
įPaital)

Istorinė Savaitė 
Raudonieji bando keršyt 
Mokesčiai ir biznis 
Amerikų konferencija 
šluot raudonuosius lauk 
•

Prieš apie metus laiko Jung. 
Valstybių Valstybės Sekreto
rius Marshall, po eilės nesėk
mingų konferencijų dėl pasto
vios taikos Europoje ir taikos 
sutarties pagaminimo Vokieti
jai su Sovietų raudonaisiais ne
sutarimo, pasiūlė Europos val
stybėms susiorganizuoti, o A- 
merika ateis su pagrindine pa
galba, kad atstatyti valstybių 
ekonominį gyvenimą. Tuojaus 
visos Europos laisvosios vals
tybės nugirdo ir užgyrė tą A- 
merikos Marshallo planą, o So
vietų Rusija ir jos satelitai iš
ėjo prieš. Kai kurie Sovietų sa
telitai irgi buvo pasisakę už 
Marshallo planą, bet turėjo nu
silenkti raudonojo “boso” pro
gramai. Ir štai Jung. Valsty
bių Senatas ir Kongresas nuta
rė teikti Marshallo planu eko
nominiam Europos atsistaty
mui vieniems metams $5,300,- 
000,000. Be to buvo paskirta 
tiesioginiems karo reikalams 
kovai su raudonaisiais, Kinijai 
$463,000,000 ir dar pagelbinės 
paramos Graikijai ir Turkijai 
$275,000,000. Toji Amerikos 
duosni ranka aiškiai rodo pirš
tu į raudonųjų vergiškas užma
čias ir jų imperialistinius 
kius, kad prieš komunizmo 
tvinį daroma užtvanka.

•
Kada Marshallo ekonominės 

paramos Europai planas liko

sie-
po-
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru

' Bažnyčios vaiku.
Vyskupas
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So. Boston, Mass. 
Tuojaus po Velykų, Arki
vyskupas Richard J. Cu- 
shing, suteikė reikalingą 
dovaną Labdarybės Sese
lėms, kurios veda Laboure 
Centrą, So. Bostone. Ta 
pačia proga jis asmeniai 
oašventino automobilį ir 
linkėjo Seselėms gražių 
sėkmių lankant # ligonius 
So. Boston apylinkėje.
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Cukemės So. Bostone 
streikas gali greit pasi
baigti. “Jei American Su- 
gar Refinery Co. sutiktų 
pakelti darbininkams 11c. 
i valandą, tai streikas
tuoj galėtu nasibaigti” —( 
pareiškė unijos atstovas. į

Tokį algų pakėlimą sa
vo darbininkams suteikė 
Revere Sugar Co., Chel- 
sea, Mass. ir tokiu būdu 
išvengė streiko, kuris tu
rėjo prasidėti praeitą 
penktadienį., į

Jei darbininkai negaus 
11c. i valandą algų pakėli
mo šią savaitę, tai grįš
nrie savo pirmesnio reika- Trfc -- A T A , 
lavimo 18y2c. į valandą, IK. IkAJNAj 
pradedant su pradžia 
metų.

1' R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

OARBININKAS
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Rusai Sutinka Pakeisti Berlyno 
Susisiekimo Suvaržymus

Jung. Valstybių Militare Valdžia Ga
II vo Rusų Atsakymų į Protestą. -

Kra to Aj saug s Sekretorius Forrestal ir ‘Karo Taryba’
ro tarnybos reikalą. Sekretorius Fo.ręstai įrodinėjo Kongresui, kad y- 
ra būtinas reikalas “kad išvengus karo” padidinti krašto apsaugos tar
nybą 349,000 karininkų įvairiose srityse tarnybai. Taipgi įrcdinėio, kad 
yra būtinas reikalas “subalansuoti karo jėgos tarnybą” — sausžernyje, 
vandenyse ir ore. Tam reikia padidinti dabartinį skaičių karo tarny
bos įvedant priverstiną karo tarnavimo laiką. Vaizdas parodo iš. degi
nės į kairę sėdi: Sekretorius Forrestal; Kenneth Royall, atstovas iš Ar
mijos: John L. Sullivan iš Laivyno ir W. Stuart Symington, Oro Jėgų; 
stovi iš dešinės į kairę: Gen. Carl Spaatz, Oro Jėgų Štabo Viršininkas; 
Gen. Omar N. Bradley, Armijos Jėgų štabo Viršininkas; ir Adm. Lew- 
is E. Denfeld, Laivyno Operacijų Viršininkas. Siūlomas jėgų padidinimo 
planas kainuotų tris bilijonus dolerių.

Sovietų Atstovas Kviečia Pasitarimui
Berlynas, bal. 5 — Kaip paaiškėjo, kad Sovietai 

žinoma, Sovietų Rupsijos laužo Potsdamo nutari- 
militarė valdžia suvaržė mus, kurie draudžia rusų 
Vakarų Sąjungininkų su- armijai tikrinti Berlynan 
sisiekimą su Berlynu. Ru- važiuojančius traukinius, 
sai savo pareigūnams įsa-j 
kė nepraleisti nei vieno 
Jung. Valstybių ir Angli
jos traukinių ir sunkveži
mių be patikrinimo. Jung. 
Valstybės ir Anglija įsa
kė savo karo vadams ne-; 
leisti rusams tikrinti jų 

!traukinių ir sunkvežimių. 
Vienas Jung. Valstybių 
leitenantas nepaklausė į- 
sakymo ir leido rusų poli
cijai tikrinti amerikiečių 
traukinį. Gen. Clay pa
reiškė, kad tas leitenantas 

•bus nubaustas. 
J Berlyne susidarė labai 
įtempta nuotaika. Britų 
kariuomenė tankais pri
vertė rusų kariuomenės

' Sovietų Rusijos karo va
dovybė pamatė, kad Jung. 
Valstybės ir Anglija ne
daro jokių nuolaidų. Tai 

į dabar rusai jau sutinka 
■ pakeisti suvaržymus ir 
'siūlo Vakarų Sąjunginin
kams pasitarimą. Jung. 
Valstybių viršininkas pa- 

I reiškė, kad jie maloniai 
sutinka tartis, bet niekad 
neleis rusams tikrinti 
traukinių.

Britų gen. Sir Brian Ro- 
bertson pasiuntė kvieti
mus į valstybės pietus 
Berlyne, kad pagerbti 
maršalą Montgomery, pir
mą britų komandierių čia, 

dalinius pasitraukti iš an-įir tokį kvietimą gavo ir 
į Sokolovs- 

jky. Jis kvietimą priėmęs. 
Gen. Clay įsakė lėktų-'Sakoma, kad pakviestas 

 

ivais vežti maistą į Berly-lir Jung. Valstybių gen.

i

J Llo pcujlll dUALl 1*3 dll ii A rv V IV VI J

S VYRIAUSYBE Raudonieji Turi I Kartus glų kontroliuojamos Ber-į rusų maršalas
v a av-u x .___ lyno zonos. |ky. Jis kvietir

iių ATKERTA SOVIETAMS DĖL
igi -r-

Wąshington, D. C. — ’ną įr jokių nuolaidų ru-|Clay, ir tikisi, kad jis da
kenkti 

Vakarinėms valstybėms Euro
poje. Vėliausias incidentas iš
kilo Berlyne. Sovietų raudonie
ji pajuto, kad Amerikos popu- 
liariškumas Vokietijoj didėja, 
o atplaukus Marshallo pagal
bai, kuri pasieks ir Vokietiją, 
dar labiau pakirs Sovietų auto
ritetą, kuris ir taip pasilaiko 
tik ant ginklo, sugalvojo uždė
ti naują cenzūrą ant Jung. 
Valstybių, Anglijos ir Prancū
zijos traukinių. Rusai panoro 
inspektuot traukinius, kurie ei
na į Berlyną iš paskirų zonų į 
Berlyno laisvas zonas. Kaip ži
noma Berlynas yra padalytas _____ o_________ t ---------------------- — ------------ ,
ir valdomas keturių didžiųjų ir Į daugiau nei paprasti ama- mų. Kaip žinoma, Kanada vietų Rusi jos, 
keturi didieji turėjo sudarę 
taip vadinamą laikinę karo ta
rybą Berlyno bendram valdy
mui ir bendrai Vokietijai. Bet 
pereitos kelios dienos atnešė, 
tos tarybos iširimą, nes Sovie
tų viršininkas viešai išmarša- 
vo su savo delegacija iš posė
džio ir pareiškė, kad tokia ta
ryba neveikia. Tas parodė, kad 
Sovietai nesilaiko Podstamo su
tarties ir jie tęsė savotišką po
litiką ir toliau, siekdami išva
ryti iš Berlyno visus alijantų 
valdininkus. Bet sutiko smar
kų pasipriešinimą. Trys, su jais 
ir Amerika pabrėžė, kad jie 
Berlyno neapleis. Ir amerikie- 

raudonie-
gerą širdį” dėl

Sl.00 Smilėje

čiai, atsimokėdami 
siems už jų 
varžymo traukinių’ apstojo sa
vo Berlyno teritorijoj geležin
kelio stotį iš kur raudonieji di-

Bostono ir apylinkės 
dailidės (karpenteriai)
gavo algų pakėlimą po 
20c į valandą bei $8.00 sa
vaitėje. Dabar mažiausia 
karpenterių alga bus 
$2.10 į valandą arba 
$84.00 savaitėje. Šį stam
bų algų pakėlimą gavo ra
miu derybų keliu. Jie yra 
susiorganizavę į Ameri
kos Darbo 
(AFL) unija. vietų ambasada

Pagal naująją ratą fore- klausė Kanados

viavimas, tai jos kariuo
menė esanti aštuonis kar-

Otawa, Canada — Ka- pripažįsta nepriklausomo- t didesnė už Junu Vai- nados vyriausybė, per sa-mis. irtyto* ImerikaKvy-j
vo Užsienių Reikalų De-I Prieš kelias dienas ne turjnti dide|ę persvarą,' 
partmentą, viešai paneigė,Jungt Valstybių Valsty- kai |aivai tai ir jflrei.| 
Sovietų ambasados deda- bes Departamentas taip- viais 
mus skelbimus laikraš-'pat reagavo į tokius patį
čiuose, kuriuose kviečia Rusijos konsulatų deda-Į 
Lietuvos piliečius regis- mus 
truotis Rusijos piliečiais, siuntinėjo

• ______a

Vyriausybė išreiškia kuriuose dar kartą pabrė- 
Federacijos “apgailestavimą”, kad So-jfia, p ’ * "* ’

vietų ambasada neatsi- Valst. nėra pripažinusios 
s vyriau- Lietuvos, T w “ 

monai gaus 25c. į valandą sybės dėl dedamų skelbi- tijos prijungimo prie So- 
bet prie-

Italijos Armijos Paradas Romoje
Įspėjimas Komunistams

Vakar giau kaip 1,000 italų išar-Roma, bal. 5 — 
čia įvyko pirmas Italijos dė komunistų politinį su- 

Jis iš- Sulygino MokytojšIRS Algi>$ militaris paradas nuo Mu- sirinkimą. Po to anti-ko- 
ssolinio prieškarinių lai- munistinė minia sudarė 

Eidajni 
25,000 vyrų, apsiginklavu- gatvėmis dainavo italų

in inkai. Amatininkų mo- kaip ir visos kitos laisvos šingai jos laiko tas šalife 
dniai (apprentices) gaus t pasaulio šalys Lietuvą ir į nepriklausomomis valsty- 
po $1.40c. į valandą. | kitas Pabaltijo valstybes i r -.....................................

Prezidentas Pasirašė $6 Bilijo

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas 
greit pasirašė Kongreso 
priimtą 6 bilijonų dolerių 
Pagalbos bilių.

Prez. Trumanas, pasira
šydamas bilių, pareiškė, 
kad tai yra Amerikos at-

skelbimus.
• 48 valstybių

gubernatoriams laiškus/ Commi. ku. Parade dalyvavo apie, demonstraciją.
' tte- savo nosėdv nutarė 25’000 vyrų’ apsigmklavu- gatvėmis <-kad Amerikos Jung.. F - .. p. y mokvto- sių moderniškais ginklais, j tautines dainas ir šaukė: 

nrinažinusios suv^ini1 moterų moKyto 
Latvijos ir Es- ™ alW?.su mo^to-

J jų. Tokiu budu moterys
mokytojos gaus stambų 
algų pakėlimą, 
rioms mokytojoms tas 
pakėlimas sieks net $816. 
į metus. Pakėlimas galios 
nuo pradžios metų.

