalba nelaimingiesiems 
duoda kibirkštėlę energi
jos gyventi.
ABSOLIUTUS V ARGAS!

Mums žinoma vargo są-

Šiandien badauja pusė 
Nor-

lygas, prisitaikant apylin
kės patogumams. New 
Yorke vajus skelbiamas* 
1948 m. balandžio - April 
12 ir tęsis iki gegužės - 
May 15 d. Vajaus tikslas}

..................I

of America, Ine.,
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.
kia”.
VISUOMENES AUKOS— 

svarbiausias ažgyreįw
AOA - UNAC yra vai-60 milijonų dolerių. New

dar nantiems Amerikos žmo- 
kenčiančiuo sius nėms tas faktas jau pats

yra savaime iškelia neišven-' 
žmonijos giamą atsakomybę — dalį: 

savo pertekliaus duoti —j 
nieko neturintiems gyvy- ■ 
bei palaikyti, aukoti jų 
moralei atstatyti ir duoti 
vilties, ne tik duonos, kol

kia! Ketvirtis bilijono 
jaunesnių 15

i

FORDO DYLERIAI

aneksavo Klaipėdos Kraštą, Lietuvai reikalingos pa-! 
ramos Sovietų Rusija tuo metu nepasiūlė. Priešingai, j 
už kelių mėnesių, būtent, 1939 m. rugpiūčio mėn. 23 
d. ir rugsėjo mėn. 28 d. slaptai susitarė su naciais ne 
tik palikti Klaipėdos Kraštą Hitleriui, bet dargi pri
skirti jam dali Suvalkijos, o visas kitas Lietuvos sri
tis. ne lietuvių tautos valia, bet Hitlerio valia, prisi
jungti prie Sovietų Sąjungos (žiūr. Amerikos Vyriau
sybės leidinį: Nazi-.Soviet Relations 1939-1941).

(4) Kai 1945 m. sausio mėn. Sovietų Rusijos ka
riuomenė (Lcnd-Lease karo medžiaga rūpinama) pri
vertė galop vokiečius ir iš Klaipėdos pasitraukti, nes 
jau nacių pajėgumo nugarkaulis buvo Aliantų palauž
tas iš vakarų pusės, Sovietai paniekindami Atlanto 
Čarterį ir padarytus Jaltoje pasižadėjimus grąžinti 
nepriklausomybę iš Hitlerio išlaisvintiems kraštams 
neišskiriant ir Klaipėdos Krašto (grąžinant pastarąjį 
nepriklausomos Lietuvos suverenitetan), neteisėtai ir 
savanaudiškais sumetimais užkorė tam kraštui savą
ją, tam kraštui svetimą nė kiek nemažesnę už nacių, 
raudonąją vergovę. Bet klaipėdiečių teisė prie nepri
klausomos nuo Maskvos Lietuvos pilietybės pasilieka 
neginčijama tarptautinio teisingumo akyse.

(5) Lietuvos pavergimas 1940 m. birželio mėn. 
15 d. Sovietų Rusijos įvykdytas karo grąsinimo prie
monėmis sulaužant skaitlingas galiojančias sutartis, 
gi pats Lietuvos į Sovietų Sąjungą įjungimas įvyk
dytas prievartos keliu pavartojant neteisėtų ir nelais
vų .rinkimų priemonę, kultūringojo pasaulio buvo ir 
tebėra laikoma kaipo neteisėta vienpusiška aneksija 
bei imperialistine egresija mažųjų kaimyninių vals
tybių atžvilgiu. Pastarasis TSR Prezidiumo nutari
mas Maskvoje klaipėdiečių pilietybės klausimu esmė
je nuo Hitlerio pasikėsinimo į Klaipėdą ir Raudono
sios Armijos 1940 m. birželio mėn. 15 d. pasikėsinimo 
Lietuvos atžvilgiu, nesiskiria.

Akyvaizdoje suminėtų tarptautinių pasižadėjimų 
laužymo, aš. kaipo teisėtas nepriklausomos Lietuvos 
konstitucinės vyriausybės atstovas, šiuomi griežtai 
protestuoju prieš Sovietų Sąjungos užsimojimą sa
vintis Klaipėdos Kraštą (kaip ir visą Lietuvą) ir pro-

kraštuose buvo galima 
leisti mirti. Jų žuvimas nė 
kiek nepalietė kitų pasau
lio gyventojų. Šiandien 
kitaip. Dabar pasaulis
mažesnis. Kol žemę apsu
pantis oras nėra visur 

■gaivinantis, tol visas pa- 
i bus apnuodytas. 

!Kol vienoje pasaulio daly
je viešpatauja badas, kol 
viena žmonijos dalis iš 

ibado miršta ir dėl visko 
nedatekliaus žūsta, mes 
gyveną kitoje' pasaulio 
dalyje, negalime ramiai 
gyventi, negalime džiaug
tis gyvenimu jo pilnumo
je, negalime nė būti lai
mingi, nors visko patys 
sau ir turėtume, kada ži-

/

testuoju prieš Sovietų Gen. Konsulato paskelbtąją 
klaipėdiečių registraciją tikslu verbuoti sau agentų 
tarpe patriotingų lietuvių lojalių gyventojų šio kraš
to, kurio vyriausybė Sovietų agresiją Lietuvos atžvil
giu griežtai pasmerkė 1940 m. liepos 23 d. pareiški
mu ir vėlesniais atvejais ir kuri Lietuvos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą niekad nepripažino.

Neabejoju, kad klaipėdiečiai nepasiduos Sovietų 
agentų meškeriojami ir dėl to neišstatvs savęs gali
miems pavojams, bet pasielgs kaip sąžinė ir garbė 
reikalauja.

Washington, 
Kovo 22,191b.

P. Žade i kis, 
Lietuvos Ig. Ministras.
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Beria-naujasis vergų karalius
— Rusijoje kelis kart daugiau politinių kalinių ne

gu bet kuriuo carų laikotarpiu. — Sovietų policijos 
šefas važinėja šarvuotame automobily ir turi vilą už 
Maskvos. — Kaip Beria, girdamas Staliną, padarei 
karjerą. — Vergų iškastieji kanalai, sukurti miestai! 
ir pramonės centrai. — Kur šaltis nukrinta iki 90°. j—

litiniuose koncentracijos 
lageriuose buvo keturis | 
kartus daugiau kalinamų-) 
jų, negu bet kuriuo metu 
carų laikotarpyje.
SLAPTASIS ŠPIONAŽO 

TINKLAS
Pačioje Rusijoje ir visa

me pasaulyje keliamas į 
nepasitenkinimas prieš į 
kruviną slaptosios polici- Į 
jos darbą vertė bent keis-! 
ti vardus, jei ne veikimo)

ANEKDOTAS
Ukrainiečių spauda pa

duoda šitokį anekdotą: 
vienas politrukas visą sa
vaitę aiškino naujokui 
kaip jisai turi pareigą 
gerbti “tėvą Staliną” ir 
“motiną — Sovietiškąją 
tėvynę”, ir kaip jisai ne
turi bijotis už juos net sa
vo gyvastį paaukoti.

Praslinkus keletai dienų 
politrukas panoro patik
rinti, ar naujokas gerai

DARBININKAS

mMMMm

Garsus sportininkas Babe Ruth palieka vaikų ligoninę Miami, Fla., 
kur jis buvo nuvykęs dalyvauti tos ligoninės vajaus atidaryme.

įsitėmijo jo pamoką, ir į būdą. Ir taip — buvo Če-: pabėgti. Nuo jų žodžio pa-
klausia:
— Kas tavo tėvas ?
— Draugas Stalinas.
— O kas tavo motina?
— Sovietiškoji tėvynė.
— O dabar, kokie gi ta

vo troškimai?
— Pasilikti našlaičiu...

Tačiau šalia Stalino, y- 
ra dar vienas “tėvas”, nuo 
kurio norėtų likti našlai
čiais didelė dalis Europos, 
kur tik siekia Sovietų 
ranka, tai Lavrentij Be
ria, bolševikų slaptosios 
policijos galva.

GALIMAS STALINO 
ĮPĖDINYS 

Kai Rusijoje būna revo
liucinės * šventės, sovietų 
piliečiai mėgsta stebėti, 
kaip sudėstyti vadų pa
veikslai ir iš to sprendžia, 
kas tuo metu yra Stalino 
favoritas, pamėgtasis.

Pereitų metų Gegužės 
Pirmosios iškilmėse Mas
kvoje buvo milžiniški Sta
lino paveikslai, iš jo deši
nės — dar vis Molotovas, 
o kairioje pusėje — nauja 
“žvaigždė” Lavrentij Be
ria. Nuo jo vadovaujamos! 
slaptosios policijos rankų 
niekas Rusijoje nėra sau- kemša lagerius kalinių, 
gus, išskyrus patį Staliną.

Slaptosios Sovietų poli
cijos pradžia buvo 1917 

• metai, kada bolševikai už
grobė valdžią Rusijoje, 
nušalindami vienintelę 
Rusijos istorijoje žinomą 
demokratinę vyriausybę. 
Jau pirmais keturiais bol
ševikų valdymo metais 
(dar tebesant Leninui va
dovaujančiu asmeniu) po-

ka, paskiau OGPU, p.as- reina leidimas kam nors 
kiau NKVD. Diktatūra, I išvykti i užsienį, jie mies- 
kuri laikosi ne gyventojų ' tuose kontroliuoja polici-: 
daugumos pritarimu, o!ją ir ugniagesių pareigas, 
policinėmis priemonėmis, į parūpina sargus Kremliu- 
vis turi didinti slaptąjį i je, gauna nors po vieną 
špionažo tinklą. Taip, kad šnipą kiekvienuose dides- 
dabar Sovietų Policija iš-jniuose Rusijos namuose, 
augo net į dvi ministeri-i jie turi savo laboratori
jas: Ministerstvo Vnutre-!jas, kuriose, giriasi, išra- 
nich Diel (Vidaus Reika-įdę nesikeičiantį, vabzdžių 
lų Ministerija), sutrum- nesugraužiamą popierių,; 
pintai MVD ir Ministers- kurs policijos užrašus, ži- 
tvo Gosudarstvennoi Be- nias išlaikys per šešetą 
zopasnosti (ValstybėsIšimtų metų.
Saugumo Ministerija), su
trumpintai — MGB. Kiek
vienai iš jų vadovauja at-
L
1938 metų abu juodu yra nizacijos, kuri kontroliuo- j

JEI BERIA VAŽIUOJA...
Ir visos tos milžiniškos 

skiras ministeris, bet nuo policinės ir špionažo orga- 
1938 metų abu juodu yra nizacijos, kuri kontroliuo-; 
atsakomingi prieš Polit- Ja ir didelę Sovietų oku- 
biuro (vyriausis komunis- Pu°tos Europos dalį, gal- 
tų partijos centras) narį 
Berią.