Vyrams 
nubalsuota 
$400.00 į metus daugiau nistai turi 

Latvijos ir Estijos. d?1 Pabran?usi» pragyve- Maskvos veikti.
Jungt. Valstybių teismuo- n,mo’
se.

bėmis ir jų diplomatiniai 
atstovai laisvai veikia šio
je šalyje. Laiškuose 
brėžiama, 
konsulatai 
legaliai atstovauti Lietu
vos,

v •

pa-
kad Rusijos 
neturi teisės

tankais ir kitokiais kari- “Lai gyvuoja Amerika” ir 
niais pabūklais.

Kariuomenės paradas ė- 
jo ir tomis gatvėmis, kur 
daugiausia “raudonukų” 
yra, kad įspėti juos nuo 
bet kokio sukilimo.

Dabar Italijoj pats į- 
mokytojams karštis, nes balandžio 18 
išmokėti po d. įvyks rinkimai. Komu- 

įsakymus iš 
Pereitą 

sekmadienį, Gorizijoj dau-

Kaiku-

sakymas į agresorių užsi
mojimą pavergti suvargu
sį, bet dar laisvą pasaulį.

šis bilius yra tai pra
plėstas Maršalo Planas, į 
kurį įimta Kinija ir kitos 
Rytų šalys.

Iš šios sumos bus teikia- 
ma ekonominė pagalba ša
lims, kurios nėra pateku
sios į Rusijos “globą”, 
kad jos galėtų greičiau 
atsistatyti ir tuomi atsi-

Dvasiški ia Ir Karaliene 
Lankė Teatrą

Jungtinių Valstybių Militaris į “liaudis”, 

Paradas Trieste
----------------------------------------- 1 
rigavo savo rytinį geležinkelių 
susisiekimą ir pareikalavo iš
sinešti visiems raudoniesiems.
Šie įvykiai duoda geros me
džiagos karo pranašautojams, spirti prieš Rusijos impe- 
nes jie aptraukia pragiedrieju- rializmą.

Paryžius — Prancūzijo
je dvasiškijai uždrausta 
lankytis į teatrus, tačiau!

“Mirtis Tito”. Ir toji mi
nia ėjo artyn Jugoslavijos 
sienos. Bet italai kareiviai 
ją sulaikė, kad išvengti 
nesusipratimų. Panašūs 
paradai įvyko Florencijoj, 
Turine, Milane ir Padvoj.

Komunistai baisiai ner- 
vavosi žiūrėdami į kariuo
menės paradą. Kaikur ko
munistai užlipdė lapelius, 
sakydami: “Li a u d i e s
Frontas sveikina liaudies 
kareivius”. Kaip žinoma, 
kada komunistai sako 

i “liaudis”, tai reiškia tą 
• patį — “proletariatas,” o 
i “proletariatas” tai tie, 
i kurie yra komunistai ar
ba jų pakeleiviai, šiandien 
komunistams jau nesise- 

i ir suvedžioti

sj dangų tamsiais debesimis, 
kurie byloja besiartinančią 
drą.

•
Po pastarųjų šios šalies 

kimų respublikonų partijai 
mėjus daugumą Kongrese ir 
Senate ir kaip paprastai parti
jos siekia žmonėms parodyti, 
kad jie stengiasi suprasti jų

Tęsinys 2-rame pusi.

f
au-

rin- 
lai-

Inlne AVRiTcTaS

Balandžio 6 d. įvykslsti Palestinos klausima, komunistan
Jung. Valstybių Armijos’ Prieš šį Jung. Valstybių ka prigauti

3 susilaik y m u darbininkus, nes visi aiš
kiai mato ,kad jie yra di
džiausi tautos, Katalikų 
Bažnyčios ir demokratijos 
priešai.

Bažnyčios vyriausybė pa- Diena. Tą Jieną ir Trieste (pasiūlymą 
darė vieną

Athenai, Graikija 
Spauda praneša, kad 
motini kaime, p-nia Eilėn 
Herepoulus pagimdžius 
kvintetą (5 kūdikius) — 
tris mergaites ir du ber- 
įniuku. Kūdikiai esą nor
malūs ir sveiki.

Ko-

išimtį, davė (laisvojo miesto, kurį de- 
leidimą kunigams ir vie- mokratinės valstybės^ yra 
nuoliams pamatyti naują " 
judamą paveikslą 
jos Apreiškimas”.

Paveikslas vaizduoja 
Marijos Apreiškimą, ap
rašytą knygoje įžymaus 
kataliko ir buvusio amba
sadoriaus Amerikai Paul 
Claudel.

Dalyvavo du vyskupai, 
daug kunigu ir Belgijos 
karalienė Elžbieta, užsie
nių ministeris George Bi-

__ • nutarusios grąžinti Itali- 
“Mari-'jai) gatvėse įvyks Jung. 

.Valstybių Armijos para
das.

nuo balsavimo pasisakė 
Sovietų Rusija ir paverg
tosios Ukrainos atstovai.

t

Palestinos Kbusimę Spręs 
Snecialiaim Susirinkime
Lake Success, N. Y. —

Bostono Žydai Ruoš 
Protesto Paradą

Bostono žydai organi
zuoja didelį protesto pa
radą.

Protestuos prieš Jung.

s Teikimas Tuoj 
Prasidės

Washington, D. C. — 
Valstybės Sekretoriaus 
pagelbininkas Lovett pa-

Jungtinių Tautų Saugumo Valstybių pakeitimą savo j reiškė, kad Marshallo Pla- 
Taryba 9 balsais priėmė Į nusistatymą 
Jung. Valstybių pasiūly-į klausimu, 
mą sušaukti balandžio 16 į F A "

Palestinos no vykdymui jau esąs su- 
j darytas skeletoninis apa- 

Protesto- paradas bus'ratas ir jis pradėsiąs 
i su šiuo pirmadie-

—----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ,----------------------------------- ---------------------------------------------

dault, Kanados ir Belgijos [d. specialę Jung. Tautų šio ketvirtadienio vakare veikti 
ambasadoriai. susirinkimą ir jame sprę<žydų apgyventoj sekcijoj.’niu.
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J. E. Kardinote Stritch Priėmė 
Lietuvių Katalikų Delegacijų

Laimina Kongresą ir Sutinka 
Pats Jame Dalyvauti

Amerikos Lietuvių Ka-jVių Katalikų Kongreso 
talikų Kongreso rengimo’ renginio komiteto pirmi- 
komiteto nariai buvo pri- ninkas ir “Herald - Ame- 
imti Jo Eminencijos Kar-'rican” redakcijos perso- 
dinolo Samuel A. Stritch,• nalo narys: L. Šimutis, A. 
Chicagos arkivyskupo. Jo L.R.K. Federacijos centro 
Eminencija labai maloniai sekretorius. Kong r e s o 
priėmė delegaciją ir suti- rengimo 
ko dalyvauti Kongrese ir 
bažnytinėse iškilmėse pa
sakyti pamokslą. Taip pat 
davė vertingų patarimų 
Kongreso
Eminencija drauge su de- šių metų spalių mėnesy 
legacija nusifotografavo.

Delegaciją sudarė: kun. mingos pamaldos 
Ignas Albavičius, 
Federacijos centro 
sios vadas: kun. prof. B. po pietų) Katedros Audi-; 
Urba. KUIligU nrocirloc ičlzi 1 mi1

Chicagos 
mininkas: kun. P. Cinikas.
“The Marian” 
rius: Stasys Pieža, Lietu- son viešbutyje.

sekretorius
DRAUGO redaktorius.

ir

Pamaldos Katedroje
Amerikos Lietuvių Ka- 

rengėjams. Jo talikų Kongresas įvyks

dos ir informacijos tar- DABARTIES PASTABOS
nybą, per radiją trans
liuos tautinę muziką, liau
dies dainas ir duos žinių. 
Britų administracijai pri
tariant, toji sąjunga plės 
bendrą visų tautinių gru
pių, esančių tremtyje, kul
tūrinę veiklą ir bendra
darbiavimą. '

(Pradžia 1-me puslapyje 
reikalus ir šalies pajėgumą, 
net dviem atvejais bandė pra
vesti mokesčių sumažinimą, 
bet vis sutiko Prezidento pasi
priešinimą (veto), ir mokesčiai 
ligi šiol vis buvo tie patys. Bet 
šiuo trečiuoju kartu respubli
konams atėjo į pagalbą ir kai 
kurie demokratų atstovai ir 
štai pereitą savaitę, kad Prezi
dentas ir vetavo tą sumažini
mo mokesčių bilių, 
vo sulig įstatymais 

. Visi

, paminklinę lėkštę. Dova- 
jna buvo p. W. Parker į- 
! teikta kartu su šių metų 
j Amerikos skautų sveiki- 
i irimais Baltuosiuose Rū- 
muose. Ponas Prezidentas 
dovana grožėjosi ir at
siuntė per Amerikos Ge
neralinį Konsulatą Stutt- 

jgarte (Vokietijoje) p. D. 
Hogdon, p. K. Tirvai, Lie
tuvos skautų vadui laiš
ką —

The Foreign Service of the 
l'nited Statės of America

American Consulate 
Stuttgart. Jan. 5, 1948 

Mr. Kazys Tirva.
Germany
Sir:

I am pleased to acknowledge 
the receipt by the President of 
-_  L’nited Statės of a carved

|wooden bowl from the Lithua- 
įnian Boy Scouts. On behalf of 
, the President we thank you 
for this splendid gift and for 
the spirit manifested 
giving.

Very truly yours 
A. Dana Hogdon 

American Consul General.

the

Chicagoj. Kongreso iškil- 
įvyks 

ALRK Šv. Vardo Katedroj. Po 
d va- pamaldų (jos bus 3 vai.

Vienybės torijoj prasidės iškilmin- 
provincijos pir- gas Kongreso posėdis.

Antrą dieną, pirmadie- 
redakto- nj, Kongresas tęsis Morri-

t

■

Lietuva Kaltina

in its

Vaizdas parodo Italijos studentų džiaugsmin
gą demonstraciją, kuria jie pareiškė dėkingumo 
Vakarinių valstybių jėgoms už pažadėjimą per
leisti Trieste laisvą miestą Italijai. Komunistų 
simpatizatoriai bandė tą studentų demonstraciją 
sudrumsti, bet patys turėjo pasitraukti, kaip pa
tyrė smarkų atsikirtimą. Italijos valdžia jau pa
reiškė Jugoslavijai, kad ji pasiruošus vesti tuo 
klausimu derybas.

Grantia Kirtėjai 
Sushekava

(LAIC) — Londone len-( 
kų leidžiamas “Przegląd ! 
Polski” š. m. sausio mėn.i 

į plačiai pamini Lietuvos, 
išlaisvinimui vadovaujan- 

jčių veiksnių Jung. Tautų 
.Organizacijai įteiktus kal- 
I tinimus prieš Sov. Rusiją.
I

| Katalikų Bažnyčią
! New York — Inter-Ka- sipuošę tautiniais
i

rūbais 
talikų Spaudos agentūra gražiai padainavo lietu- 
praneša, kad lenkų atski- viškų liaudies dainų ir 
lėlių vyskupas Boleslaw pašoko tautinių šokių. 
Faron, taip vadinamos Danai koncertu buvo 
Senos Katalikų Tautinės bai sužavėti.
— “ — — - - - - I

la-

rtjt >

VVashmgton. D. C. — ' Sulig šio Įstatymo taksų 
Prezidentas Trumanas ve- rata sumažinama 12.6 
tavo Kongreso priimtą bi- nuoš. nuo pirmų taksuo- 
lių, kuriuomi yra sumaži- jamų $2,000.00 iki 5 nuoš. 
narni taksai sumoje $4,-virš $136,700 įplaukų. Vie-

mas, kad šiuose netikrttd- narna iki 600 asmeniui, 
se ir pavojinguose laikuoj Taigi šiuo sumažinimu 
se, sumažinimas taksų, galės pasinaudoti ir pa- 
sudaro pavojų šalies eko- prasti darbo žmonės, 
nomijai. • ——------- -—

Bet Kongresas atmetė 
bei perbalsavo šį Prezi
dento “veto”. Atstovų 
Butas balsavo 311 prieš 
88. t. y., 45 balsais dau
giau, nei sulig įstatymais 
reikalinga perbalsavimui, Lietuvos skautai tremti- nušakantis visos 
o Senatas balsavo 77 prieš niai užmezgė artimus san- eksterminaciją, 
10-19 balsų daugiau nei tykius su Amerikos skau- Kaltinime nurodo-
reikalinga perbalsavimui. tais per 1947 m. įvykusią ma ka(j Sovietai vykdo 
Ir tokiu taksų .-----  m—- ----- 0,1—-- T-~ ■
žinimo bilius lieka šalies boree Paryžiuje. ’ ___
įstatymu nuo balandžio 2 ga jie per vieną amerikie- idvnėmis, 
d., 3.16 vai. po pietų. Šis čių skautų vadą — p. Wil- 
įstatymas liečia taksų su- liam Parker — f 
mažinimą pradedant sau- zidentui Trumanui dova- 
sio 1 d., 1948 m. ‘ną, meniškai uždrožinėtą reikalauja

Lietuvos Skautų Tremtinių 
Santykiai Su Amerikos 

Skautais

Jis rašo:
“Jungtinėse Tautose 

paskutiniu metu susidarė, 
nepaprastai jautri pade- i

(Lietuva Latviia Esti-:*-- - V “ V1 ciais lietuviais. Lietuvos!ja) yra Sovietu užimti, te-!^nvčk511211 1 Katallkų Generalinis Konsulas p. 
ičiau JAV tos aneksijos | y 4‘ iB- Nielsen pasakė jautrią
■ nepripažino ir Lietuvos l J- E- Kardinolas Hlond, kalbą ir dirigentui A. 
pasiuntinybė toliau veikia Lenkijos Primatas, kai jis Dvarionui įteikė didelę 

' VVashingtone. Toji pasiun-1 lankėsi Romoje, tai įteikė pintinę gėlių, o tremti- 
tinvbė nesenai įteikė Šv. Tėvui prašymą tų at- niams paaukojo 200 kro- 
Jung. tautoms kaltinimą skilėlių vardu, kad leistų nų. Atsisveikinimas baig- 
prieš Sovietus dėl žmonių jiems grįžti Katalikybėn. tas Lietuvos i ~

Koncertą pabaigus, at-
VI-du kunigai dabar atlieka sisveiktota- įu 

užsidarę ratolrtruas Cen- i.
' ■■ a * * * * 4 1 * čiais lietuviais. Lietu■raosiasi grįžt! j Katalikų Konsulas

ti i

‘naikinimo (“genocide” — 
terminas, 

tautos 
naikini-

Stuttgart (LAIC) 'naujas teisinis

suma-Tarptautinę Skautų Jam_1 lietuvių tautos naikinimą
■ Pr°* masiniais areštais ir žu- 

, o ypač krašto 
gyventojų masinėmis de- 

įteikė pre-1 portacjjomįs į Sibiro “la- 
gertus . Lietuvos atstovai 

_ l imtis priemo
nių. atatinkančių pagrin- 
idinėms teisėms, garantuo
toms Jung. Tautų čartery, 
ikad būtų sustabdytas lie- 
i tuvių tautos naikinimas”. 

Straipsnis baigiamas 
i šiais įspėjančiais žodžiais: 

“Po mažų vokiečiams 
1 “ataskaitų”, jau būtų lai
bas stoti prieš pasaulio 
' tribunolą dėl didžiausio 
žmonijos istorijoj vykdo
mo “genocide”. Gal būt 
šiuo sykiu dar tą kaip 
nors atidės, bet tie, kurie 
tiki, kad pasaulis ne šėto
nui valdyti, — tiki taip 
pat. kad “nepabėgsit” nu
sikaltėliai!

( Lietuvos ir Danijos 
Sakoma, kad atskilėlių himnais, 
vyskupas Faron parašė 
smulkmeniškai savo prisi-j 
pažinimo prie klaidų raš-į 
tą, kuris gal bus paskelb--’ 
tas vėliau.

I
------------------------ I

Neėavė Paso Wallace
11-1--------- 1ATSTOVUI

Užsidarė Pro-Km 
Mokyta

ValstybėsNew York — Valstybės 
tinę i Departmentas atmetė pa

so aplikaciją Leo Isacso- 
in’o, nesenai išrinko ko- 
i munistų kontroliuojamos

i
i 
j

Bostone šiomis dieno-hm.**DjrboPartijS'kon- 
mis užsidarė Samuel norčjo vyk
dama School for Socialu į Paryžių ir dalyvauti 
Studies. 1 . . . • ~

Šią mokyklą lankantieji 
studentai buvo bandoma 
indoktrinuoti komunisti
nėmis pažiūromis į gyve
nimą. Nepersenai šioji 
mokykla buvo vyriausy
bės paskelbta “snibver- 

jsive” mokyklų ir organi
zacijų sąraše. Nuo to lai
ko jos mokinių skaičius 
pradėjo smarkiai pulti. 
Taip pat ir aukos jos pa
laikymui visai sumažėjo. 
Ir mokykla, kuri radosi 
37 Province St. visai prie 
City Hali turėjo užsidary
ti.

suvažiavime, kurio tiks
las yra remti Graikijos 
komunistų gorilas.

Negavęs paso vykti į 
Paryžių, Isacson pareiškė, 

pasokad jis prašysiąs 
vykti į Palestiną.

Pitarė Išdeportuoti CIO 
V*

I

Turkai Tariasi Su Graikais Tremtiniai Atsisveikina

Vaizdas parodo kalbantį buvusį Vaist. Sekre
torių James F. Byrnes, graduantų klasei Citadel 
Nlilitary Academy. Charlestown, S. C. Jis savo 
ugningoje ir patriotingoje kalboje pareiškė, kad 
reikia veikti kuogreičiausiai ir sulaikyti Raudo
nųjų agresiją Europoje. Jis ragino kuogreičiau
siai atgaivinti Rinktinę Tarnybą ir praplėsti oro 
jėgas.

Athenai, Graikija —
Turkai ir ir Graikai veda 
derybas dėl pakto, sulig 
kurio, abiejų šalių ekono
miniai reikalai ir užsie
nio politika būtų dar la
biau koordinuojama.

Tuo reikalu į Graikiją 
yra atvykęs Turkijos Už
sienio ministeris Nedjme- 
ddin Sadak.

Kopenhaga (LAIC) — 
Lietuviai tremtiniai kovo 
2 d. Kopenhagoje suruošė 
įspūdingą koncertą emi
gruojančių atsisveikini
mui su Danų visuomene. 
Koncertan atsilankė per 
700 svečių. Turtingą pro
gramą atliko kultūrinis 
sambūris “Romuva” ir 
lietuviai skautai. Visi pa-

New York — Immigra- 
tion Service inspektorius, 
Arthur J. Phelan, patarė 
išdeportuoti John Santos, 
tarptautinį organizatorių 
CIO Transport Workers 
Union, kaipo ateivį komu
nistą.

Jis turi teisę apeliuoti į 
Imigracijos Komisionie- 
rių.

OrgMludJš
Frankfurt (LAIC) — 

Britų zonoje organizuoja
ma visų tautybių tremti
nių spaudos sąjunga. Ji į- 
steigs tarptautinę spau-

bet jis bu- 
apeitas — 
šios šalies

Amerikos Darbo Fede
racijos granito kirtėjai, perbalsuotas

ir New mokesčių mokėtojai mokės ma- 
išėjo į

Naujoj Anglijoj 
Yorko apylinkėje 
streiką.

žesnius mokesnius proporciona- 
liai jų jeigu. Bendra taksų su-

Svąrhia ilsias reikalavi- mažinimo suma $4,800,000,000. 
mas yra penkių dienų sa- SuIis ekspertų tvirtinimo tas 
vaitės ir 7 valandų darbo sumažinimas duos dau-
dienos. • giau biznio ir daugiau darbi

ninkams darbo. O prie to kiek
vienas darbininkas gaus savai
tinę algą biškį didesnę negu lig 
šiol.

,i Šiomis dienomis vyksta Bo- 
Geradariui gota' ColumblM Amerikų val- 

B ALF" ui už visas tas gėrybes, st-vb11* konferencija. Jung. Val- 
lietuvių vaist. Sekretorius Mar-

shail ten nuvyko su 90 patarė
jų. Toji konferencija turi su
rišti visas Amerikų valstybes 
bendru ekonominiu ir politiniu 
ryšiu. Pietinės Amerikos vals
tybės siekia išsiderėti iš Jung. 
Valstybių panašios ekonominės 
pagalbos kaip Europai, kad hu

musų tautiečių anapus Vande- 'brėžė skirtumus tarp Euroįos 
nyno labdaringasis jautrumas. (ir Pietų Amerikos. Europos 

Juk atvejų atvejais BAL- • vaistybės yra gamintojos, o jų 
F as nuo mūs nuveja skurdo ir gaminimo industrija išteriota, 
nevilties dvasią taip, jog; jį reikia atstatyti, kad valsty- 
mes bent čia (savo stovyklų galėtų iš gautos žaliavos 
mokslo židinėliuos), prie ben-gaminti išdirbinius. O Pietų A- 
dro darbo jaukiai susigūžę, i merika turi galybę žaliavos 
gauname pajusti kūrybingo! medžiagų ir dar neištirtų gam- 
džiaugsmo ir palaimos. i tos turtų, nors ir “

Taip tad mūsų jėgos ir pa-!1“1?08 
stangos tarpsta, bręsta, auga 
mūsų visų vilčių bendram tiks
lui — Nepriklausomai Tėvy
nei.

MOKINIAI D£KOJA 
BALF’ui

Mes, lietuvių progimnazijos 
Rothenburge o/T mokytojai ir j 
mokiniai nuoširdžiai dėkojame 
savo mielajam (_________

kurias jis, Amerikos 
padedamas, yra mums paauko
jęs.

Lygia dalia mes didžiai dė
kingi ir už tą moralinę stipry
bę, kurios mums įkvepia tasai 
faktas, kad ties mumis nuolat 
budi (nematomas, bet nujau
čiamas, tarsi Angelas Sargas) ivo patiekta. Bet Marshallas pa-

i

jiems reika- 
jiemu 

pavojus iš eko- 
sukrėtimo, koks yra 

Šalia tų ekonominių

Rothenburgo Lietuvių 
Progimnazijos Mokytojai 

ir mokiniai (64 parašai) 
(13a) Rothenburg a/T. 

Vokietija (Bavarija) 
USA

PADEKA

negręsi 
nominio 
Europoj, 
svarstymų yra ir bendros sa-

: visaugos rezoliucijos, kurios 
. siūlomos vienbalsiam priėmi
mui. būtent: kad. Amerikų val-

' stybės susirištų bendra sutar- 
i timi kovai už savo gerbūvį ir 
i laisvę nuo gręsiančio komunis- 

^°ne*jtinio pavojaus: kad, būtų ima- 
j masi akcijos prieš penktą ko- 
' lumną. kuri pasireiškia po 
: Kremliaus direktyva viduje A- 

veiklos reikalais 
ir nustatyta vei- 
linija—pasiinfor-

Reiškiame nuoširdų dėkingu- merikos valstybių; 
mą A.R.D. 15-tam skyriui Šv. komunistinės 
Kazimiero parapijoj, Philadel- būtų susitarta 
phijoje-, už gausią $400.00 auką'kimui bendra 
naujos koplyčios fondui Viloje.' muota. Taigi Bogotos konfe-

Dėkodamos prašome Viešpa
ties Jėzaus Švenčiausiame Al
toriaus Sakramente, Kurio 
šventam nameliui įkurti paau
kojote tiek daug jėgų, laiko ir 
nuovargio, kad Jis Jums teik-i Taip dalykams vykstant 
tų malonių gausybę, ir leistų kiekviena valanda atneša nau- 
Jums džiaugtis amžina laime jus pasireiškimus, kurie veda 
Savo dangiškoje buveinėj. [į platųjį kovos lauką, kur tu- 

švento Kazimiero Seserys, rėš susitikti vergijos ir laisvės 
Viloje Juozapo Marijos, nešėjai. Kp.

rencija riša naują šluotą ko
munistiniams agentams, kurie 
turės pasirinkti kelią j raudo
nąjį “rojų” patys, o ne kitiems 
jį piršti.