Berios uždavinys yra:
1. Naikinti Sovietų reži
mo opoziciją ir 2. Prižiū-

I
i

rėti, kad būtų vykdomas Į ^vuotu,, 
valstybinis planas.
DIDŽIAUSIA PASAULY 

POLICIJOS ORGANI
ZACIJA

Ir taip, Berios rankos 
mostelėjimu jo tarnai pri-

• I
i 

va yra Beria. Jis gyvena1 
stropiai saugojamame na
me Sodų rate, Maskvoje. 
Užmiestyje jis turi puoš- j 
nų vasarnamį, važinėja

versdami juos kasti ang
lius, auksą, kanalus, kirs
ti medžius, tiesti kelius ir 
geležinkelius, statyti už
tvankas, fabrikus ir mies
tus. Beria yra *viršininkas 
didžiausios policinės pajė
gos, kokią tik kada pa
saulis žinojo. Jo vyrai 
saugo Sovietų sienas, se
ka užsienio šnipus ir sau
go tuos, kurie rengtųsi

v •

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanota
“KUR BAKŪŽE SAMANOTA” ten mūsų mintys 

ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR 
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog 
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite: 

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

H

IE-
t.t.
ne-

Irią iš kompartijos skel
biamų tiesų.

j Maskvoje pereitą žiemą 
I plačiai buvo kalbama apie 
(žmogų, kurio rankas ap
kalė geležiniais, nes kai- 

Įmynas įskundė būk jisai 
■ pasakęs, jog Rusija gal ir 
būtų buvusi nugalėta jei 

(ne Vakarų valstybių, kari
nė pagalba.

Areštuotasis aiškinosi, 
Ikad pats Stalinas vienoje 
savo kalboje 1942 m. iš
reiškė panašią mintį, kai 
reikalavo antrojo fronto. 
Ir vis dėlto, vargšą, iš
siuntė 8 metams į Sibirą. 
Jis padarė nedovanotiną 
Sovietų režime klaidą: ne- 

i atkreipė dėmesio, kad 
1942 metų partijos linija 
1946 metais jau buvo vir
tusi herezija.

KIEK VERGŲ BERIOS 
VALDŽIOJE

Tiktai patsai Beria žino, 
į kiek sovietų kalėjimuose 
•ir lageriuose dabar yra 
uždaryta žmonių. Spėja
ma — tarp 12 ir 30 mili
jonų. Tai didžiausia ver
gų valstybė, kokią tik 
kada pasaulis žinojo. Be
rtos suareštuotųjų žmo
nių padėtis daug sunkes
nė negu baudžiauninkų, 
nes ponų kankinami dar 
galėjo ieškoti šiokio to
kio užtarimo valstybės į- 
staigose, o prieš Raudo
nosios valstybės kruviną 
priespaudą kurgi pilietis 
šauksis?!

gai kaip Serov, Nadež- 
dinsk, Tagilstoi, Čelia- 
binsk.

5. Į rytus nuo Uralo, 
paliai Sibiro geležinkelį, 
nusitiesiantį 1,200 mylių, 
kaip praneša MVD, ple
čiami keturi pramonės 
mazgai: Tavdoje, Kanske, 
Krasnojarske ir Lobvoje.

6. Toliau — negarbinga- 
sai MVD Dalstroi, kur 
milžinišku mąstu kasa
mas auksas, statomi gele
žinkeliai, plečiami uostai. 
Tai plati sritis tarp Koly- 
mos ir Indigirkos upių, 
kur policinėmis priemonė
mis pradėta statyba 1932 
metais. Dabar toj tolimoj 
Šiaurėj yra Magadano 
miestas su 40,000 gyven
tojų. Tai yra šalčiausia 
pasaulio dalis; žiemą tem
peratūrą nukrinta 30 iki 
90 laipsnių (Fahrenheito) 
žemiau nulio. Vasarą čia 
kalinius apipuola uodų 
spiečiai. Nors temperatū
ra pakyla iki 50 laipsnių 
šilimos, už keletos pėdų 
žemėje stūkso amžinas le
das. Čia buvo atgabenti 
milijonai tremtinių ir jie 
vis tirpo bade, šaltyje ir 
varge. Tuo gi tarpu jų 
MVD “bosai”: gener. Ni- 
kišov ir pulk. Caregrads- 
ki gavo medalius, už iš
plėtimą pramonės tolimo
je šiaurėje. Už tenai gau
tą, vergų iškastą auksą, 
kaip toliau rašo “Col- 
lier’s”, Sovietai perka į- 
rengimus radijo stočių, iš

, kad pasau- 
i lio dirbantieji susivieny- 
i tų ir nusimestų retežius...

. | Prie tų kanalų, prie tų 
r i kasyklų daugelis tremti

nių lietuvių leidžia juodas 
į dienas alkyje, atodūsiuo- 
įse ir ašarose. Daugelis jų 
j jau amžinai nutilę po sve
tima velėna. Ant jų kapų 
nebus kryžiaus, tik užka
bins naują žvaigždę už 

! “socialisti n i u s laimėji
mus” ant krūtinės mūsų 
dienų vergų karaliaus — 
Berios.

Dr. J. Prunskis.

VALDŽIOJELapė ir ežys
(Pasakėčia)

Rytmetį saulutė danguje pakilo 
Ir iš miego kėlė gyvulėlius šilo. 
Štai ežys rėpliojo lapuotoj pakrūmėj: 
Maisto sau ieškojo... Tik išlindo ūmiai 
Rudnugarė lapė. Strykt iš po eglaitės 
Ir vargšelį griebti už kupros jau taikės. 
Jis, skubiai pajutęs siaubingą pavojų, 
Negalėjo bėgti trumputėlėm kojom. 
Žlast ežys pavirto greit į kamuoliuką, 
O sprauni laputė jau aplinkui sukos: 
Tai snukiu pabadė, letena paspyrė, 
Bet ežys gulėjo tyliai, kaip numiręs. 
Kai spygliai laputei sužeidė snukutį, 
O pūkinės kojos jau kraujuotos darės, 
Ji tada suprato netikėtą kliūtį: 
Ir pasigalvojus, kuo lipšniausiai tarė:
— Ką veiki čia vienas, mano mielas kūme? 
Čia, kur aš miegojau, sau ramiausiai krūme 
Nuo sapnų jausmingų man taip buvo gera, 
Tik girdžiu pro miegus — šičion kažkas šnara. 
Pažiūrėt atbėgau... Žiūriu — tu, kaimyne, 
Susirietęs tūnai vienas samanyne. 
Pakalbėti noriu, — linksmai baigė lapė. 
Bet ežys tūnojo — nieko neatsakė. 
Ši, nebeištverus, jau pikčiau prabilo:
— Ei, tu, senas kelme, pabaisa tu šilo. 
Tavęs ėst nenoriu; jei manai, tai klysti; 
Tokią mėsą valgant galima sulysti. 
Ot, riebios vištienos kąsnelis — kas kita. 
Aš tavęs neėsčiau, nors patsai prašytum... 
Na, palieku gyvą tave vien iš meilės, — 
Koja pamojavo ir, nurijus seiles, 
Kiūtino geresnio kąsnelio ieškoti, 
Kur nereik su spyglių aštrumu kovoti...
— Visgi “žmoniškų” žvėrių yra dar mūs sviete; 
Vienas pagailėjo net manęs spygliuoto, — 
Juokėsi ežys, iškišdams galvą savo, 
Ir gūžton šeimynos pamažu keliavo.

Kęstutis Trimakas.

I

automobiliu, (pagamintu 
Jung. Valstybėse). Prieš 
jo automobilį važiuoja ir 
jį seka policijos vyrų pri
kimštos mašinos.

Beria yra 48 metų am
žiaus, nutukęs, su aki
niais.

Iš POLITECHNIKOS 
STUDENTO | GARBĖS 

ČEKISTUS
Bolševiku jisai liko 1917 

metų kovo mėnesyje. Par
tijos buvo paskirtas dirb
ti tarp studentų. Lankė 
Baku politechnikos mo
kyklą, kur gavo statybos 
inžinieriaus, konstrukto
riaus diplomą. Tačiau šio
je srityje jam neteko 
dirbti. 1920 m. komunistų 
partija pasiuntė jį į Geor- 
giją, su vienuolikta armi
ja, organizuoti sukilimą dėjo dar viena aplinkybė:; 
prieš laisvai susidariusią Stalinas pirm revoliucijos, i 
Užkaukazio vyriausybę. ■ o ir perversmo metu, bu- 
Oficialiai Maskva su jaivo nežymi asmenybė, 
palaikė draugiškus ry- • Raudona jam diktatoriui cijos šefu Beria išplėtė! 
šius, bet slapta — organi-jtai vis buvo dėmė praei- špionažo sistemą.
•/nvA Vari X 1

i

!

už pagrindinę bolševikų rią išaukštino į visos poli
tini ją”. “Garbės čekisto” cijos šefus. Mat, gudrusis 
medalį buvo laimėjęs du Beria netik pats aukštino 
1_ _ Staliną, bet ir kitus isto-

I

kartu.

v •

vr •

TREMTINIŲ KRAUJU įkurį »aukia-
CEMENTUOTI 

KANALAI
Berios pirmtakūnų 

j paties Berios prievartoje į 
1 kalinių milijonai įvykdė; 
šiuos didesnius darbus:

1. Iškasė kanalą tarp 
Baltųjų jūrų ir Bąltijos 
jūrų, sujungdami Lenin
gradą su Archangelsku, 

į išvesdami tarp tų taškų 
[geležinkelį, kurs svarbus) 
medžio transportui iš 

jšiaurės.
2. Iškasė Maskvos - Vol

gos kanalą, vandens keliu 
įjungiantį Maskvą su Kas- 
į pi jos jūra, gausia 
kaviarais. Čia yra svarbi 
taikos ir karo metu susi
siekimo arterija. 1945 m. 
rūgs, mėnesyje Volgstroi 
MVD pranešė, kad ties 
Rybinsku ant to kanalo 
pastatyta 55,000 kilowatų 
elektros jėgainė.

3. Paliai Pečoros upę, 
_ s kasa

mas lignitas, išnaudojama
Visa ta

savo LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS

i

KNYGA APIE STALINĄ rikus pav., Macharadzę, Komi apygardoje
--------- privertė perrašyti savoIŠKĖLĖ BERIĄ

Iškilti j pačias Sovietų 
policijos viršūnes jam pa- Staliną”.

ankstybesnius veikalus ir vandens srove
įvert i n t i srytis yra MVD (polici-

jos) žinioje ir jos Vyr. 
UŽ ANEKDOTĄ GALI • Sovieto prezidentas Vasi- 

PATEKTI Į SIBIRĄ ; lievič Vetoškin yra MVD 
Likęs raudonosios poli- generolas.