ALRK Naujos Anglijos Federa
cijos 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

Rast. B. Jakutis
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Ir Bažnyčios vadovybe ir demokratinių tautų va- Vacl Biržiška> j p„zinas 
dai, matydami šių laikų pavojus religijai ir žmonių • p čenėnasl šiomis 
laisvei, energingiausiu būdu skatina visuomenę bu- dtenomis ^siun’t5 BALF 
dėti, organizuotis ir dirbti, kad butų galima tuos pa-;vatd bai laišką> kuriu0 
vojus Į sali atblokšti. Pagaliau, ir mes patys galime: • -£ širdin<yiauSia ir j- b-nv. noini rv.iAin m;,. «„xreiSKia siraingiausią ir gi

Pavojų Akivaizdoje

DARBININKAS _
366 West Broadway, South Boston, Mass. matyti, kokie ir iš kur šiandien vėjai pučia. Tie “vė-
_____________ Telephone SOuth Boston 8-2680______________jai” vis labiau jaučiami, vis “šaltesni” ir “aštresni” 

darosi. i
Kai kurios Europos tautos snaudė, kuomet tie 

“vėjai” jų krašte siautėjo. Jas netikėtai užklupo ir 
parbloškė. Kai kurios, tiesa, žinojo, kas jų laukia, 
ruošėsi, bet bolševizmo “vėjai” jėga jas sutriuškino. 
Tokiu būdu ir visai Europai ir Azijai gręsia labai di
deli pavojai. Ir Amerika jau šiandien nebėr išimtimi. 
Ir jai gręsia tie patys pavojai. Jei parblokš Europą, 
Aziją, ateis ir Amerikos eilė. Baisu — ar ne? Bet ne 

riuos dali Amerikos^ komSštai“kaip“tik tui mėta, bi>« ^iki“>.tik tartis kovai Ruoštis planingai, bet 
kuomet prisiruošimas prie karo buvo pats reikalin- įtraukiant į kovotojų eiles visas gyvąsias pa-
giausias, pav. tuo laikotarpiu, kada Stalinas su Hit- JeSas- 
leriu buvo tampriai susibičiuliavę, tarsi kokie “du i 
broliukai”. Tačiau, kai du broliukai susipyko, ir Hit-į 
leris su kariuomene įžengė į Rusiją, komunistai ūmai 
pakeitė taktiką ir visa gerkle pradėjo raginti Ameri
kos vyriausybę tuč tuojau ruoštis prie karo. Keista 
buvo tokia tovariščių taktika, nemažai iš jų pasijuok
ta, bet raudonieji bernužėliai su sveiko proto nuosta
tais nesiskaito: Stalino liepiami, jie ir beždžionėmis 
vaikščiotų — ant visų keturių.

Dabar bolševikų vardas Amerikoj tiek nusmuko, 
kad jie nebe išdrįsta perdaug aiškiai už Maskvą pasi
sakyti. Jie, žinoma, Rusijai dirba — dėl to netenka 
abejoti — bet tiek gudriai ir slaptingai, kad reikia 
tikro žinovo atspėti jų raštų bei kalbų tikslą. Tad to
variščių padėtis visai nepavydėtina. FBI labai gabiai 
suseka jų tikrąją veiklą. Tačiau jie susilaukė talki
ninko Wallace’o asmenyje. Jis kadaise buvo aukšto
kai iškilęs: buvusis vice-prezidentas, paskui valdomo
jo kabineto ministras. Deja, net valstybės viršūnėse 
būdamas, Wallace nemokėjo sutramdyti dviejų savo 
didžiųjų silpnybių: jis subolševikėjęs bendrakeleivis 
ir demagogas, kokių maža. Be to, gimęs Amerikoj, jis 
nesidrovi išnaudoti savo pilietiškų teisių. Savigarbos 
jis kaip ir neturi, diplomatiniais gabumais nepasižy
mi, bet už tai moka meisteriškai kenkti Amerikos in
teresams. Keista, kad Amerikos vyriausybė ir visuo
menė toki imagų gali pakęsti. Galėtų jį bent kaip stiprintis, 
nors izoliuoti, nutildyti. Šiuo atžvilgiu, vienas pilietis, 
pasirašąs Eiwyn Atherton, atspausdino laikraštyje 
(Boston Traveler) štai kokį pasiūlymą:

“Kodėl Kongresas neišleidžia įstatymo, kurs duo
tų Valstybės Departamentui galią 
Wallace į Rusiją, kaipo tinkamą 
lease’ui? Jeigu jis nori išlaisvinti 
tai rastų nesuskaitomų tam progų 
uždangos. Taip pat rusų armijoj jis gal pastebėtų ką 
nors kitoniškesnio, kaip taikingą mums nusiteikimą. 
Arčiau stebėdamas tokius raudonuosius Kvislingus, 
kaip Thores, Togliatti, Gottwald, Tito, madam Pau- x_______ _____________________  *_____ _
ker ir kitus, jis gal įžiūrėtų kiek skirtumo tarp lais- nizuotosios visuomenės kultūrinius, labdaringus ir ki- 
vės bei demokratijos Rusijoj ir Amerikoj. tokius reikalus, kurių vis dėlto yra nemaža ir labiau

O kas jį žino, gal dar varytųsi prieš Staliną “ant- svarbių. Kai kurie iš jų mūsų spaudoje jau buvo ga- 
rosios partijos kandidatu” taikos ir gerbūvio platfor- na aiškiai ir smulkmeniškai išdėstyti. Kiekviena lie- 
ma. Tik, deja, čia jiem abiem, Juozui ir Henrikui, gal---------------------------------------------------
susidarytų nesmagumų; ir Henrikui gal tektų šitaip tų tinkamiausia Henriko veiklai dirva, 
adresas pakeisti: kur nors Sibire. Ko mes iš širdies kad ir apydurnis, dar tiek nėra durnas. Jo kailis pui- nentams, kuris ir Amerikos laisvą, nepriklausomą ir 
jam linkime”. kiai įvertina savo saugumą ir auksinį Sovietų rublių, demokratinį gyvenimą siekia pasmaugti.

Taip; skelbti Rusijoj laisvę, taiką ir gerovę, bū-į K. L. šimutis, ALRKF Sekr.

Štai Kur Wallate Geriausiai Tiktų
Su rusais jau beveik prieita prie kautynių, o 

Henry Wallace dar tebešūkauja, kad karo su Rusija 
nebus ir negali būti. Karo šmėkla tai esąs tik Tru- 
mano vaizduotės padaras.

Mes gerai atsimenam panašius taikos vajus, ku-

išsiųsti Henriką 
medžiagą lend- 

pavergtas mases, 
anapus geležinės

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

n.
Klaikus Pavokia

Tačiau vadas nutildė minią ir bandė ra
miai su Pochotinu tartis.

— Na, į ką tai panašu, tovarišč kapitone? 
Juk žadėjai bent dvi mums atiduoti.

Tas besigretinimas į “tovariščius” dar 
daugiau Pochotiną suerzino. Tie nešvarūs 
tamsūnai, plėšikai ir žmogžudžiai siūlosi 
jam į tovariščius! Ir jiems panašiu pinigu 
reikia atsimokėti. Kaip pasiutiškai neskanu. 
Bet tokia jau padėtis susidarė. Visomis pa
jėgomis tramdydamas pyktį ir pasibiaurėji- 
mą, Pochotinas pareiškė:

— Tovariščiai! Aš greitomis vienu žodžiu 
suklydau. Aš pasakiau, kad visos trys man 
priklauso, o reikėjo pasakyt: čekai priklau
so. Čeką visų pirmiausia. Ji turi pamatyt 
šias belaisves, jas ištardyti ir paskui jau 
vieną man ir kitas dvi jums atiduoti. Jei ki
taip pasielgsime, čeką pasodys mus į kalėji
mą. O paskui — patys gi žinote: tardymas, 
kankynės ir — kulka į pakaušį.

Visagalinčios čekos vardas padarė įspū
džio. Istrebitelių vadas nežinojo, ką besaky

v •
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glaudūs santykiai padeda 
mūsų profesūrai veikti 
studentus ne tik paskaitų 
ir studijų metu, bet ir 
kasdieniniame gyvenime. 
Tikimasi, kad šių santy
kių pasėkoje susidarys 
reikšminga akademinė lie
tuvių grupė, išauklėta 
laisvės, humanizmo ir lie
tuviškumo dvasioje.

2. Pabaltijo Universite
to Filosofijos ir Filologi
jos Fakultete susispietė 
gražus 
būrelis.
Skyrius 
toks centras išeivijoje, o 
kaip laisvos mokslinės li
tuanistikos židinys, gal 
būt, ir visame pasaulyje. 
Jau tas, kas ligi šiol yra 
čia padaryta, turi mums 
savo reikšmės, o jei bus 
dirbama ilgesnį laiką, da
bartinėmis tautos gyveni
mo sąlygomis turės dar 
didesnės reikšmės.

REIKIA DAUG 
PAGALBOS

Atsižvelgdami į visa, 
kas čia pasakyta, dėkoda
ma Raudonajam Kryžiui 
ir BALF’ui už jau suteik- 

i studentams pa-

išdavinėjo 
liudymus, kurie paprastai 
traktuojami lygiai su di
plomais. Nežiūrint tam 
tikrų sunkumų ir kliūčių, 
Universitetas, kuris da
bar oficialiai vadinasi 
“Studv Centre”, Britų Vy
riausybės pritarimo dėka

liausią padėką už globą ir gavo leidimą toliau tęsti 
; šelpimą. savo darbą senais pagrin-

i Pabalti jos Universitetas dais. 
pradėjo veikti 1946 
pradžioje. Iki šiam laikui 
baigti jau keturi sėmės-j Išeivijoje Pabaltijo Uni- 
trai arba dveji mokslo versitetas vra, 
metai. Lapkričio 
pradėtas penktas 
tras arba treti mokslo me- baltijo profesoriams tęsti 
tai. Mokslo personalas bu- savo mokslo darbą ir jau- 
vo sukomplektuotas vien nuomenei, kuri negalėjo 
tik iš Pabaltijo universi- rasti sau vietos perpildy- 
tetų ir aukštųjų mokyklų tuose vokiečių universite- 
mokslo personalo narių, tuose, tęsti arba pradėti 
Studentais buvo priimami akademines studijas. Be 
vien tik buvusieji studen- to, Pabaltijo Univerrsite- 
tai arba asmenys, turį tas, jungdamas trijų Pa- 
brandos atestatus. Uni- baltijo tautų atstovus, su- 
versitete veikė aštuoni daro pirmą įstaigą, kurio- 
fakultetai: filosofijos, tei- je glaudžiai ir organiškai Į* *įįįsų “studentams pa- 
sių mokslų su ekonomi- bendradarbiauja trys tau- rama Lietuviu Profesorių 

skyrium> tos, kas yra reikšminga Draugijos Valdyba prašo, 
matematikos, šių tautų istorijoje. To- kiek saiygos leidžia, teikti 

mechanikos, kios rūšies univerrsitetas įr toliau ypač turint 
medicinos yra vienintelis pasaulyje i gaivoje liūdnas Pabaltijo
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mūsu lituanistų 
šis Lituanistikos 

yra vienintelis

be abejo,
17 d. didelės reikšmės mstituci- 
semes- ja. Jo įsikūrimas leido Pa-

Lietuvių Pareigos
Mes, lietuviai, irgi jokiu būdu negalime atsilikti. 

Juk ir mes esame Amerikos dalimi. Mūsų pareiga 
stoti į kovą prieš komunizmą yra net didesnė, negu 
kitų. Mes ne tik norime kooperuoti su demokratiniu 
pasauliui komunistinį siaubą nugalėti, Amerikos lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą išgelbėti, bet taip pat 
norime, kad lietuvių tauta būtų apsaugota nuo galu
tino išnaikinimo, kad mūsų tėvų kraštas — Lietuva 
būtų išlaisvinta.

Į tai atsižvelgiant, mums paskirai, kaipo lietu
viams, reikia gerai susiorganizuoti ir savo darbais 
įrodyti, kad mes esame verti garbingo amerikiečio 
vardo, kad lietuviai, kaipo tokie, turi išlikti gyvi ir 
kad Lietuva yra verta išlaisvinimo.