1 4. siaurės srityse paliai
Uralo kalnus MVD kuria 

zavo sukilimą, kad pri-' tyje. Čia atėjo į pagalbą Pavyzdžiui, kuriame mu- j Pramones centrus, kur 
jungtu Užkaukazi prie • Beria: iisai 1935 metu lie- zieiuie pastatytas sargu ;kasama aliumini jus, ang- 

Čia

i centrus, 
jungtų Užkaukazį prie’;Beria: jisai 1935 metų lie- ziejuje pastatytas sarguika®am^ adiuminijus, 
SSSR. Beria buvo Užkau-[pos 21 ir 22 dienomis ko- Berios šnipas turi teisę į1,a,» auksas.
kazy areštuotas ir ištrem-' munistų partijos aktivis- žiūrėti visus dokumentus! yra tokie pramones maz- 
tas, bet revoliucija įvyko, j tų suvažiavime Tiflise lai- ir knygas, ir pats vedėjas) 
Georgija liko Trečioj^ So-1 kė paskaitą “Apie Bolše- jį direktoriumi vadina, 
vietų respublika.

I

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
' Vardas

Adresas v

Skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis, Šventadieniais 

ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juosapas J. Vatoatfejus. 
Visas tekstas kirčiuotas.
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
DARBININKAS

366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mase.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
ŽODYNĄ

Engfish-Lithuanian Dfctionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas. 
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

Jis pasirodė i rys 'kas tik buvodaryta I Sibirą, j Krasnojarsko kiekvienam reikalingas. Jo fonnatas-dydis: 6 coliai per 4". 
. i. . . . . ... išsiųsta puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po

lfll i««r ’ M-00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime./ Prašome skubiai užsisakyti.

, . . ... , . . . . . „ . . Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk jbuvo išleistos atskiru lei- šneka, kad Krasnojarskas konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angiiiira.i-L.ia- 
turėtų būti intelektualinis tuvišką žodyną.

Berialvikų organizacijų istori-į——r-------  ------ ., „.o__ ___ _________ Berios pirmtakūnai —:
sugrįžo ten kaip slapto įnius klausimus Užkauka- Jagoda ir Ježovas — yra 
Čekos dalinio vadas ir'zėje”. Čia jisai išvedė, kad sulikviduoti. Beria šiuo 
kaip vadas Raudonosios Stalinas buvo centrinis tarpu patsai “uoliai” lik-!nes jis yra geras'kalbos mokytojas 
Armijos Ypatin g o si o s J revoliucinio sąjūdžio na-viduoja Stalino priešus. į 
Tarnybos. . 
uolus ir žiaurus ir 1931 j tai vis organizuojant Sta- apylinkes yra i 
metais jau buvo Georgi- linui, be jo — niekur ne- tiek daug inteligentų, jog! 
jos GPU ir visos Užkau-lapseita. Vėliau paskaitos patys rusai pakuždomis! 
kazio GPU vadu.

1935 metais jis jau bu
vo gavęs septynis meda
lius, jų tarpe ir aukštąjį 
Lenino ordeną už “sutriu
škinimą ir išrovimą anti- 
sovietinių partijų Užkau- 
kazy” ir už “tikrą leniniš- 
ką - stalinišką ištvermę 
savo neapykantoje prieš 
liaudies priešus kovojant

diniu.
Trockis Berią vadina pasaulio centras, 

žiauriu čekistu (“Stalin”, Pagal Sovietų baudžia- 
pusl. 17), bet Stalinas — mojo Statuto 58 straipsnį, 
sušaudė arba ištrėmė eilę padalinį A gali būti mi
kitų istorikų, kurie nepa- baustas 10 metų kalėjimu 
sirūpino išpūsti raudono- kiekvienas, net kurs pasa- 
jo diktatoriaus nuopelnų koja anekdotą, pajuo- 
(apie tą liudija Trockis, kiantį valstybės galvą, 
“Stalin”, pusi. 63), gi Be-, valstybę, policiją, ar ku-

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway,

Šiuomi siunčiame $______ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas ---------------------------------------------- ------ —

Adresas_______ ____ ______________ ____ ________ _____
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CAMBRID6E, MASS

Mrs. Stella P. Prask nuo Mo
terų Ratelio 25.00.

Dayton, J. Sinkevičius 10.00; 
J. Širvaitis 5.00.

Į Hamilton, J. Razanuskas —
lankau.;- 10.00.

savaitę sudaryta 11 
tiesioginiam siunti-

4

; kandidatūrą. Šitie vardų rinkė- 
ijai yra komunistai, kurie viso
kiais klastingumo būdais, ne- 

Pa" 1 atsiklausę piliečių, registruoja 
Tai tikri akiplėšos 
arba jų pakelei-

Po sunkies ligos 
sveikti p. M. Urbonavičienė. Ji jų vardus, 
sirgo keletą savaičių. Visą lai- komunistai 
ką buvo namuose gydytojo vįaį 
priežiūroje. Taipgi 'šiuo tarpu 
serga jos dukrelė. Linkime p. 
Urbonavičienei ir jos dukrelei 
greitai pasveikti. siuntinių

mui į Vokietiją Lietuvos trem
tiniams. Siuntinius sudarė ge
raširdžiai Cambridžiaus 
viai. prisidėdami savo 
mis. Siuntiniai siunčiami 
bridge Balfo 
du. Siuntinius 
siunčia A. Daukantas.

baigia ML\X ILU’.l!
MARI CVZJ V

AkSIIV
O \ A (d.Rtl <

. - I >. ri<:'
; ' t \ U

Bentleyville, St. Mogaitis — 
5.00.

Coaldaie, J. Bacevičius 2.00. 
Exeter, K. Dambrauskas —

koncertas, 
parapijos 

muziko u.

—
Sekmadienį, kovo 21 d. N. 

P. par. bažnyčioje. 2 vai. p.p. 
įvyko bažnytinis 
Koncertą išpildė 
choras, vadovybėje
M. Karbausko. Gražų pamoks
lą pasakė Lawrence lietuvių 
parapijos klebonas kun. P. M. 
Juras. Bažnyčia buvo pilnutė
lė žmonių.

I

Šiomis dienomis pastebėta 1: 
Cambridžiuje jiolitiško gaivalo 
vardų rinkėjai. Rinkėjai ren 
ka vardus nuo laiškų dėžučių 
ir juos įrašo į sąrašą kaipo rė-, 
mėjų už H. VVallace

Švč. P. Marijos Ansi> 
reiškimai

leitu- 
auko- 
Cam-

60 skyriaus var- 
sudaro ir pa-

Sekmadienį, kovo 21 d. Cam- 
bridge Moterų Sodalicija. 8:30 

t vai. mišiose, bendrai maršavo 
išklausyti šv. mišių ir priėmė 
šv. Komuniją. Tą dieną taipgi 
bendrai mišiose pasirodė Šv. 
Juozapo draugija. Bet kaž
kodėl š\\ JuozajK> draugijos 
vyrai nesugebėjo gražiau pa
sirodyti. Iš viso būrio tik sau
jelė įstengė prisiartinti prie 

' Dievo Stalo, nors daugumoje 
į visi vyrai buvo seno amžiaus. 
Būtų laikas į šią draugiją pri- 

I rašyti jaunosios kartos vyrų, 
kurie pralenkia senąją kartą 
ir nesibijo pasirodyti kas esą. 
Imkime pavyzdį iš Šv. Vardo 
draugijos vyrų.

Kiek laiko atgal p. P. Petru- 
šauskienė. gyv. prie Union g., 
šventė savo gimtadienį, 
proga jos vaikučiai iškrėtė sa
vo motinėlei linksmą šposą, 
apdovanodami ją gražiu mo
dernišku šaldytuvu. Kad

5.00. j Export, D.L.K. Vytauto Dr- 
of Vii- ja 25.00.

| Elizabeth, Carl Lasceski 5.00. 
Dunni-1 Frackville, Mary Derliūnas— 

5.00; Schuylkill Mot. Klub. —
Maspeth, A. Vezevičienė 1.00, 25.00.

Elizabeth, M. Grinciuvienė— 
12.00.

Harrison, J. Stasilionis 2.00. 
Irvington, Ant. Petkus 5.00. 
Nutley, A. Aklecky 5.00.
N. Arlington, O.

kienė 5.00. j Oregon:
New York: ' Oregon City, M. Waitkewicz.

Albany, Kun. K. Strimaitis— Pennsylvania:
100.00; O. Bernatavičienė 2.00.' Archbald, Ona Daukšienė — 

Binghamton, Franciscan Fa- 5.00.
thers 5.00; BALF nr. 51 sky
rius 100.00.

Delanson, M. Stankevičius —
5.00. |

Hudson, E. Garbavičienė — 10.00.
5.00; Lietuvių Moterų Draugi- Eynon, A. Žukauskas 2.00. 
ja 5.00; J. Jankauskas 

i New York. Our I-ady 
J na (Films) 45.00. 
į Elmhurst, Rev. T. J.
i gan 10.00. 
į
;P. Laukaitis 1.00. Į Forest City, M. Bulotienė —
j Port Henry, Jos. Stoskevice 2.00.

Brockton, Mass. — Šis vaizdas parodo pasišventusias lietuvaites veikėjas 2.00. | Frackville, Kun. R. J. Norbu-
— iš kairės į dešinę — p. Eleną Liuo’ie ę, p. Malviną Akstinienę ir p. Oną Gu-j Brooklyn, Ona Slamienė 3.00, tas 12.96; B. Griškienė 1.00. 
reckie^ę. kurios su didžiausiu pasitenkinimu skirsto ir pakuoja Įvairius daiktus Jalkowska 2.00. j Glassport, Ant. Sakauskas—
lietuviams tremtiniams. Šiame vaizde nėra p. Marijonos Cuzienės, kuri taip pati Great Kilis, G. T. Zurevich 5.00.
darbuojasi lietuvių tremtinių šelpimo darbe. Jau pasiuntė daug pakelių su 50.00. | Girardville, P. Pranckūnienė
maistu, drabužiais ir kitokiais daiktais lietuviams tremtiniams ir gavo nuo jų į Kirderhool;
daug padėkos laiškų. Daugiausia pakeliu pasiuntė per kapitoną kapelioną Kaži-;McKay 10.00. 
mierą Jankų, kuris išdalino juos tiems lietuviams tremtiniams, kuriems pašai- j " 
pa buvo būtinai reika’inga. Suprantama, visų negalėjo aprūpinti.
sudarvmui siuntinių Lietuvos 
tremtiniams.