Kas iš mūsų nežino, kad Amerikos Lietuvių Ta- dėl vokiečių 
ryta ■ 
remti visais galimais būdais, ją stiprinti, jos veiklą niversiteto akademinį po- 
plėsti. Kas nežinome, kad Bendras Amerikos Lietu- budį, pilnai užskaito Pa- 
vių Šalpos Fondas dirba kilnius gailestingumo dar- baltijos Universitete at
bus. Tam fondui reikia padėti ir auka ir darbu. liktus darbus. Mokslo per-

Jei kas iš mūsų veikėjų, dirbančių ALT, BALF sonalo skaičius buvo arti įY 
ar abiem per keletą metų, mano, kad jiems jau laikas 200, studentų arti 1,000. 
eiti į poilsį, klysta. Gal būt, kad jų pastangos ateičiai Per dvejus mokslo metus sumažėjo. namie, neturi laiko savo
bus dar reikalingesnės, negu jos buvo praeityje, ar viso buvo perskaityta arti LIETUVYBĖS CENTRAS būklę gerai aprūpinti, to- 
dabar yra. Taigi, nesilsėtis ir nelikviduotis reikia, bet 20,000 mokslo paskaitų' Be bendrų Pabaltijo U- dėl ir reikalingi paramos 

, valandų. Daug studentų, niversiteto uždavinių, Lie- daugiau negu kitur. Nors
pf f T* ' ” * kurie dėl karo veiksmų tuvių Skyrius atlieka šias studentai gerai žino orga-

.lN.at311KU VĮZSimOJimai • buvo nutraukę savo mok- dar tam tikras funkcijas: nizacijų keliamus sunku-
Lietuviai katalikai, uoliai ir nuoširdžiai dirbda- slą, dabar gavo progą stu- 1. Dėl ypatingų gyveni- mus ir supranta, kad jos 

mi bendrose organizacijose, joms gausiai aukodami, dijas baigti. Pabaltijo U- mo sąlygų studentai gy- nėra susirišusios kokiais 
negali užmiršti savo lizdo, savo veiklos. Bendrieji niversitetas, neturėdamas vena kartu su profeso- įsipareigojimais jųjų at- 
darbai ALT ir BALF nė kiek nesutrukdo katalikams formalios teisės išdavinė- riais. Tuo būdu susidarė 
būti vieningiems savo tarpe, auginti savo organiza- ; 
ei jas ir draugijas, turėti prie jų fondus, kad jų veiklą tuvių katalikų organizacija, draugija ir klubas, kiek- 
būtų galima labiau praplėsti, pagyvinti.

Todėl, Amerikos Lietuvių R. K. Federacija užsi
mojo sukelti keletą dešimtų tūkstančių dolerių, kad 
patenkinti pačius būtiniausius lietuvių katalikų orga-

kos mokslų 
gamtos 
žemės ūkio, 
architektūros, 
ir chemijos.

Dėstymas 
universitetų

ir, kaip atrodo, tikrai nu- 
sisekęs eksoerimentas.

dXmą t- PabaltijO‘ 

universitetai, L*™?.
dalį viso šio universiteto 
profesorių ir vieną trečda
lį jo studentų. Tik pasta
ruoju laiku dėl imigraci- 
jos j Angliją ir Kanadądieną auditori- 
šis studentų nuošimtis jos€ įr dar besiruošdami 
kiek sumažėjo.

Lds 1S musų ntrzmu, Adu ajucukus nitiuvių uui laika «ndarp viena treZ>-
— tai mūsų vienybės organizacija, kurią reikia pripažindami Pabaltijo U- A. * ,. „nivJtJtSn

f '

ti. Ir jie visi nugąstaujančiomis akimis viens 
į kitą žvalgėsi. Pochotinas nudžiugo. Žino
ma, su panašiu reikalu atsidurti čekos na
guose jis taip pat nenorėjo, kaip ir istrebi
teliai. Tačiau šiuo atveju jis pasiryžo imtis 
net tokios priemonės, kad tik kaip nors iš
gelbėtų belaisves iš šių žmogžudžių rankų. 
Gi taip su čeką pasielgti, bus galima vėliau 
išgalvoti. Dabar — by tik nustumt betar
piškai gręsiantį pavojų. Tad Pochotinas 
džiūgavo, laikinę išeitį suradęs. Tačiau ir is
trebitelių galvose vystėsi viena sutartine 
mintis, ar verčiau gyvuliškas instinktas: 
patenkinti savo geidulius, nelaukiant čekos 
nuosprendžio. Čekistai — ką gi: ponai. Jie 
sau visas tris pasiliks, o jiems, istrebite
liams, — špygą. Jie iš prityrimo žino, kad 
Sovietų tvarkoj mužikas - proletaras vien 
išnaudojimui tinka. Dirbk, prakaituok, žūk 
nuo partizanų kulkų, o ką už tai gauni? Jei 
gerai, tai tuščią pagyrimą; jei koja kiek pa
slydo, tai kulką į pakaušį. Tad naudokis tuo, 
ką šiandien pasigriebi, nes rytoj gal būsi žu
vęs. Kaip tik tą mintį visi urmu pajuto ir 
nirštančiais balsais pradėjo šūkauti:

— K čortu čeką! Podavai mums mergai- 
kas!

Ir visas būrys grasinančiai slinko pir
myn. Pochotinas stovėjo viens prieš įsiutu
sių burliokų gaują. Ne, nebeviens. Greta jo 
atsistojo iš kažinkur išlindęs Gražbilys. Jau 
jų du, bet beviltiškai permaža prieš penkioli- 
ką šėlstančių kacapų. Klaiki padėtis, bet rei

Universiteto studentų gy
venimo sąlygas. Universi
tetas veikia dabar Ham
burgo priemiestyje Pinne- - 
berge: maisto problema - 
visur sunki, bet čia did
miesty ji yra ypač kompli
kuota. Be to, studentai, 

įdirbdami Universitete po

žvilgiu, tačiau tos para
mos — stipendijų nutrau
kimas būtų suprastas 
kaip mūsų visuomeninių 
organizacijų nepasitenki
nimo ženklas, kurio mūsų 
studentai, mūsų nuomone,

vienas sąmoningas lietuvis katalikas ALRKF veda
mame vajuje turėtų atiduoti savo dalį — auką. Ją 
reikia pasiųsti — Very Rev. Monsignor John Balkū
nas, 64-14 — 56th Road, Maspeth, L. I., N. Y. Nau
jasis prelatas yra ir Federacijos centro ir vajaus ko- visiškai nebūtų užsitarna- 
misijos iždininkas. ,vę. Jie dirba ir studijuoja

šis reikalas yra svarbus. Jis įeina į tą programą, ne vien savo asmeniniais 
kuri šiandien taip labai reikalinga kovai prieš komu- sumetimais, bet ir aiškiai 
nizmą, kuris turi jau pavergęs kelioliką tautų, jų tar- siekia bendrų mūsų visuo- 

Tačiau jis, pe ir Lietuvą, kuris gręsia Europai ir kitiems konti- meninių ir tautinių tikslų.
Pabaltijo Universiteto 

Lietuvių Profesorių D-jos 
Valdyba.

kia kas nors pradėti. Pirmas susiprato Graž
bilys. Kažką pakuždėjo Pochotinui į ausį. 
Tam lyg švystelėjo vilties spindulėlis.

— Nugi iš tiesų. Išrišk joms rankas ir 
duok ginklų.

Vienoj akimirkoj Gražbilys nupiaustė 
virves nuo belaisvių rankų ir atkišo joms po 
revolverį, bet pištalietus jos turėjo, išsky
rus Aldoną, kurios revolverį istrebiteliai bu
vo atėmę. Gražbilys jai davė kišeninį Koltą. 
Nebereikėjo belaisvėms aiškinti, kokiu tiks
lu tai daroma. Jos pačios puikiai savo užda
vinį suprato. Jei pavojus nuo istrebitelių 
kaip nors bus likviduotas, tai jos nebesiduos 
pavergiamos. Jos trys ginkluotos prieš du 
neryžtingu vyru — pergalė daugiau negu 
užtikrinta... Viena Alena daugiau už juodu 
verta. Pagaliau, jei bus susišaudymų — o be 
jų nebus apseita — tai šūvių atgarsiai gali 
kokią pagelbą atgabenti. Juk požemyje kas 
nors jų pasiges. Taigi jų dvasia, prieš valan
dėlę visai nusiminusi, gerokai atgijo.

Su grįžtančia energija jos stojo rikiuo
tėm Jauku turėti rankoje ginklą. Atkišusios 
revolverius, jos laukė užpuolikų. Pochotinas, 
nors ir nemėgo kautynių, bet šiuo momentu 
rado savyje pakankamai ryžtingumo ginti 
ponių gyvybę ir garbę, šiaip taip susitelkęs 
į šaltą nuotaiką, jis savo mažu frontu pasi
traukė kiek tolėliau į krūmokščiais nuaugu
sią kalvelę, kurioje galėjo geriau pasislėpti 
nuo priešo kulkų. Istrebiteliai kurį laiką 
stovėjo lyg nepasiryžę, bet tarp savęs pasi

tarę, pradėjo Pochotino frontą apeiti. Leng
va jiems tai padaryti, nes jų buvo keturis 
kartus daugiau. Jie nešaudė, tik repečko- 
mis šliaužė artyn. Buvo kažkas klaikaus ir 
baisingo tam jų gyvastiškam šliaužime. Po
chotinas taip pat saviškiam įsakė kol kas 
nešaudyti. Bet Aldona ir Emilija, nebegalė
damos ilgiau žiūrėti į tą slapukišką kacapų 
artėjimą, pradėjo nervingai šaudyti.

— Ką jūs darote? — sušuko Alena. — 
Taupykite šovinius, juk ištekliaus nebe
turime!

Bet anų revolveriai, nejučiomis pirštų 
spaudžiami, tarškėjo toliau.

— Et! —. desperatiškai riktelėjo Pochoti
nas ir atsistojęs pradėjo šaudyti.

Istrebiteliai paleido keletą šūvių, ir Po
chotinas susmuko ant žemės.

— Dabar nors mudu laikykimės! — atsi
kreipė Alena į Gražbilį, bet Gražbilio nebe
simatė. Jis jau buvo įniręs į brūzgynų tank
mę.

Istrebiteliai visai arti. Jų akys žėri džiu
gesiu dėl lengvos pergalės. Aldona nervingai 
spaudė revolverio gaiduką. Deja, vamzdis 
tuščias.

— Viskas baigta! — nusitvėrė ji abiem 
rankom už galvos.

Emilijos revolveris taip pat nebešaudė. 
Ji abejingai sėdėjo, nunėrusi galvą. Alenos 
revolveris dar tebe pilnas. Ji šaltai taikė į 
artimiausio kacapo galvą.

.(Bus daugiau)
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bet ekspliozija Išdraskė mokyklos namą...

And... afterward... the Red Croes stendą by the mjond 
and the deaolate through difficulties Disaster caused . ; : 
to help rebuild their homes, restore their strength, and 
give tbem new courage to carry on.

The Red Cro« doesn’t stop to aak questions—it knowa 
no boundaries, no prejudicee, no limitations. AU it seks 
i* yaur help—for it cannot exist without you.

ANY of theae tragedies could happen to you and yours 
... for Disaster doesn’t ask permission. It strikes with- 
out wanring.

Būt where Disaster goes and Panic prevails, there too 
is the Red Croes. Prepared for action, calm in the face 
of danger, experienced in the succor of suffering humanity, 
the Red Cross brings relief auiekly. generouslv. efficientlv.

išeidavo periodiškai ir jo 
tiražas buvo didelis. Tai 
buvo vienintelis lietuvių 
kalba žurnalas, kuris buvo 
leistas Anglų zonoje 
spausdinti. Be ta, buvo at
spausdinta matematikos 
knyga Br. Ketarausko 
“Diferencijalinio ir inte
gralinio skaičiavimo pa
grindai” mokslo r e ik a- 
lams. Daug vargo ir darbo

X.

Praeitais metais pava- lietuvišką šriftą. Žurnalas 
sarį Seedorf’o stovykla, 
kur buvo pabaltiečių apie 
keturius tūkstančius, tarp 
kurių buvo lietuvių apie 
du tūkstančiu, liko išdra
skyta į daugelį stovyklų 
ir tam tikra lietuvių gru
pė, susidedanti iš šeimų, 
turinčių mokyklinio am
žiaus jaunuomenę, buvo 
perkelta į Stadę. Čia rei
kėjo daug padėti darbo.
kol žmonės įsirengė, nes reikėjo padėti, kol ta kny- 
barakai buvo labai apleis- ga buvo atspausdinta. Toji 
ti, kai kurie iš jų buvo be vokiečių vokiečių spaustu- 
langų ir net be durių. Lie- vė turėjo mažai matemati- 
tuvių pastangų dėka ba- nių ženklų: be to, iš visų 
rakai buvo aptvarkyti ir spaustuvės darbininkų tik 
buvo stovykloje įsteigta vienas teturėjo šiokį tokį 
gimnazija, pradžios mo- supratimą apie matemati- 
kykla ir vaikų darželis. 
Stade’s stovyklos lietuvių 
gimnazija pagal mokinių 
skaičiaus gausumą buvo 
pati didžiausia visoje An
glų zonoje. Stovyklos bei 
moksleivių choras su tau
tinių šokių grupe padarė padaryti, reikėjo laikas 
kelis pasirodymus anglų nuo laiko padėti išskaityti 
kariškiams ir jų šeimoms 
ir taip pat turėjo kelis pa
sirodymus miesto vokiečių 
visuomenei. Vokiečių lai
kraščiai šiltai atsiliepė 
apie lietuvių dainas, ypač 
palankiai apie tautinius 
šokius. Stovyklos kultūri
ninkų pastangų dėka buvo mę ir dangų” (lengvi pasi-i 
gautas iš vietinės karinės skaitymai apie dangaus

ką. o kiti toje srityje visai 
analfabetai (nemokšos); 
o kas svarbiausia, kad rei
kėjo spausdinti iš rankraš* 
čio. rašyto ranka, o nemo
kantiems lietuvių kalbos 
to darbo buvo neįmanoma

kiekvieną rankraščio pus
lapį. O kiek tos korektūros 
reikėjo taisyti, tai sunku 
ir apsakyti. Bet darbščiu 
rankų dėka buvo tai vis
kas nugalėta. Buvo nori
ma atspausdinti Br. Keta
rausko “Svajonės apie že-

Jaunieji mokykloje rūpestingai darbuojasi...