I 
Buvo pažymėta, kad p. M. Pa- 
laimier.ė aukavo 1 dol.. o tu- i rėjo būti 5 dol. Tremtinių var-. 
du p. M. Palaimienei tariame i 
širdingą ačiū už 5 dol. auką. p.
P. Burokienė aukavo 1 dol. į; 
tremtinių fondą. Ačiū.

pasiaikė klaida.! BALF Centre Gautos Aukos Nuo
1948 m. Vasario 1 d. iki Vasario 29 d.

le, Mr. and Mrs. J. 5.00.
j Harvey’s Lake, Wm. Make- 
Įlionis 100.00.

L. Grigas! Hazleton, Mary Zukowski — 
15.00. j 
Vilčinskas j i

Rochester. T. Shukis 1.00.
Schenectady, Mrs.

10.00; KI. I.aureckis
Watervliet. Julia 

30.00.

i

I Chicago, N. N. (Per “Nau-
Long

2.00; V. Jansonienė ir sūnus

5.00.
Inkerrnan, St. Nevardauskas 

1.00; K. Nevardauskienė 1.00.
Luzerne, Vyt. Matiejūnas — 

1.00; M. Zekas 5.00.
Mahanoy City, A. Aleksan

dravičienė 1.00; BALF nr. 83 
skyrius 25.00.

Minersville, 
Rose Miller 
kaus parap.

Montrose,
Munhall, 

kas 2.00.
Nanticoke, Anna Granitski— 

1.00.
Pluen, Mr. & Mrs. Paul Ok- 

ten 1.00.
(Bus daugiau)

Oaio:
Akron, Šv. Petro

filmų) 111.00.
Cleveland, Ona Bartkienė — 

8.00; BALF nr. 38 sk. 250.80; 
Nepaliaujančios Pagalb. para
pija iš Belecko filmų 31.00; iš 
Vas. 16 minėjimo 118.50; iš 
Mrs. A. Bolsar 5.00.

Cleveland, Mrs. K. Uellau —
I. 00; J. Pėstininkas 1.00: F. 
Skuzinskas 5.00; Amelia Misiū- 
tė 2.00; LRKSA apskr. kuopa 
68.00; BALF nr. 38 sk. 245.72;
J. ir M. Bindokai 25.00; P. W. 
Urban 5.00; V. Gecevičius 5.00;

parap. (iš i

A. Bruce 2.00;
1.00: šv. Pranciš- 
10.00.
P. Lazbentis 25.00. 
Helen Dumblaws-

California:
Beach. J. Margis $10. jienas”) 5.00; Rose Ustelas — 
Connecticut:

Bridgeport, BALF nr. 8 sky- Joe 5.00: Jučus Sisters Restau-
rius 80.00. rant 5.00; N.N. 5.00; S. C. A.

Danbury, Mrs. A. Colitika — Auxiliary 50.00; BALF nr. 91 
2.00. skyrius 269.00; Jos. M. Moze-
E. Hartford. B. Sitkus 2.00. ris 5.00: Chicagos BALF aps- 

I Manchc.ster. Mrs. I. Busky— kritis 210.68.
2.00.

Scitičo, M. M. Kertenis 4.00.
Somerville. Mary Arlauskas

1.00.
I New Britain. J. Žukauskas— 
j 10.00; St. Rudnickas 5.00; Ona 
-Jtmokas 1.00; K. Steponaitis 
5.00: Z. Jaknienė 1.00; 
Strelcius 10.00; K.
I. 00: S. Adomaitis 1.00. 

VVaterbury. K. Gerikier.ė 5.00. 10.00.
J. Verseckienė 10.00. į

Watertown. John Valuckas—
10.00.

Illinois:
... ,. . Aurora. Joe Žekonis 2.00.Šiomis dienomis vienas trem-. 

tinis iš Vokietijos laišku at
skleidė naujas bolševikų sker
dynes prie Mažeikių. Už Mažei
kių sunaikinta apie 
tų. buvusių šaulių, 
policininkų ir kitų 
Šio žinių rašytojo 
muo likęs gyvas ir šiuo tarpu 
yra veiklus partizanas 
voje. su priesaika ant lūpų 
keršyti už sunaikinimą jo šei
mos. už pavogimą jo jauname- 
čių kūdikių. A.D.

para-Balandžio 25 d. mūsų
pi jos svetainėje įvyksta ALRK 
Naujos Anglijos Federacijos 
Apskrities seimelis. Visi Cam- 
bridžiečiai kviečiami tą dieną 
dalyvauti seimelyje: taipgi vi
sos organizacijos raginamos iš 
anksto išrinkti skaitlingai at
stovų į šį seimelį. Seimelis bus Į 

ir įdomus: bus kalbų, referaų ir!

Šia

^He^^aT?!®5tSSr^??il<inamė p. taipgi plačios diskusijos politi- ■ 
P. Petrušauskienė 
dienio proga.

^55s^^ys^T^etra?*Būcys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys. 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jar. e įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vvsk. Būčys rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra- yra 
žiai Išleista, su daugybe 
veiksi i. Amerikos lietuviams bridžiuje. p.p. Žylių sūnus, ku- 
A|wireiškiniai Uurde taip pati- ris yra vaistininkas didžioj Li
ko. kad jie jau baigia išpirkt 
repapmstai įdomiai ir aiškiai 
trečią laidą. Kaina $3.50.

»•?•»? n? tikti s” 
IV. Broadnav.

80. Boston 27. Mass.

Šiomis dienomis Sodalietė 
p-lė N. Žyliūtė pergyveno skau
džią tonsilų operaciją. Po sėk
mingos oj^eracijos p-lė Žyliūtė 
greitai pasveiko 
kasdienines savo 

dukrelė

ir vėl eina 
pareigas. Ji 

pp. J. B. Žylių, 
pa- gyv. prie Cherry g-vės. Cam-

jos gimta- koje Mums katalikams svarbu 
žinoti, kaip vairuojamos šių 
dienų gairės politikoje. Turime 
būti iš anksto prisirengę, tfad 
atėjus balsavimams žinotume 
kokie asmenys yra tinkami 
prie šios šalies vairo.

Į ggets Co.. Brocktone. pasiėmė 
sau už žmoną gražią lietuvai
tę iš Randolfo. Sveikiname.

Šiomis dienomis skelbiant au- 
j koto jų vardus, kurie aukavo

700 studen- 
karininkų. 

tarnautojų, 
artimas as-

Mrs.
Novickienė

Kankakee, F. F. Rashenskas 
5.00.

Manteno, V. Butkevičiūtė — 
10.00.

Springfield, C. Čepuliai —
10.00.

W. Frankfort, C. Matulaitis
10.00.

! Kansas
Kansas:

City, Agatha Lobeck

Mary land:
Baltimore, BALF nr. 64 sky

rius 189.50.
Maine:

Douglas Hill, Frank Klim —
Caterville. Ch. Kazakevičius 5.00.

20.00. Į Massachusetts:
Cicero. M. Reggatienė 5.00: Brockton. Our Lady of Sor-|

J. Mikolainis 5.00. Jos. Mozeris rows Conv. $10.00.
B. Sasnauskienė10.00.

Lietu-

Lietuvių Rado Valandos

ialinio Talijos Konsulo duktė, Ncw Yor- 
’ Flimiria Nardi, 12 metų, aiš’ina tik ka atvy- 
• si; ’ i Arijos buv. Premjerui Eamon De Valerą, 
ad 27 valstybėse reikalingi vaikai paramos. Tai 

] aram*) i suteikti yra suorganizuotas p*r Jungti
nių Tautų organizaciją komitetas. Toji mergytė 
pažymėjo, kad jeigu Italijos vaikai bus pavalgy- 
dvti, ten komunizmui vietos nebus.

V '

SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 2 d., 1948
3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL
Huntington Avė., kampas fiainsboro St, Bcston, 

Massachusetts

Mrs. W. Ernest

Mrs. A. Waigin'

Cambridge,
2.00.

Greenfield.
2.00.

So. Boston,
1.00.

Randolph, B. Chuiteikis 1.00. 
Lynn, Kun. F. Kenstavičius i 

2.00.
Haverhill, BALF nr. 59 sky

rius 62.00.
N. Adams. A. Cernauskas — 

2.00.
Montague, J. Kuzmeckas $20. 
Loveli, W. Paulauskas 2.00;

Blaževičius 2.00; H. Baumilai- 
tė 2.00; H. VVilkišiūtė 1.00.

Lawrence, N. ir A. Jodkai 
2.00; B. Žankauskas 2.00.

Worcester, A. Salasevičius— 
5.00; Denholm & McKay Co.— 
25.00; Šv. Kazimiero parap. 
Vasario 16 d. minėjime surink- 

! ta 447.75.
Worcester, A. Dusevičius 

i 5.00; B. K. Sarapienė 2.00.
Michigan: 

kuriame pranešė, tė. sumokėdami $1.00 į metus.1 Detroit. J. Bilida 1.00 • 
prisiųsta rezoliucija Taigi kviečiam visus tapti Ben- Bartkus 1.00. 
Congressional Re- dro Lietuvių šalpos Fondo na- Į Grand Rapids, J. Priauka 

1 d. laidoje, ir pri- riais. 5 Q0
; Nutarta į BALF centrą pa

NEW KAVEN. CONN
A LT. Skyriaus Susirinkimas
Kovo 21 d., parapijos svetai

nėje įvyko vietinio

Mes kaip kada nematome 
reikalo gaminti rezoliucijas bei 
abejojame ar jos ką gero pa
darys. bet štai pasirodo, kad 
randame aukštų pareigūnų, ku
rie parodo didelio prielankumo 
mūsų reikalams.

Nutarta iš vietinio skyriaus 
tuojau pasiųsti į ALT Centrą 
S35O.OO.

i ________
BALF Skyriaus Susirinkimas
Užsibaigus ALT susirinki-

ALT sky- mui. prasidėjo BALF skyriaus 
riaus susirinkimas, kuriam va- susirinkimas, kuriame užimda- 
dovavo pirmininkas M. Vokie- ma pirmininkės vietą Mį Joku- 
taitis. baite padėkojo buvusiai praei-

Perskaitvti laiškai nuo įvai- tais metais valdybai už gražią 
rių valdininkų iš VVashington, darbuotę, kvietė visus stoti į 
D. C., kuriems buvo pasiustos talką naujai valdybai ir 
rezoliucijos Lietuvos išlaisvini- ningai dirbti, 
mo reikalu. Rūpestingai svarstyta

Gautas laiškas nuo Honor- gavimą narių Balf skyriui, 
able Ellsvvorth B. Foot. House riu gali tapti kiekvienas 
of Representatives, 
ton, D. C., 
kad mūsų 
patalpino į 
cord kovo 
siuntė vieną egzempliorių.