STOVYKLOS GYVEN
TOJUS JAUDINO

Sausio mėn. 10 dieną pra-
valdžios leidimas spaus- kūnus ir jų reiškinius apy- ne§ta, kad Stade’s stovyk

la turi būti iškelta tarp 
į sausio mėnesio 13 d. ir 23 
i d. į Dedelštorfą, Žmonės 
subruzdo. Jų nuotaikos 
pasidarė labai liūdnos. Kai 
kurios moterys net verkti 
pradėjo. Pagalvokite, pa
čiame žiemos viduryje nei

dinti lietuvių kalba perio- sakų formose) ir kitokio 
dinį mėnesinį kultūros žur- pobūdžio knygų, bet tas 
nalą “Žingsniai”, Tuo tar- nelemtas po stovyk 1 a s 
pu miesto spaustuvės ne- žmonių kilnojimas sutruk- 
turėjo lietuviško šrifto. Ir dė tolimesnį darbą, o gal 
čia per lietuvių pastangas būt ir nebus visai galimy- 
buvo rasta išeitis — viena bių toliau taip sėkmingai 
Stade’s spaustuvė įsigijo kultūrinį darbą dirbti.

NOV auailable...

//czc rangės_ forclean, easy

automatic o’as,
_____ o cookmė

Siv.okelass broilar . . . 
deon-cooking . . . 

removable for 

eosy wa$h*ng

AUTOMATIC TIMER .. .
rrodern c'.ock telis you

Ali bumers lijht 
AUTOMATICAUY . .. 
no tna'ches needed

AUTOMATIC HEAT 
CONTROl. .. eliminotes 
gve$swo'k from boking

Thriffy bvrntrt . . . 
odjustoble instontly from 

"jimmer" to fast boil 1

Glenwoo<f priccs now 
reduced. Other Automatic 
CR Itonyes from $1*0. «P

.Jums reikalinga Glenwood 
ar vienas iš kitų modelis,

įrengimus tiktai su 
Tai yra automatinis gaso

padarytas su antspauda CP stan- 
dardų — dėlto, kad CP antspauda 
užtikrina jums geriausį modernišką 
|>ečių... žibantį, stylingą. akį trau
kiantį, proceiinį ekonomišką pirkti 
ir operuoti, taupantį laiką, darbą ir

turintį visus
GASU.
pečius, padarytas su CP standardo 
antspauda, kad tiktų jūsų moderniš
koje virtuvėje. Ateikite ir pamatyki
te modemiškiausį naują pečių šian
dien! Pritaikinti išsimokėjimai!

BOSTON CONSOUOATtO GAS CO*MNT
100 ARIINGTON STREET • HULbord 2-7600
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iš šio nei iš to stovykla yra PETELIŠKĖ 
keliama už 200 kilometrų,! -----
o geležinkeliu važiuojant, 
gal bus dar dvigubai to
liau. Be to, toji stovykla 
buvo keliama netoli rusų 
zonos, tiksliau kalbant, 20 
kilometrų nuo rusų sienos. 
Taigi stovyklos gyvento
jus jaudino du dalykai: 
žiemos laiku keltis ir keli- 
masis prie -rusų zonos. 
Sausio mėnesio 10 d. vaka- 

’ire pats stovyklos direkto- 
į rius kap. W. H. Davies da- 
: rė pranešimą gyventojams 
apie iškėlimą. Pasak jo, jis 
pats asmeniškai gailisi 
žmonių, kad jie žiemos lai
ku yra iškeliami, tačiau 
tas įsakymas esąs ne jo, 
bet aukštesnės karinės 

i valdžios, todėl jis čia nega- 
į lįs nieko padėti, bet tik tu
rįs pastebėti, kad naujoje 

į vietoje pastatai esą labai 
puikūs, erdvūs, veikiąs

• centralinis šildymas, todėl 
: mums nereikėsią vargti su
kuru ir galėsią šilčiau gy
venti. Jis pažymėjo, kad 
jis manąs, kad ten būsią 

i žmonėms daug geriau gy- 
! venti, ir palinkėjo sėkmės, 
į Tuo tarpu viena moteris, 
' kuri buvo drąsesnė ir iš- 
! kalbingesnė, pradėjo su a- 
šaromis prašyti direkto
riaus, kad jis padarytų žy
gių, kad nekeltų žmonių 
žiemos laiku, o tą kėlimą 
atidėtų į pavasarį. Ji sakė, 

; kad ji prašanti visų susi
rinkusių vardu anglų kari
nės valdžios. kad/nus ne
kankintų, nes tokiu laiku 

i mūsų ir mūsų vaikų mė- 
' čiojimas iš stovyklos į sto- 
j vykią ardo mūsų paskuti- 
i niąsias jėgas; mums nerei- 
I kia nei gerų butų, nei cen- 
tralinio šildymo, mums 
pakanka prastų barakų, o 
geruose butuose tegul gy- 

j vena anglai arba vokie- 
| čiai; o jeigu karinė valdžia 
į negali mūsų pasigailėti ir 
! išklausyti mūsų prašymo, 
j tai tegul kelia ne arčiau
• prie rusų zonos, bet kur 
J nors toliausiai nuo jos.
Mes bėgome, pasak jos, 
nuo rusų, palikę savo tė
vynę, viską prarasdami, 
tenorėdami išgelbėti valkų 
ir savo gyvybes. • Rusai, i 

’ sakė ji, užtenkamai mūsų1

giau. Mat, kaip suvažiavo 
žmonės, stovyklos admi
nistracija vietoje septynių 
pažadėtų blokų tedavė tik 
lęšius. Tokiu būdu tie 
žmonės, kurie buvo paskir
ti į tą bloką, kurio anglai 
nedavė, pasiliko po atviru 
dangumi. Prasidėjo milži
niškas dejavimas bei ai
manavimas. Galų gale tie 
žmonės buvo sutalpinti į 
sales. Rytmetį prasidėjo 
žmonių glaudinimas, Bet 
pasirodė, kad duotose pa
talpose atvažiavusius žmo
nes negalima sutalpinti. 
Iškilo įvairūs kivirčiai. 
Stovyklos administracija 
nedavė žmonėms daugiau 
pastatų, nors turėjo lais
vų. še tau puikūs pastatai 
ir centralinis šildymas!

Galų gale pasklido toks 
gandas, kad jeigu iki sau
sio mėnesio 28 dienos lie
tuvių bendruomenė pati 
nesusitvarkys, tai anglai 
išvarys visus žmones su 
daiktais iš patalpų ir ims 
patys tiems žmonėms pa
talpas skirstyti iš naujo. 
Jeigu šitokia tvarka įvyks, 
tai visas stovyklos kultū
rinis gyvenimas nueis vel
niop.

Žmonės atvažiavę išbuvo 
keturias dienas be karšto 
viralo. Niekas tuo nesirū
pino, o tai žiemos metu la
bai paveikė į žmonių nuo
taikas ir į jų sveikatingu- 

jant. Pasirodo, kad centrą- mą, ypač į vaikučius ir į 
linis šildymas veikė ne vi- sergančius žmones. Pagal 
suose blokuose. Tie, kurie oficialius stovyklos admi- 
pateko į neapši 1 d y t u s nistracijos įsakymus nie- 
kambarius, atsidūrė labai kas negali privatiškai sau 
blogoje padėtyje. Juk žmo- virti, tai ką žmonės būtų 
gus žiemos laiku negali 
gyventi nekūren a m a m e 
kambaryje. Tik rusai laiko 
savo vergus neap šildo- 
muose barakuose. Stovyk
los administracija uždrau
dė žmonėms statyti pėčiu- 
kus, kadangi jie gadina 
blokų išorinį vaizdą. Mat, 
kokia tvarka viešpatauja 
pasaulyje. Žmonės turi gy
venti neapšildomuose pa
statuose, idant kitiems, 
retkarčiais pereinant per 
rajoną, negadintų skonį.

Keturias dienas žmonės 
pildė tą įsakymą, dantis 
sukandę,, o susirgusius 
vaikus nuo peršalimo ati
davė į ligoninę. Galų gale 
pritrūko dypukams kan- 
trybės kęsti šalt, ir prade- į“ ne!
jo vargais negalaisjsigy- a^airu žmonių mėčiojimą 
tus pečiukus statyti. Juk 
negalima norėti, kad žmo-;
gus savo laisva valia šaltų: Tikrai doras žmogus yra 
dėl kažkieno nemokėjimo tas, kuris turi drąsos pa
tvarkyti savo pavestų pa- žiūrėti velniui į akis ir pa- 

Sausio mėn. 12 dieną sto- reigų. sakyti: tu esi velnias.
vykios gyventojai sužino- Kitiems buvo dar blo- Garfield.
jo, kad žmonių iškeldini
mas yra neatidėtas ir pats 
iškėlimas įvyks sausio mė-;
nėšio 20 d. — 22 d. Nuliūdo 
stovyklos žmonių širdys. 
Vadinasi, gyventojų mal
davimas liko neišklausy- i 
tas. Karinė valdžia nepa-i 
rodė žmoniškumo. Žmonės 
pradėjo pakuoti savo dai
ktelius. Artinosi toji ne-į 
lemtoji diena.

Štai ir išaušo baisioji1 
diena. Kelios mašinos at-i 
važiavo žmonių daiktų 
vežti į vagonus. Lauke šia- ■ 
pias sniegas pradėjo kris-į 
ti. Važiuojančių gyventojų 
daiktai buvo sudėti lauke. 
Sunkvežimiai tuos daiktus 
vežė ištisą dieną ir naktį. 
Ir sausio mėn. 20 dieną 
pirmasis transportas išvy
ko į Dedelstorf. Sausio 
mėnesio 22 dieną atvyko ir 
paskutinysis transportas į 
naująją stovyklą.

Atvažiavus žmonėms į 
naują vietą, iškilo įvairios 

į negerovės, kas paprastai 
■ įvyksta, stovyklas kilno-

J*

Mirksnio verge, mirksnio tame, 
Aš pažįstu tavo sesę,
Peteliškę margasparnę — 
Ji gi tavo mįslę tęsia.
Nuo lapelio ant žiedelio — 
Ji vis tūpia, lengvaduonė, 
Ir nevokia kito kelio
Ir kaip tu, netaupo kluone...

Ji aplenkia žiedą kartų 
Ir neboja; vos nutūpus, 
Kad jau greit prie daržo vartų 
Sudrebės sparneliai trupūs —
Nes ją tyko jau paukšytis. 
Nes, iš dyklaukių užėjęs, 
Vargšės imasi vaikytis 
Audros siaubo siųstas vėjas...

Jurgis Baltrušaitis.

I

I

kraujo prisisiurbė, nepa
sitikime anglų saugumu, 
būdami arti rusų, nes mes 
pažįstame jų klastas bei 
žabangas. Direktorius pa
žadėjo tuos iškeltus moty
vus pristatyti aukštesnia
jai karinei valdžiai, bet 
nuo savęs jis pridūrė, kad 
mažai tėra vilties, kad 
kėlimas būtų atidėtas.

NESISKAITĖ SU 
PRAŠYMAIS

iš-

turėję per tą laiką valgy
ti. Taigi noroms nenoroms 
dypukai turėjo tuos įsaky
mus apeiti, kitaip tariant, 
turėjo juos laužyti.

Liūdnas dalykas thtt yra 
tai, kad toje stovykloje tu
ri gyventi ne vien lietu
viai, bet kartu su latviais. 
Latviai čionai buvo atsi
kėlę žymiai anksčiau ir į- 
sikūrė gan patogiai. Jie, 
bijodami prarasti savo 

! postų, daro lietuvi a m s 
i daug įvairių nemalonumų, 
! kas, žinoma, blogai veikia 
i į tarpusavio bendradar- 
• biavimą.
■ Ir taip liko Stade’s lietu
vių stovyklos kultūrinis 
gyvenimas, žmonių geras 
sugyvenimas, suardytas.

po stovyklas.

Iškviestas i Washingtoną Claire L. Chen- 
nault, su savo kiniete žmona, kad liudyti ar reika
linga Kinijai Amerikos parama, jis pažiūrėjęs į 
laikrodį sako, kad jau išmušė valandą duoti Ki
nijai pagalbą. Jis karo metu yra buvęs žymus va
das, o dabar yra vedėjas komercinės oro laivyno 
Unijos į Kiniją.
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! Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

| BALDAUSKIS.

— 50 metų nuo jo mirties. — Lenkai su šautuvais 
jo ir vyskupo neįsileido į kleboniją. — Kunigas, kurį 
Šliupas parkvietė į U.S.A. — Apie dvi iš kapų iškas
tas lietuvių mergaites. — Nuostabus pasiaukojimas 
lietuviškai spaudai. — Dr. Kudirka gyrė kun. Burbos 
reformas. — Kun. Burba padėjo Dr. šliupui išeiti į 
daktarus. — Apie Dr. šliupo išpažintį. — Pirmas pro
testas prieš Rusiją.

KARŠTOS ŠIRDIES LIE
TUVOS MYLĖTOJAS

— Nežinau, kodėl, bet 
jau iš mažų dienų buvau 
prisirišęs prie lietuvybės.. 
Kada mane motina išmo
kė lietuviškų poterių ir į- 
sakymų, mano tėvas buvo 
panorėjęs mokyti ir len
kiškai, bet aš nuo to atsi
prašiau su ašaromis, — 
taip pasakojasi kun. Alek
sandras Burba, vienas iš 
pirmųjų mūsų inteligentų 
Amerikoje, kurį drąsiai 
būtų galima 
USA lietuvių Basanavi
čiumi.
metų praėjo nuo jo mir
ties, bet mes jo neužmir
šime, nes, kaip sako Tu
mas - Vaižgantas:
— Nabašninkas buvo ži

nomas dar karštesnės, 
negu kan. S. Gimžauskas, 
širdies Lietuvos mylėto
jas”.
Už LIETUVYBĘ GARDI

NO KALĖJIME
Aleksandras gimė 1855 

m. Pailių kaime, Kruopių 
parapijoje. Vos pramokęs 
skaityti nepraleido neper
skaitęs nei vienos knygos, 
kurią tik galėjo aptikti. 
Baigęs Vilniaus kunigų 
seminariją, budimas Įvai
riose parapijose, pasižy
mėjo draudžiamų lietuviš
kų knygų platinimu bei 
lietuviškuoju vei k i m u. 
1886 metais maskoliai jį 
suėmė ir dvejiems me
tams uždarė į Gardino 
vienuolyną, toks buvo 
Įėjimas kunigui anais 
kais.

Praslinkus bausmės 
kui pradėjęs dirbti vėl lie
tuviškose parapijose, kun. 
Burba vėl buvo lenkų 
skundžiamas, bolševikų 
persekiojamas, taip kad 
jisai pasinešė į Ameriką.

SU KARABINAIS PA
STOJO KELIĄ

Jo lietuvišką veiklą ver-

pavadinti

Penkiasdeš i m t s

tino ir, tada dar studen
tas Jonas Šliupas. Jis ir 
paskatino Šenadorio lietu
vius tą lietuvių kunigą 
parsikviesti. Lietuvių ka
talikų draugija sudėjo lė
šas ir parsikvietė kun. 
Burbą. Jis atvyko į USA 
1889 metais. Be bažnyti
nės vyresnybės kvietimo 
nenorėdamas vykti į Še- 
nadorį, kun. Abromaičio 
užtarimu buvo vyskupo 
paskirtas į Plymouthą. 
Parapija buvo mišri: len
kų ir lietuvių. Pirmą sek
madienį perskaičius lietu
višką Evangeliją, lenkai 
išėjo iš bažnyčios, užraki
no klebonijos duris ir pa
reiškė: “litvino kunigo ne
norį”. To laiko laikraš
čiai rašo:

• v

Per tris 
ir taip 
su len- 
veltui. 
narsi-

ka- 
lai-

lai-

— Kunigas priverstas 
buvo apsigyventi privatiš- 
kuose namuose, 
nedėlias ir šiaip, 
bandė jis lietuvius 
kais taikinti, bet 
Dėl sutaikinimo
kvietė ir vyskupą, bet ka
da vyskupas norėjo kuni
gą į kleboniją įleisti, len
kai duryse ir languose, 
karabinus atstatę rėkė, 
kad nesiartintų, nes už
muštą...”

IŠKASĘ KUOLAIS SU
DAUŽĖ KARSTUS

Tas paskatino kun. Bur
bą skirtis nuo lenkų ir į- 
steigti atskirą lietuvių pa
rapiją. Lenkai tą patyrę 
taip įniršo, kad lietuvių 
nebeįleido nė į bendras 
kapines. Pasitaikė, kad 
mirė dvi Kudirkų dukre
lės — Elzytė ir Magdutė. 
Nulydėję lietuviai jas į 
kapines, rado jas užrakin
tas. Išlaužė vartus ir pa
laidojo. Įsikarščiavę len
kai, Vilčevskio vedami, iš
kasė tų mergaičių karste
lius, sudaužė juos kuolais 
ir išmetė už tvoros. Vė-

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė SamanotaH

Besiartinant Italijos rinkimams, kurie įvyks balandžio 18, komu
nistiniai agentai ėmė smarkiai veikti. Toji raudonųjų veikla pakėlė ant 
kojų ir dešiniuosius, kad atrėmus tą raudonųjų bangą. Valdžiai labai 
padėjo sustiprinti savo rinkiminę pozicija tai Jung. Valstybių, Britani
jos ir Prancūzijos pažadėjimas grąžinti Italijai Trieste miestą, kuris 
dabar yra priskirtas prie tarptautinės teritorijos. Žemėlapyj pažymė
ta (1). Milane (2) ir Turine (3) buvo išvaikyta raudonųjų demonstra
cija ir sukelta didžiausios ovacijos Vakarų didžiosioms valstybėms. Ju
goslavija priešinasi tam trijų didžiųjų pasiūlymui.

liau tie išsišokėliai buvo'vienų atlaidų metu pas 
policijos nubausti. į save klebonijoje (Ply-

Tie įvykiai nuskambėjo mouthe) 1892 metais, 
po visas lietuvių koloni- ' drauge su kitais 6 kuni- 
jas. Tas ir kun. Burbai gaiš įsteigė “Rašliavišką 
davė naujo įkvėpimo. At- draugiją”, apsidėdami po 
vykęs į USA jis terado tik 5 dol. mokesčio kas mėne- 
keturias lietuvių parapi- sį, kad iš tų sumų būtų 
jas, dabar jis pradėjo mokamas honoraras ben- 
steigti naujas. Pamoks- dradarbiams lietuvi š k ų 
lais, agitacijomis, prakal- laikraščių. Draugijos tik- 
bomis, kaip rašo prof. V. slas buvo:
Biržiška, jis sukėlė lietu-Į — Sudaryti luomą lietu

viškų literatų iš profesi
jos, kurie vien tik iš lite
ratūros duoną valgydami, 
galės kaipo specialistai iš
silavinti toje 
prisidės prie

yiuose savos tautos pamė
gimą, supratimą, kad jie 
yra atskira tauta. Tačiau 
kun. Burba nebuvo fana
tikas. Jis pats sakėsi:
— Man rūpi ne lenkai,

bet mūsų tautos apšvieti- mūsų raštų”.
mas ir gerovė... Kada len-Į Kun. Burba vėliau mo
kai nustos sapnavę apie tėjo po 20 dol. kas mėne- 
mūsų sulenkinimą tada sį:
mes, kaip lygus su lygiu,; Tiesa, ne visi-rinktiniai 
galėsime susitarti ir ko- žmonės tuo pasinaudojo: 

apmokamu 
koresponden-

“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 svęikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlįs čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegute ku
kuoja ir širdį graudina... ♦

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė Iiteratinių 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 IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTE” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
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 siuskite:

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

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

Samanota”.
Vardas ..................... .......................................................
Adresas................ ................................................................

ADAMONIS, Jonas. Į BALDAUSKIS. Klemensas,
ADOMAITIS. Antanas, iš iš Papilės vai., Šiaulių ap., Chi- 

Žaliosios vai., Vilkaviškio ap./cagoje. 
ir sūnus Juozas, gimęs Ameri
koje, gyv. Clevelande.

ADOMAITIS, Antanas, Jo- tami prašomi atsiliepti.
• nas, Juozas ir Pranas, iš Šilu-
■vo3 vai., Raseinių ap.
! ADOMAVIČIUS (Adomai
tis), Antanas, sūnus Anupro, 
iš Kėdainių ap., gyv. Chicago
je- 

I ALEKSYNAS, Jonas ir A- 
leksynaitė, Ona, iš Šilavoto v., t 
Marijampolės ap.

ALMINAUSKAITE, Juzefą, 
iš Švėkšnos vai.

ANDRIULIS, Vincas, iš Kel
mės parap., gyv. Elizabeth.

ANTANAITIS, Juozas, iš 
Krekenavos vai., Panevėžio ap., 
gyveno Hazleton, Pa.

ANTANĖLIS, Juozas ar jo
šeima.

ARČIAUSKAS, 
nūs Antano, iš 
Šiaulių ap.

ARLAUSKAS, 
iš Nevarėnų vai., 
Nerimdaičių km.

ARMONAVICIUS, Jonas, iš 
Biržų - Pasvalio ap.

AUGA, Augustas, Jonas, 
Karolis, ir Robertas, iš Sarti
ninkų vai., Tauragės ap., gyve
no St. Louis.

AUKŠTUOLIS, Julius ir Pet
ras, iš Valkininkų vai., Trakų 
ap.. gyveno Waterbury.

AUKŠTUOLIS, Vincas, žmo- 
lietuvybei parašo, su1 na Apolonija ir sūnūs Petras 
džiaugsmu turime priimti, jr Pranas, 
tautiniais dalykais turi 
būti visuomeninė, 
meninė 
naudingo 
bedieviška 
atmeskite; 
pasirodysite 
kūdikiais...”

Patsai Šliupas, studi
juodamas mediciną, buvo 
atsidūręs ] 
sunkumuose kai reikėjo | džią, ‘įvykdytas 1893 m. 
gauti baigiamojo mokslo ■ birželio 10 d. 
diplomą. Jį išgelbėjo kun. Į _ Mes esame 
A. Burba, parūpindamas < persitikrinę, — 
keletą šimtų dolerių. Kun. soma tame proteste, — 
Burbai rūpėjo baigti lie-ljog ši sutartis, jeigu ji 
tuvių skaldymąsi, jisai, būtų vykdoma, pastos 
pasistengė Šliupą įtikinę- Į maskolių rankose galin
ti, kad nutrauktų savo gu įrankiu dėl nuvergimo 
prieštikybinę veiklą ir tą tų jaunų ir laisvę mylin- 
ta.ip aprašo “Vienybės čių tautų maskolių impe- 
Liet.” 1892 m. No. 23: rijoje, kurios dabar kovo-
— Jonas Šliupas, būda-!ja su centrališka valdžia 

mas aplankuose (apsilan-;už savo teises... Ligi šio- 
kęs) pas mane ant naujukai lietuvis, mylintis savo

i

bojo ir busimąjį kun. 
Kaupą, kurs rusų perse
kiojamas apleidęs Kauno 
seminariją atvyko į Ame
riką.

KUN. BURBA IR 
DR. ŠLIUPAS

Kun. Burba buvo tolė- 
rantas. Vienu kartu jis 
pareiškė:
— Nors Šliupas savo as

meninėmis pažiūromis nė
ra katalikas, bet jei jis, 

i kaip lietuvis, ką naudingo
1 infmri’Rni nnrncA '

i

Leonas, sū- 
Tryškių vai..

Benediktas. 
Telšių ap.,

; cago je.
| BINKEVICIUTfiS - Gabriu- 
■nienės, Onos, giminės ir pažįs- 
I*__■__ -__ ;

BRIZGINTIENE - Lučins- 
, kaitė, Marijona, iš Andriejavo 
vai., Kretingos ap., Chicagoj.

I BUBLIAUSKIENE - Kara
liūtė, Kazė, iš Ylakių vai., Ma
žeikių ap.

ČEPAS, Bladas, iš Ariogalos 
vai., Kėdainių ap.

CERNAUSKAS, Pranas, iš 
Vilkaviškio vai.

CIECHANOVVICZ - Bagda- 
nąvičienė, Teofilė ir vyras Bag- 
danavičius, Edvardas, iš Kau
no — Vilijampolės.