Lietuvos Atstovas VVashing- siusti iš vietinio skyriaus $100. į 
tone p. Povilas Žadeikis, pa- “ 
matęs mūsų rezoliuciją 
gressional 
jausmingą 
Ellsworth 
ją teikėsi

1 kui prisiųsti pats Elsworth E. 
įFoot.

vie-

apie
Na
šios 

Washing- kolonijos lietuvis bei lietuvai- • 
pranešė, tė, sumokėdami $1.00 j metus.1

Perskaityti padėkos laiškai,
Con-nuo tremtinių, kuriems Kalėdų 

pasiuntė švenčių metu buvo pasiusti pa-Record.
padėkos laišką gerb kietėliai. Džiaugiasi ir padėkos 
B. Foot, kurio kopi-
skyriaus pirminin-

žodžiams nėra galo už mūsų 
■gerą širdį. Taigi dirbkime ir 
aukokime lietuviams tremti- 

Įniams. M.

I

i

F.

New Hampshire:
Manchester, V. Mikesas 1.00. 
Nashua, J. Stasanskas 5.00; 

,A. Akstinas 5.00; B. S. Bart- 
įkus 1.00; A. Zaurienė 5.00.

New Jersey:
Bagota, Ant. Mondeika 2.00. 
Bayonne, M. Bielevičienė 5.00, 

V. Maciulaitis 7.00.

Šis yra metinis Lietuvių Radio Valandos kon
certas, kurio programą išpildys Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, Worcester, Mass., mišrus ir 
moterų chorai, vadovaujant muzikui Juozui Že
maičiui; Kauno Operos artistas Jonas Butėnas; 
Bostono Lietuvių Šokėjų grupės ansamblis, vado
vaujamas p. Onos Ivaskienės. Taipgi yra pakvies
tas ir dainininkas Jonas Tamulionis iš Nashua, 
N. H.

Keturiolikti metai baigiasi kaip mes trans
liuojame lietuvių radio programą. Du kartu tran
sliavome į Lietuvą. Šiais metais pradėjome antrą 
radio programą — Lietuvių Katalikų Radio Va
landą sekmadieniais, šeštadieniais nuo 1:15 vai. 
po pietų iki 2:15, o sekmadieniais nuo 10:30 iki 
11 vai. rytą iš WESX stoties, Salėm, Mass., visi 
lietuviai, kurių radio priimtuvas pasiekia, klau
sosi turiningų kalbų, įvairių pranešimų, giesmių, 
lietuviškų liaudies dainų, muzikos kurinių.

Lietuvių Radio Valanda yra didžiausia Nau
joje Anglijoje.

Kviečiame visus lietuvius - lietuvaites iš 
anksto ruoštis ir dalyvauti Lietuvių Radio Valan
dos Koncerte. Iš anksto įsigykite tikietus, kurių 
kainos šį metą yra tik $1.80 ir $1.20, priskaitant 
valdžios taksas.

Visais šių radio programų ir koncerto reika
lais kreipkitės pas Lietuvių Radio Valandos vedė
ją ir pranešėją adresu: Antanas F. Kneižys, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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DARBININKAS 2

vietines žinios! when DISASTE* 
strikes home

PAIEŠKO

ZINUTĖS
sa-
Šv.

parapijos bažnyčioje 
žmonių. Ketvirtadienį

Bus šventinamas į Kunigus Šv. 
Kryžiaus katedroje. Laikys 
primicijas Šv. Petro parapijos 
taisomoje bažnyčioje, geg. 9 d., 
11 vai. r. Išsišventinęs mano 
tęsti mokslus.

Daktaras Vaitkūnas baigė

Daug žmonių. Didžiojoje 
vaitėje ir Velykose lankėsi 
Petro 
daug
plaukė didžiausios minios. Nak- medicinos mokslus Loyola Uni- 
tį, didžiumoje vyrai, budėjo versitete, 
prie Švenčiausio Sakramento i d. jo motinėlė ir sesutė išva
iki šeštai valandai ryto. Penk- ■ žiavo į jo džiaugsmingas iškil- 

šeštadienį ir sekma- I mes.
Džiaugiamės su šiais jaunais 

visi jų 
pažįstami. Sveikiname juos ir 
linkime sėkmingos darbuotės 
Dievo garbei ir žmonių labui.

Chicagoje, kovo 29

tadienį, šeštadienį ir sekma-'mes. 
dienį lietuvių minios lankė sa
vo bažnyčią ir ėjo prie Sakra- Bostono profesionalais 
mentų.

e
sūnusVALAITIS, Jonas,

Juozo, gimęs Amerikoje, gyve
no Šakių ap., vėliau grįžo A- 
merikon.

VALANTEJYTE, Agota, iš 
Stulgių parap., Skaudvilės vai., 
Chicagoje.

VALIUKEVIČIENĖ - Peciu-
■ konytė, Marė, iš Veisėjų vai.,
Seinų ap., 
iMarė, gyv. Shenandoah, Pa.

VALČACKAITE, Magdalena Ežerskienė, Morta ,iš Tauragės
Mari- apskr.

i ZIKORIUS, iš Rokiškio ap„
f 

gyv. Bostone.
ŽILINSKAS, Juozas, Kazys, 

ir Petras, iš Panemunio vai., 
Rokiškio ap.

ŽLABYS, Kazimieras, iš 2a-

2ALIAUSKAITĖ - Butkus, 
Marytė, iš Alytaus ap., duktė 
Stasio.

YONICK (Jonikaitė?), M.A., 
iš Skaudvilės vai., gyvenusi 
1111 Zeny Avė., Hillside, N. J.

ŽAKIENE - Kelnerytė, Liud
vika, ir Skaudvilės vai,, Taura
gės ap., Chicagoje.

ŽEMAITYTĖ. Adele, 
pavardė nežinoma, 6esuo

vyro 
Juo-

ir vaikai Juozas ir zo, gyv. New Yorke.
ZEVECKIS, Juozas ir sesuo

(Walejszo) 
Vilniaus,

šuo Agota, iš Eišiškių vaL, Vil
niaus ap.

ŽUKAUSKIENE - Balaikaitė, 
iš Kalvarijos vai., Marijampo
lės ap. '

ZUMMER, Julia, gyv. Kan- 
kakee, III.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Dėkojo. Šv. Petro parapijos 
kunigai dėkojo visiems už mal
das, darbuotę, ir gausų šukavi
mą: bažnyčios taisai, mokyklų 
reikalams, ir ypatingai už taip 
nuoširdų Seserų mokytojų už
laikymą.

Pradėjo. Kovo 29 d., pradėjo 
remontuoti Šv. Petro parapijos 
bažnyčią. Taisos prasidėjo iš 
lauko. Mūrą sutvarkius, bus 
taisomas bažnyčios vidus. 
Prieš taisų baigą bažnyčia bus 
ypatingai gražiai išdažyta. Vi
si pasimelskime Dievo palaimos 
šiam svarbiam parapijos dar
bui.

Naujas Prelatas. Girdžiame, 
kad kun. Jonas Balkūnas, 
Maspetho klebonas ir visuome
nės veikėjas, kurs yra kalbėjęs 
ir So. Bostone, tapo Monsinjo
ru. Džiaugiamės. Sveikiname ir 
linkime geriausios kloties.

RED CROSS
isthert

Užkvietė. LRKSA Centro 
Valdybai prašant, kun. Vir
mauskis užkvietė šio Susivie- 
nymo seiman Jo Ekscelenciją 
Richard J. Cushing, D. D. 
Bostono Arkivyskupą, ir 
Ekscelenciją Vyskupą John 
Wright, D. D.

Du draugu. Šį pavasarį 
gabūs draugai jaunikaičiai So. 
Bostoniečiai 
tautas ir
baigia. mokaiuą. Deakęnaą

'» I

Jo 
J.

HELPWITH YOURGIFT

du
l

— Albertas Kon- 
Juozas Vaitkūnas

- zs w ~ « ~°n*
tautas baigia mokslus ISv. Jono 
Seminarijoje, Brighton, Mass.

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.LCSeymoar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.
-- . .

TeL TROwbrldge 8330

lieptais, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Są.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Tretininkų

klausomos 
ir 7:30 v.

Kun. Kapelionas Kapitonas 
Kazimieras Jenkus sveikina So. 
Bostoniečius Šv. Velykoms. Jis 
džiaugiasi galįs padaryti gero 
USA kareiviams ir lietuviams 
tremtiniams, kurių padėjimas 
yra tragiškas.

Kunigas Kapitonas nemano 
tuojau grįšti Amerikon.

Trečiadienį, bus laikomos Šv. 
Teresės novenos ir 
Brolijos pamaldom.

Ketvirtadienį, bus 
išpažintys 4 v. p.p.,
v., prieš pirmą mėnesio penk
tadienį.

Penktadienį, 4 v. p.p., klau- 
somps Marijos Vaikelių Sodali- 
cijos išpažintys. 7:30 v. v., lai
koma Šv. Valanda. Po tam bus 
Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas.
’• šeštadienį, 8:30 v. r., Mari
jos Vaikelių mėnesinė Šv. Ko
munija Sekmadienį, 9 v. r. Mo
terų Sodalicija eis prie Šventos 
Komunijos. 10 v. r., Mergaičių 
Sodalicija priims Šv. Komuni- 

^j4-
į Po paskutinių šv. mišių, ku- 
irios prasideda 11:30 vai. Mo- 
iterų Sąjungos kuopos susirin- 
i kimas.
i Po mišparų, kurie yra gieda- 
■ mi 2:30 v. p.p., įvyks, bažnyti
nėje salėje, metinis Seserų Jė- 

j zaus Nukryžiuoto Rėmėjų pa
rengimas.

ĮVA
Alek-

gyv-

Anton (Valun-

vyks traukiniu į St. Louis, Mo. 1 
i dalyvauti Tautų Festivale (Na- 
■tional Folk Festival), kurs į-

Šv. Petro lietuvių par. Mote- vyks balandžio 7-10 dienomis, 
rų klubas ruošia nepaprastą Opera House, Kiel auditoriume. i 
parengimą, kurs įvyks balan- Tautinių Šokių Grupės dalyva- 
džio 10 d., 7:30 vai. vakare, vimas Tautų Festivaluose re- 
parapijos svetainėje, 492 E. klamuoja lietuvių ir Lietuvos 
7th St., So. Bostone. Bus vardą. Taigi įvertinkime tos 
“Whist Party”, pupomis žaidi- grupės, o ypač jos mokytojos 
mas, “pinockle” žaidimas. Atė- p. Onos Ivaškienės tautinį-pat- 
ję galės žaisti kas ką norės ir riotinį darbą, 
mokės ir laimėjusieji gaus gra- Atėję į Lietuvių Tautinių! Praną ir dukterį Juliją, 
žiu dovanų už kiekvieną žaidi- Šokių Grupės parengimą šešta- 
mą. dienio vakare. balandžio-April

Rengimo Komisija deda visas 3 d., kurs įvyks Lietuvių salė- 
pastangas, kad tas parengimas je, So. Bostone, turėsite progą 
būtų sėkmingas. Atėję, nesi- palinkėti Grupei laimingos ke- 
gailė*ite.

Kviečia visus Komisija.'

Parapijos Moterų 
Parengimas

lionės ir geriausių sėkmių.

W,
Pirmas po Velykų 

Surum-Burum” Vakaras
I

Kovo 28 d., tapo pakrikšty- 
Įtas G. Antanas^— Vilimo ir A- 
lenos (Grigalaitytės) 
gyv. 34 Bay St.

Martinas — Karolio ir Anta
ninos (Pralgauskaitės) Tarlau- 
skų, gyv. 164 Ashmont St.

Diilon,

Remkite tuos profesijanslus ir bis- 
eterius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininke’*.

Visi skelbkite* "Darbininke".

■ir Ona, iš Krosnos vai..
' jampolės ap.
i VALEIŠA, 
sandras, iš 
Brooklyne.

j VALUNT,
■tis?), gyv. Iowa, brolis Mag-
įdalenos Lejeitenės - Valuntai- garės vai., Šiaulių ap., gyv. 135 
tės. ]

VENCKUS, Jonas ir Pran
ciškus, iš Kvėdarnos vai., Tau
ragės ap., ir Pranciškaus dūk-; 
tė Ona, gyv. Chicagoje.

VIKONIS, Pranas, iš Rokiš
kio vai.

VISOCKIENĖ - Jablonskai-
VYŠNIAUSKAS, Antanas, ir 

sesuo Kubilienė, Elena, iš Šilu
vos apylinkės, Chicagoje. 
tė, Katarina, gyv. Waterville,< 
Conn.

WAIWODA, Wladimir,
Kražių vai., Raseinių ap., 
taras, gyveno ilgesnį laiką 

; šuvo je.
WHITE - Juodaitytė, 

gyv. Brooklyn, N. Y., iš 
dų vai., Šakių ap.

ŽALIUKAS. Antanas
nas, iš Valkininkų,
ap., Antanas gyveno Chicago
je, ir Clevelande. turi sūnų

, iš 
dak- 
Var-

Ona, 
Barz-

Brooklyn St., Bostone.
ŽIUGŽDA, Antanas ir Juo

zas, iš Šilavoto vai., Marijam
polės ap.

ZUBRAS (ar 
mas, iš Ūdrijos 
apskr.

ZUBRYS (ar 
mas, iš Ūdrijos 
apskr.

ŽUKAUSKAS,
Prienų vai.

ŽUKAUSKAS, Jonas, Motie
jus ir Vincas, iš Garliavos vai., 
Kauno ap., New Yorke.

ŽVIRDŽYS, Jonas,
Stasio, gyv. Chicagoje.

ŽUKAUSKAS, Juozas

I

ir Jo-
Vilniaus

mo vienų vaikučių kitais, ir 
kiek tuo darbu parodyta pra
kilnios ir praktiškos 
meilės. Tai ištikrųjų 
ir kitoms mokykloms 
dis.

artimo 
sektinas

Zubrys), Si- 
val., Alytaus

Zubras), Si- 
val., Alytaus 

b
Baltrus, iš

ĮVAIRUS SKĖLIMAI

Parapijos Mokyklos Vai
kučiai Šelpia Tremtinius
Teko patirti apie vedamą 

reikšmingą ir gražų darbą Šv.Bostono Lietuvių Tautinių
Šokių Grupė ruošia labai puikų Petro ietuvių parapijos moky- 
“Šurum - Burum" parengimą kloję. Vienas iš ją lankančių 
šeštadienį, balandžio-April 3 d., tremtinių vaikučių. Aldis Kon- 
7:30 vai. vakare. Lietuvių sve- čius, atsinešė i“ 
tainčje. E Street, So. Bostone, tremtinio Vokietijoj gautą laiš- 
Bus graži 
mergaitės, tautiniais 
liais pasipuošusios, pašoks pa- ir t. p. Susidomėjo tuomi laiš- 
dainuos, padeklamuos. Šiame ku Seselės mokytojos. Supa- 
vakare bus proga visiems daly- žindino su jo turiniu visus mo- 
viams laimėti gražių ir bran- kyklos vaikučius, 
gių dovanų ir linksmai laiką pradėjo nešti iš savo 
praleisti. Visi bus pavaišinti praktiškas dovanėles ir klasėse 
arbatėle ir kitokiais skanumy- susidarė siuntiniai, 
nais.

Kviečia visus ir visis ateiti - 
ir kartu su Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupe ir jos, 
mokytoja p. .Ona Ivaškiene' 
praleisti vakarą.

Ši Tautinių Šokių Grupė pir
madienį, balandžio 5 dieną iš- šiuo darbu sukelta susidomėji

programa. Mažos ką, kuriame, nusiskundžiama 
drabužė- kaip mažai valgyti jie gauna

/

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

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

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

ir

Užsisakykite Tanike Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Rainės pneinamess

Myopia Club Beverage Co.
Graften Ava* Islingten. Mass.

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

J. NAMAKC '
REAl ESTATE 4 

INSURAMCE 

409 W. Broadvvaj 
SO BOSTON. MASS

Tel So Boston OJM-

Keto. 37 Oriole Strt* 
■Veet Roxbury Masr 
Tel. Psrkwsy 1233-W

4

MUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
drumą. Turiu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

ir se-

brolis

įsigyti SauMtoJs 
Califemijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
REIKALINGA Patyrusių 

TIN KNOCKER. Atidaroma 
nauja šapa, malonios darbo ap
linkumos. Šaukite EV 3-4305.

(30-2)

hragnjy Arbata
tIpavyz-

Rap.

Mes pardavinėjame
Parag^ajy Arbatą
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci-

Susilaukė DuktersSusilaukė Dukters
i

p jų tos arbatos už

Realstatininkas
710 N. Vu Ncm Ave^
Hollyvood 38, Calif.

arba vieną$1.00,
Roland ir Ona (Tuleikaitėl 

Bishop, Velykų rytą, kovo 28 • 
d., Šv. Margaretos ligoninėje 
susilaukė gražios dukrelės. Pp. 
Bishopai tikrai turėjo 
mas Velykas. Mama ir dukrelė kinamiems organams, stimulas

i PIPI svarą už $1.25.
Daugelio daktarų yra pasaky

ta, kad Paragvajų Arbata yra
gera širdies taisytoja ir ener-

links- gijos kūrėja. Ji yra gera virš-

iš savo draugo jau^įagj puikiai.
■į Nemažesnį džiaugsmą turėjo 

ir “grand-father" ir “grand- 
Imother” Pranas ir Ona Tulei- 
kiai. kurie yra nuoširdūs ‘Dar
bininko' prieteliai ir rėmėjai. 
Mrs. Ona Bishop yra dirbusi 
nekurį laiką ‘Darbininko’ ad
ministracijoje.

Mr. Roland Bishop yra Ste- 
phen Darius Post iždininkas ir 
veiklus šios organizacijos dar
buotojas.

Vaikučiai 
namų i 

j

Pasišven- 
tusios Seselės mokytojos rū
pestingai supakavusios suneš
tas vaikučių dovanas, pasiuntė: 
tremtyje esantiems lietuviams1 
vaikučiams. Jau pradėjo ateiti 
padėkos laiškai. Būsią ruošia
ma ir daugiau siuntinių. Kiek

; ir maistingiausis vastas ner
vams bei šilumą teikiantis sti- 

' mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

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

Į ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

1 So. Boston 27, Mass.

Sandėlis Knygi Ir <

nervų, išgąsčio, nemigęs, galvos ir 
sprando skaudėjimo, ausyse ūžimo 
ir nuo visokių nervų suirimų. 85c.: 
Pajėgumo pataisymas. 85c.; Nuo 
neuralgijos, niuraitis, nuo išvarytų 
pirštų formos, suaugimo kietų rin
kių ant pirštų sąnarių bei kojų, 
$1.75; Nuo odos visokių išbėrimų, 
papučkų, $1.00; Trejenkos šaknys 
dėl Snapso. 75c.; TrūkžoN*. ramunė- 
liai, liepžiedžiai, pelūnas, kadagių 
uogos, po 25c. už pakelj; Pirmapra
džių motinų arbata, palengvina nėš
tume. 75c.; Valo ir pataiso užkietė
jusius vidurius. 60c.; Nuo inkstų ir

Aukso Attoriukas, maldų knyga. 
Tilžės spaudimo, gražiais celuloidos 
viršeliais. $1.75; Vainikėli*, maža 
jaunuomenės knygutė, paveiksluotos 
mišių maldos, kietų apdarų, 75c.; 
Aficieriau* aukšti klausimai, o ka
reivio mandagūs atsakymai, juokin
gi skaitymai. 15 c.; Apie dangų, 
saulę, mėnesį ir kitas planetas, 10c.; 
Nojaus Arka. įdomūs skaitymai. 
25c.; Dainų knyga, 120 įvairiausių' 
dainų. 75c.; Marių Duktė, graži a-j 
pysaka. 25c.; Kaip duktė gyveno' 
pūstynėje, 25c.: Eustachijušas, gra-. 
ži apysaka iš pirmųjų krikščiony- Į 
bes amžių. 35c.: Grigorius, graži a-, strėnų skaudėjimo, taipgi tarpi na ir' 
pysaka. kaip jis išbuvo prirakytas, varo lauk akmenėlius. 60c.t Kraujo 
ant salos per 17 metų. 35c.; Gudrus į valytojas, jei kraujas bus švarus — 
piemenukas, žiemiška pasaka. 25c.; apsisaugosi nuo ligų, 60c.; Nuo ko- 
Istorija Seno ir Naujo Testamento, ■ sulio, dusulio bei mainų asthmos, 
su paveikslais, 25c.; Išganingi dū-' palengvina atsikosėti ir varo dulkes 
mojimai apie Dievo Motinos sopu- • laukan. 60c.: Nuo cukrinės ligos 
liūs, 35c.; Keliauninkų apsakymas,' (diabetų). 85c.: Nuo pailių arbata, 
keliaujant į šventąją žemę Jeruzoli- 85c.; Mostis, $1.25; Nuo nemalonaus 

.--------- =-—... — 'kvapo, 85c.; Nuo surūgusio pilvo
pagalbos,' (heartbum). 85c.: Nuo visokių reu- 

matiškų sausgėlų. 60c.; Senelių ar
bata, kurie negali miegot. 85 centai; 
Nuo širdies ir vandeninės ligos, 60 
centų; Nuo kosulio ir kokliuėo, vai
kams, 60 centų; Nuo užsisenėjusio 
kataro — hay fever, $1.25; Tyra 

Virėja, Kepėja, Ke- mostis nuo rožės, pailių ir bile ko- 
450 geriausių re-'kio bjauraus niežulio, $1.25; Nebūk

I

CASPER

South Boston.

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOMK

M4 lMtBRMdw»
■DOTB BOSTON. MASS

O. A. Zalstskas, F. E- žaltiška* 
Oratoriai Ir BalaamuetojaL 

Patarnavimas diena ir tokų. 
Kaplytla tormenlma Dykai.

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0815

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JO3 

PO GLOBA MOTINO* ŠVC,
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

Vice-Pirmininkė — d. Gailiūnlen^,
8 Winf>eld St.. So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Masa 

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

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

51 Tampa’ St., Mattapan, Ma3S. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija toko 
vakare, Parapijos salėje, 492 E.
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raštininke.

Plrmininkaa —
601 6th BL, B

Vlce-Pirminintoa—
702 E. Mh BL, Bu. 

Prot. RašL —
5 Thomae: 

Fin. Rašt. —
440 E.

Iždininke
699 E.

Maršalka —
787 E. Bn

SOUTH BOSTON CAFE

YAKAVONIS
74Uta.lfata8t 

Brockton, Mana. 
V. YAKAVONIS

RrtMTMvtanas Dtan* ir Nakų 
Koplyčia toraanima Dykai 

TaL RraoMon 8-1M0

mą. 35c.; Lengvas būdas išmokt an- : kvapo, 85c.; 
glitkos kalbos be kito | _ 
35c.; Nebijok mirti, nes ntio mirties 
nepabėgsi. sti apie 20 paveikslų 
kaip mirtis vaikščioja visur ir gau
do savo aukas. 60c.; Neužmokamas 
žiedas, graži, pasaka. 25c.; Pinigai 
galvažudžiai ir prie ko jie žmogų 
priveda. 25c.; 
nuotoja, su apie _ , ___ ______
ceptų. $1.00. Įsutukęs — liesėk, 85 centai; Auktto

žolės Arbatos Formoje, įvairių rū-! kraujo milteliai, 5 uncijos. $1.00.
šių žolės yra sudėtos į pakelius, su I M. 2UKAITIS.
uurodyoiau kaip jas vartoti, nuo i 332 tie a n Par k. Spencorport, N. Y.

Pagamina gerus lietuvišku® pietna, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Bosiąs, Mass.



Antradienis. Kovo 30 d. 1948

^Literatūra
>■>

DAR

KEPAIC3CY Kritiškos Dienos Klaipėdoje

Vyt. Tamulaitis.

Tėvo Testamentas
— nusijuokė, 

degtuką. — 
šitai vaidybai daugiau ti
kusios moterys. Mane tai 
’a^ai nejaukiai nuteiktų 
kad ir toks niekutis, kaip 
si taurelė. Pagaliau, ar 
būtų kas apie ją kalbėti? 

ūek, vis dėlrto dėl jos 
prisiginčijama, 
tų ji brukte brukama į 
ranką žmogui, 
nupurto šalčiu ir nejau
kumu. Bent aš tą ryškiai 
pergyvenu, kai tik sėduo
si prie paruošto stalo. Pa
malęs prieš savo akis 
blizgančią tavre-ę, aš iš
vystu praeityje savo tėvo 
išsigandusias a' is, ’-urios 
lyg klausdamos pasižiūri 
į mane, ar nesudrebės 
ranka ją pakeldama...
— Ar buvo kas tragiš

ka?
— Net nieko panašaus, 

— atsakė pulkininkas. — 
Nelaukite kokio jaudinan
čio ar nepaprasto įvykio. 
Nebuvo, rodos, nė aiškios, i 
konkrečios priežasties. Aš 

ramiai pasakytuose žo- pats savimi stebiuosi, Ro
džiuose buvo toks tvirtu- dėl šis menkas įvykis ma-

— Ne, negersiu. — šaltai čiau šito, 
pastūmėjo stiklą pulki- žybteldamas 
ninkas. — Šiuo atvej 
neperkalbamas.

- Nė už jaunosios lai
mę? — sušuko inžinierius.
— Nė su manim, pulki

ninke? — nusišypsojo jau
na moteris, baltuose ves
tuvių rūbuose. Ji laikė pa
kėlusi krikštolinę taurelę 
ir žiūrėjo tuo gundančiu, 
gražios moters žvilgsniu, 

•kuris tuojau turėjo pa
lenkti vyriška širdų —Už 
na~o ateiti ir laimę! — 
taip saldžiai sušnabždėjo 
ji, kad adjutanto pentinai 
— ri-Į cd-ambėjo po stalu.
— Tš širdies to linkiu. — 

ištarė pulkininkas ir kils- 
telėio savo taurę. Bet vėl 
greit ia pastatė ant stalo, 
nepalietęs lūpomis.
— Tik tiek? — priekaiš

taujančiu balsu sušuko 
jaunoji moteris. — Taip 
negalima!
— Sunku neišpildyti jū

sų prašymo, bet atleiskite, 
aš niekada negeriu, — jo

esu

Kiek kar-

kurį tas

dėl šis menkas įvykis ma
mas, kad jaunoji moteris no jaunystėje taip giliai į- 
nė nebandė perkalbėti, strigo į atmintį ir taip ii-

savo stiklą, 
seno kario

gai, net lig šiol užsiliko 
mano širdyje. Tai atsitiko 
labai paprastai...

Tada buvau mažas ber-j

II
I I
i
l

sie-

Tik, padėjusi 
žvilgterėjo į 
veidą ir tarė:

— Nenorėčiau tikėti, kad 
būtų kokia nors priežastis niūkštis. Prisimenu, sėdė- 
KtoŪįl griežtumo. Argi jau vakare prie šiltos kro- 
taVfete rieą gyvenimą snies. Lempa dar nebede- 
toks? Pagaliau. tai netik- gė, nors gili rudens vaka- 
tų jūsų profesijai...
— Klystate, mieloji po

nia. — nusišvDSojo pulki
ninkas. — Stiklas 
renka prof esi ias, 
žmones. Netikėsite, bet li
gi šiol 'dar nesu 
vęs

nesi- 
o tik

* paraga- 
degtinės nė lašo.
Argi būtų kuo pagrįs- 
toks griežtumas?
Gal ir yra priežastis, 
savo paprastumu net 

neįtikinama. Aš jums ją 
pasakysiu. Nemalonu tik. 
kad turiu išskirti iš kitų 
tarpo. Nemėgsta to žmo
nės...

tas

bet

i

8

p'll
f *■
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sis vaizdas dalinasi į dvi dalis: viršuje mato- 
ma galerijoj esančius kariškius žmones, tai Grai
kijos ’ ovos su raudonaisiais gurilomis vadai. Jų 
tarpe iv U. S. Majoras Sam Clark, kuris ten pris
kirtas sekti anuos veiksmus. Žemiau matosi vaiz
das grįžtančių kaimiečių į Delvenaki kaimą po to 
kai iš ten buvo išvyti raudonieji gurilos. Graiki
joje prie Albanijos ir Jugoslavijos sienos ra
mybės nėra. Ten žmonės gyvena partizaniškų ka
rų laikmetį.

Lietuvai

Pradžia 3-čiame pusi. .lietuviu patriotu seniau 
Pustas Szameiten”. a"t AuJgro. Dr?uSjjį

I Nemuno kranto prie Til- het”?° Jokubo
|žfs organizuoji .<miste_ Stikloriaus vedama. Spor- 
irijas” su žemaičio iškam- h8t.u?a! sus,|y-
šu deginimais ir p. ,klno su vokiečiais, vau-

i Nežiūrint i-tai KlaiDė-dens sP°rte Juos net Pra‘ dos krašte kūrybinis 1^.1’enkdami (Jachtklubas, 
tuviu gyvenimas ėio nil- Santos vandens sporto 
nu tempu. Milijonai utų! baseinas su visu baidam-, 
p’at.kė i uosto pagilinimą, (lenktynių va'eių, johų ir 
praplėtimą, sumodernini-. !acht4 ‘.aivynu- k.aU Ku.r- 
ma. Fabrikų, rūmu, ori- i ,ll» ma"°,s Prausia 
variu namu statyba išti-1 arga • M°ksl° g'.tvJe au‘ 
sa-s kvartalais nesustojo. |?°,’^uvių pradiaos mo- 
Kultūriniame gyvenime 
,;ot”viai buvo nustelbė vo
kiečius. 1934 - 1935 m., 
rreta va’stvbinio teatro, 
^et lietuviško opera veikė 
(buvo pastatytos Travia
tos ir Fausto oneros).
Sėkmingai veikė Ciedoto- 
jų Draugijos chorų tink- autonominiame krašte vis 

dainų aštrčjo.
Neuma^o 
nirmasis 
^a'*i'’ma"

kyklos. veikė trvs lietuvių 
mma^zijos (Klaipėdoje, 
Šilutėje ir Pagėgiuose), 
Prekybos ir Pedagoginis 
institutai.

VIRĖ ARŠI POLITINE 
KOVA *

Bet politinė ko a šiame

rengiamos
šventės. Klaipėdos muzi
kos mokykla, pradžioje 
vadovaujama komn. Sta
sio Šimkaus, davė Lietu
vai naują žymiu muzikų 
išartą (komp. J. Kačinską, '• j • • a <■ •• * c* a c* jį •

Žinoma Sasso- 
bT’la — buvo 
I’u^r g a s. 

daugiau
svaigino iš Berlyno drąsi
namus vokiečius ir vo
kietininkus (permanofi- 
liškus vietos lietuvius). 
Nors kraštas apie 80% 
lietuviškas, atvirai kovo- 

Augaitytę ir jusiai lietuvių politinei 
laimėti

——————— 
jais, sesėm ir broliais lie
tuviais, kad neaiškus rv- 
tojus skaudino mūsų šir
dis. Nujautėme, kad nacių 
keršto banga palies pir
moje eilėje tauriuosius 
Klaipėdos krašto lietu
vius... Šiandien mes jau 
gerai žinome, kiek daug 
taurių Mažosios Lietuvos 
sūnų žuvo račių nukan
kinti...

ANĄ SAULĖTĄ D’E ’TĄ
Neatsispyrė kiti Vokie

ti jos kaimynai, negalėjo
me ir mes atsispirti, nors 
Berlynui labai daug re~- 
vų kaštavom. Klaipėdos 
kraštas Vokietijai buvo 
principinis “vienalytišku
mo” klausimas, mums gi 
—gyvybinės reikšmės da
lykas. Pasitikėdami savo 
vyriausybe, mes iki pas
kutinės dienos buvome sa
vo vietose ir ramiai dirbo
me. Tik kai 1939 m. ko”o 
mėn. 22 d. rvtą Kauno ra- 
diias... nradėjo griežti ka
riškas dainas... — mes 
"mtome, kad... šiandien 
Nemuną peržengia Vokie
čių kariuomenė...

Eidami tarnybon, iš ro- 
kiečių ir vokietininku b_- 
tų girdėjome voHeč«’i 
himno žodžius “Deut- 
schland ueber alles”...

Darbovietėse tvarkėmės

-J*

■ dirig. Mariiošu, St. Sodei
ką, A. Mikulskį, operos 
primadoną A. Dambraus
kaitę, J.
daug kitų). Visam kultu- srovei nepavyko

daugumos Krašto Seime- evakuacijai pagal įsaky- 
lyje, kadangi vokiečiai mą iš gubernatūros. Tylė- 
nekovojo atvirai, bet į lie- darni nepriekaištavome, 
tuviškus rinkimus ėjo pri- kodėl apie tai mes nebu- 
sidengę Volksparti jos, vome anksčiau įspėti. 
Memellaenderių, Memel- 
deutschų, 
sc h e 
partei 
tai jie darė kitur (Sude
tuos ir k.). Vienok to ne
užteko. Iš Osthilfe organi
zacijos plaukė daug judo- 
šiškų grašių. Svarbesnėse 
įstaigose, kaip Klaipėdos sniegas, 
pašte, veikė šnipai.

Nežiūrint tvirto lietu- kė mūsų 
vių laikymosi, buvo aišku, ir vokiečių 
kad... vieną gražią dieną žygiuojant vokiečių ka- 
teks mums mielą ir bran- riuomenei nuo Tilžės, “ne
gu Klaipėdos kraštą už- atsakingas” vokiečių ele- 
leisti... seniems jo oku- mentas suvedinėjo sąskai- 

Ne kartą per- tas su lietuvninkais, su 
kalbėdavome likimą vie- lietuvių veikėjais, juos 
tos lietuvių (čia gimusių kruvinai sumušdamas, su

riniam darbui vadovavo 
pačių Klaipėdos krašto

sunkios savo sermėgos. 
Pirmasis tuojau nusišluo
stė ūsus ir iš kišenės iš
traukė senį butelį, o ant
rasis, iš papratimo brūkš
telėjęs pirštais per pano
sę, padėjo ritinį dešros.

“Kam to, vyručiai?” iš
tarė tėvas šaltai, tebesto
vėdamas atokiau. “Lyg 
mes be butelio nepasi
džiaugtume judviejų tai
ka...”

“Nedaryk tik, Motiejau, 
tvarkos ten, kur ji jau y- 
ra. O dabar eikš ir sės
kis!...” Bet tėvas nepaju
dėjo.

“Žinote juk, kad nege
riu”, pasakė. “Vaišinkitės, pantams, 
bet be manęs...

“Be tavęs, 
sušuko ūsočius. 4 
mes čia atvažiavome per tikimi Lietuvai ir kurie 
tokią klampynę. Ar sveti- turėjo grįžti prie Reicho, 
muos namuos sėdėti prie 
butelio, dargi be šeimi
ninko? Ne, be tavęs nė la
šo... Gėda mums būtų, va 
kas!”

(Bus daugiau)

Kas jautėsi nesaugus 
Memellaendi- asmeniškai, kadangi vo- 

Landwirtschafts- kiečiai ruošėsi šį trumpą 
skraistėmis, kaip tarpuvaldį išnaudoti “at

siskaitymui”, — stengėsi 
artimiausiu keliu pasiekti 
Didž. Lietuvos ribą.

Lietuviškąjį Klaipėdos 
kraštą dengė paskutinis 

Pavasarį skel
bianti saulė buvo liudinin- 

“pralaimėjimo” 
“triumfo”...

Dainuojančių girių, smutkelių šalie, 
Kas atstos nesvetingoj klajonėj tave?
Margos lankos ir rūtų darželiai žali 
Iš tolo man dvelkia gaiviąja srove.
Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos, 
Aš, it beržas, išrautas iš žemės gimtos, 
Kankinuos ilgesy — ar guluos, ar keliuos — 
Nei aukščiausi kalnai man tavęs neužstos!
Vai, girdžiu, tu šaukies savųjų vaikų, 
Sutrypta ir nualpus tautų vieškely, 
O padangėj tavo tamsu ir klaiku, 
Ir pagalbos iš niekur prišaukt negali.
O tikėk, jie sugrįš, tarsi paukščiai, visi
Iš svečių, tolimųjų kraštų —
It žvaigždė pro miglas patekėsi šviesi, 
Vėl laisva ir šventa kelsies tu!

Bany Rutkūnas.

Jis paša-• 
šiandien1 

sutaikinti j 
kai- j 

tėvas I 
“sūdžia”. i _ • i i- -
o garbin- mus^ pareigos kelią, jam damas sma’os 

buvo tekę buvo b’giai svetimas. Ger- čiam kipšų 
ti taip pat negėrė, nė į rėksiu į ausį: 
burną neėmė, kaip žmo- noti tu, šalto 

knv<niJn®s sako- rors ši dorybė kaip rasti
° ‘ ’ tada buvo tokia

ta. Reikia tik __y___
aną metą, atnešusį į mūsų vos valsčiaus

Nors buvo krašU ne tik slavų vergi- Tik jis 
nūs su visais, bet šališku-į ,be^ j - .
singas. uuvu hkum-i ,,
nūs s uvisais, bot šališku- karčiamų... 
mas ir pataikavimas, ku- Taigi, sakiau jau, buvo 
ris taip dažnai iškraipo1 sutemę, kai staiga į tro

bą įvirto tuodu kaimynu, 
apie kuriuos tėvas kaip 
tik buvo bepasakojąs.

“Sveikas, Motiejau”, 
griebė tiesiai tėvą į glėbį, 

i Tu nelaukei, žinoma, to
kių svečių, o mes pasiro
dome taip netikėtai 
staiga, kaip 
paukščiukai”, 
buvo linksmi, gerokai į- 
metę po kepure...

“Važiuojam, sakau, Pi
lypai, pas Morkūną bičiu
lystę sutvirtinti”, kalbėjo 
ūsočius, “jei jis mudu su
taikė, tegu ir savo akimis 
dabar pamato neperski
riamą draugystę, kuri gusi žiburį, 
mus amžinai surišo. Taip: “Prašau, sėskitės”, išta- 
tvirtai, kaip ir prie alto- rė tėvas, nė kiek • nenu- 

kaip ir prie uždeg- džiugęs tais pagyrais, ku
riais jį apipylė kaimynai.

“Neužmiršiu tavęs nė Kada jau kada, bet 
grabe gulėdamas”, karto- šiandien. Motiejau, tai nė
jo beūsis. “Tegu, Motie-• siskirsi iš mudviejų drau- 
jau, bus ir taip, kad mane Įgijos”, ištarė ūsočius, sės- 
nelabasis nusitarabys į:damas už stalo. Atsisėdo 
pragarus... Bet ir ten, vir-'ir beūsis, nenumetęs nei

ro prieblanda jau buvo 
užliejusi trobą.

Tėvas sėdėjo prie 
nos. netoli durų, ir kalbė
josi su motina, 
kojo, kaip jam 
buvo pasisekę
du besivaidijančius 
mynus. Tuo metu 
buvo valsčiaus 
Tai ne menkos, 
gos pareigos
žmogui, neragavu šiam 
mokslo ir nevarčiusiam 
storą išminties 
Bet ištisa ei’ę metų jis 
išsėdėjo šiame krėsJe ša-

— Juk žinote, pulkinin- lia vaito, be priekaišto ir 
ke, jei žmonės nemėgsta, užmetimų, 
kad kas išsiskiria iš jų. 
tai yra patenkinti bent 
tuo kad yra apgaudinėja
mi...
— Niekada nepadary-

i

Pasididžiuojančiai stebi motina-avis savo 
trinukus. kuriuos laiko glėbyj Robert Halbach iš 
Orchard Park. arti Euffalo. N. Y. Savininkas pra
neša. kad tai antri metai po trejetuką avinėlių 
atveda ši stambi avis, kas yra retenybė.

katile, pa- 
pirmininkui 
jei nori ži- 
šuns nosie, 

teisybę, pasi- 
neįpras- klausk Motiejaus Morkū- 

atsiminti no, mūsų garbingo Ragu- 
’ ' ’ . . .. i “sūdžios”.

j vienas tau pra- 
~_______ bet ir pristatinėjusį krapštys palinkusias asilo

Nors buvo~malo- ant kiekvienos kryžkelės ausis, neteisybės derva 
aplipusias, kaip ir man 
kad padarė... Pasakysiu, 
Motiejau, tikrai taip pa
sakysiu... O jei būčiau, 
Motiejuk, tenai danguje, 
tarp šventų mergelių, sal
džiai šnibždėsiu joms į 
ausį apie tavo širdies ge
rumą ir tokį saliamonišką 
protą. Tik akimis susiža
vėjusios mirkčios. Manai, 
aš nemokėsiu pakalbėti. 
Nereik man liežuvio smai-Į 
linti. Draugystė, brolau, 
visur gerbiama. Tai šven
ta teisybė. Be jos, Motie
jau, kaip be druskos, nei 
praryt, nei išspiaut. Už į 
tai sodink dabar mus už 
stalo...

I 
Motina jau buvo užde-

riaus,
.tų žvakių...”

ir 
pavasarį 

Abudu jau

Motiejau?”
“Tai kam įr augusių), kurie buvo iš- įminėdamas ir į kalėjimus 

sukišdamas... Daug iš jų 
šiandien negali kalbėti, 
užtat mūsų, anų dienų gy
vų liudininkų, pareiga ne
leisti užmiršti vokiečių 
krvžiuotiškų poelgių su 
lietuviais.

Edv. Kamėnas.

Eilę metų dirbdami su 
jais, mes, kilę iš kitų Lie
tuvos apskričių, buvome 
taip susigyvenę su šiuo 
lietuvišku kraštu ir su 
nuoširdžiais jo gyvento-
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ATSIMINKITE! Daugelis jSsų geriausių draugų yra Busais važiuojančių!
MALONĖKITE NEPARKINTI

BUŠŲ SUSTOJIMUOSE!

prieš ^statymus... gah- 
“pp.rk’ny” t’kieta. Kada 
"atvės, jie labai sulaiko

Vienas dalykas yra 
ma labai greitai užsidirbti 
busai turi sustoti viduryje 
trafiką ir tie, kurie turi i'linti ar il’pti i busus turi 
spaustis tarpe parkinrmų kar t Mes žinome, kad 
turite neparankumų pykinimui karų. — bet atsi
mink, kad ryt jums bus taipgi didelis neparanku
mas, kada busas nesustos arti šaligatvio.

Turėk dėmesyje saugumą ir parankumą 
kitiems žmonėms... MAIAJNfiKITE NE

PAREINU BI’SŲ SUSTOJIMUOSE!

Nežiūrėk kur jūs važiuojate...
Kada važiuojate... THE M.T.A.’S VAŽIUOJA JŪSŲ KRYPTIMI