ČIUPLYTE - Sandienė, Ma
rija, iš Marijampolės ap.

DABKUS, Juozas, sūnus 
Juozo, Chicagoje.

DANOWSKI, Bronislaw ir 
Johanna, iš Kėdainių.

DAPKUS. Juozas, iš Utenos. 
DAUGNORA. Konstantinas, 

iš Ariogalos vai., Kėdainių ap.
DAUPARAS, Petras, iš Lin

kuvos vai.
DAVTDAVIČIENfi - Geštau- 

taitė, Ona, Chicagoje.
DĖVĮS - Starkevičiūtė, An- 

na. iš Pilviškių vai., gyv. New 
Yorke. .

GAILIUS, Kostas, iš Ylakių 
vai., Mažeikių ap.

GAIŽIŪNAS, Jonas, iš Bir
žų ap.

dirvoje ir 
pakėlimo

BAGDANAVIČIUS, Edvar- 
ne as- i das, ir žmona Teofilė Ciecha- 

pažiūra... Kas!nowicz, iš Kaimo — Vilijampo- 
priimkite, kas lės.
ir gyvuliška 
tokiu būdu, 

vyrais, ne
. ’ . . • X ■ t -.s

voti prieš bendrą priešą— kurį ]aiką 
maskolį”. (“Vienybės”
VIENYBE IR KULTŪRA tu buvo ir V. Kapsukas.

Burdamas lie t u v i U s DR KUDIRKOS ŽODIS 
draugėn kun. Burba net *
keletą metų (1890-1896) i Vis dėlto tas labai pa- 
vadovavo
Lietuvių

Susivienijimui kėlė “Vienybės” lygmenį. 
Amerikoje, Net Dr. Kudirka “Varpe” 

stengdamasis šią organi- džiaugėsi: 
zaciją padaryti lietuvių' — Kas pamena “paklo- 
tautlnio ‘ atgimimo bran- dę”, kurios metmenys bu- 
duoliu ir versme. Susivie- vo verpti iš keiksmų ant 
nijimo dėka buvo išleista J- Šliupo, o ataudai iŠ be- 
keletas svarbių lietuviškų sikoliojimų su “Saule”, 
knygų, kaip Daukanto ‘paklodę’, pavadintą ‘Vie- 
raštai, kuriuos kun. Bur- nybe’, tai pamatęs dabar 
ba paruošė spaudai, pats laikraštį su tuomi pat 
perrašinėjo, taisė korek- vardu, stebėte stebisi ir 
tas. (negali įtikėti, kad tai bū-

Pačiam Susivienijimui tų ta pati ‘Vienybė’, o ne 
nevisada buvo lengvos naujas visiškai laikraštis, 
dienos ir kun. Burba kele- į Vienok yra ta pati “Vie
tą kartų iš savo kišenės nybė” tik taip staiga per- 
išmokėjo pomirtines.
PIRMŲJŲ LAIKRAŠČIŲ 

ORGANIZATORIUS
Dideli buvo kun. Burbos 

nuopelnai ir lietuviškai 
laikraštijai Jung. Ameri
kos Valstybėse, kun. Mi
luko knygose randame:
— Kun. A. Burba užsi

pelnęs Lietuvai kaipo iš
gelbėtojas “Vienybės Lie
tuvninkų”, o su ja ir lietu- i 
vių laikrašti jos Ameriko
je iš lenkberniško dum
blyno...” j

Kun. Burba buvo pirmo- GLOBOJO ANDZIULAI- 
jo lietuvių laikraščio “Au- Tf, MILUKĄ, KAUPĄ 
šros” bendradarbis.

i

BAGDANAVICIUS, Teodo- j 
ras, žmona Ona, ir sesuo Zic- 
ka, iš Kauno — Vilijampolės. 

BAGINSKI, Izidor ir Jadvy
ga, Bostone.

.... i
pmigm i u o s e atsiliepimas į šalies val-

tvirtai 
buvo ra-

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

( Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

metų 1890 m., prisipažino i tautystę, ramino save; 
blogai daręs dėl lietuvys- mįsiia, jog nors vienoje 
tės labo iki anam laikui svieto šalyje gali rasti

caro per-ir jau tvirtai prižadėjo, prieglaudą nuo c“? f“ 
kad daugiaus tikėjimo ne- sekiojimų, bet ir tą sura- 
bekliudysiąs, o ir pats bū- minimą, kaip regis, 
siąs kataliku... Mano vii- ma jam atimti”, 
tis beveik pildėsi, nes Dr. '
J. Šliupas (baigęs dakta- merikoje stipriai stovi, 
rystės mokslą per mano i tai dideli nuopelnai tokių 
materiališką pagelbą) at- šulų, kaip kun. Burba, ku- 
sikraustė arčiaus Ply- rie savo energija, savo 
mouth’o į Wilkes - Barre, ■ raštais pačioje pradžioje 
pirm Velykų 1891 m., po davė gerą kryptį, 
kam jis su p. J. Andziu-į Dr. J. Prūnskis.
laičiu net atliko velykinę 
išpažintį, parodydami, 
kad ir jiedu esą katali
kai” (išpažintį atliko 1891 
m. Pittstone).

KUN. BURBA KALBA 
200,000 LIETUVIŲ 

VARDU
Patsai kun. 

panaudojo kiekvieną pro- Į 
gą ginti lietuvybės reika-i 
lūs. Kai rusai pasiūlė konVei 

re- Jung. Amer. Valstybėips ( 
daktorių Juozą Andziulai- pasirašyti “nusikaltėlių 
tį ir įtraukė Amerikoje į. išdavimo sutartį”, kun. A. 
spaudos darbą. Kai už lie-'Burba su visa Lietuvių 586 " 
tuvišką veiklą Antanas j Susivienijimo valdyba pa- 
Milukas buvo priverstas' siuntė USA Prezidentui 
apleisti Seinų seminariją, Į Cleveland raštą, vardan 
jį parkvietė į Ameriką ir 200,000 Amerikos lietu-

1 kelionei laiva- vių. Tai buvo pirmas A- 
žurnalistų tarp lietuvių,|kortę kun. Burba. Jis glo- merikos lietuvių- viešas

jsimainiusi. Permainė savo 
formatą į svietiškesnį ir 
parankesnį, o svarbiau
sias dalykas — permainė 
vidurinę įtalpą: vieton 
mėšlyno, su visokiomis 
smarvėmis, įtaisė dirvą, 
ant kurios pradeda ža
liuoti naudon lietuvystei. 
Reikėjo širdies tikrai my
linčios savo brolius, ran- 
,kų nesibijančių trūso, ne- 
i ilstančių pajėgų, ištikimo 
balso, idant padaryti to
kią staigią atmainą...”

nori-

Jei šiandien lietuviai A-

švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
L C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin* 
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa- 

i veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai 
trečią laidą. Kaina $3.50.

“Darbininkas”
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

i

T|, MILUKĄ, KAUPĄ
Kai Apskritai kun. Burba 

jis USA lietuvių laikraš- stengėsi globoti lietuvių 
tyje ėmė gryninti lietuvių 
kalbą ir įnešti daugiau 
patriotinės 
komanai 
boikotuoti.
net savo pinigais laikraš
tį paremdavo, kad tik jis 
atsilaikytų prieš svetimų
jų užmačias. Norėdamas 
pakelti laikraščio lygį ir 
išauginti profesi o n a 1 ų Į nusiuntė 
žurnalistų tarp lietuvių,!

dvasios, len- 
ėmė laikraštį 

Kun«. Burba

inteligentiškas pajėgas. 
Jis parkvietč į Ameriką 
paskutinį “Aušros”

ĮSIGYK ANGLIŠKAI -LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

Eogfish-Lithuanian Dietkmary
žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 

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

'kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
A Burba puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 

Į $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
: Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

966 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Vaidas

Šiuomi siunčiame $---------ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką žodyną.
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Dr. Bonif. Ramaanuskas

GANDHI - INDIJOS PAGONIŲ
ŠVENTASIS

(Mir Janus šaukėsi į Dievą)

Indijos Tautos kovoto- 2. KAIP Jį PALAIDOJO 
jas Mahatma Gandhi bu- Jis buvo pašarvotas jo 
vo žinomiausias žmogus namo terasoj. Milijoninės 
pasaulv. -
laikraščiu 
neužmiršdavo, 
šio šimtmečio 
ir kovotoją šių metų sau
sio 30 d. nušovė 25 metų 
indas vardu Mahratten 
Nathuram Vinayak Godse 
— vietinio laikraščio “Ma- 
hasabha” redaktorius 
New - Delphimileste. Gan
dhi tada grįžo iš savo sve- 
čiavimosi ir lipo ant savo kad jų dalį nuneštų upės 
maldos pakopų. Šis pilie- srovė į Indijos Vandeny- 
tis, iš dviejų metrų ats'tu- ną, kuris reiškia Indijos 
mo paleido keturis šūvius didybę ir garbę.. Laidotu- X 
iš mažo pistoleto. Vienas vėse dalyvavo __ 2
nuėjo pro šalį, vienas kliu- žmonių, diplomatinis kor- ♦♦♦ 
vo į krūtinę Gandhi, vie- pas, valdžios ir i 
nas — į šlaunį jam, o ket
virtą žmogžudys paleido visas sargybas, puolė į ve 
sau į kaktą, kurią tik 
prasibalnojo ir paliko 
sveikas. Ten buvo minia, 
kuri norėjo kartu su Gan
dhi melstis. Ji 
laikė, perdavė 
Gandhi įneštas 
mą mirė savo 
vah glėby, 
prieš savo mirtį, jis prašė dingo iš šios 
jo žudiką sunkiai nebaus
ti.

Net vaikai iš minios žmonių praėjo pro 
fotografijų jo jo lavoną. Paskiau jis bu- 

Tą didįjį vo nuneštas į Jumną upės 
humanistą pakrantę ir ant laužo su

degintas. Pagal i 
paprotį, laužą turi uždeg-iX

žudiką su- 
policijai. 

į savo na- 
anūkės A-

Pora minučių

I

SEIMELIS

J. L. Arkivyskupas 
Ridiard, J. Cushing. D.D.ižo su- Y 

indusų ‘ *t* 
ti artimiausias mirusio gi- ♦♦♦ 
minaitis. < 
uždegė jo sūnus Davadas 
Gandhi. Paskui jo lavono 
pelenų dalis buvo paleista 
toj upėje pavandeniai.

Gandhi laužą X
YIii fY
Y
Y
Yv

---------  
milijonai

religijų ♦♦♦ 
atstovai. Minia pralaužė

!y 
žarną Gandhi lavoną, jį V 
bučiavo, verkė net užsie- Y 
nio svečiai, besiveršdama Y

❖

7. KUR GLODI GANDUI 
DIDYBE?

Gandhi buvo vienintelis 
toks didelis politikas, ku
ris kovojo vadinamu “pa-

___ ______u 
Tris metus esu ištylėjęs, 
per juos visus vargiai ke
lias valandas prakalbė
jęs. Tokio rekordo niekas 
nepajėgė pastatyti nei A-

Paskutinis gyvo Gandhi 
šūkis buvo: O. Dieve, ma
no”. Kai Mahatma užge
so. jo anūkė Avah išėjusi 
miniai pranešė: “Bapo” — 
tėvas mirė. Minia puolė į 
baisias estazes ir ašaras, 
klyksmus...

SEKMADIENĮ, 

Bslandžio-April 11,1948 
Šv. Roko Parapijoje, Brockton’e 

Seimelio Posėdžiai įvyks Parapijos salėje 

Jo Ekscelencija Arkivyskupas
Richard J. Cushing, D. D., kviečia 
Lietuvius iš visų Naujos Anglijos 
parapijų dalyvauti Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų R’ nėjų Seimelye, 
kurs įvyks Brockton, Mass., Sek
madieni, Balandžio-April 11-ta.

Seimelio pradžia: 10:00 A.M. Iškilmingos Šv. 
Mišios, Šv. Roko par. bažnyčioje.

Pamokslas — Prelatas Jonas Balkūnas. 
1:00 P.M. Seimelis — posėdžių pradžia — 

paskaitos: Ona Pazniokaitė, Julia Jakavonytė, 
Dr. Pranas Padalskis, Prelatas Jonas Balkūnas, 
Motina Liguori.

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

J. P. Prelatas J. Balkūnas

irviu paSpri^imu”. Tai “Ų~ rckordlį 
yra idealiausias kovos bū-!GaI* kiekvienas pabandę i 
das - nevartoti smurto P° dienų pabūti neval- 
ir prievartos priemonių, tada. supras, koxia di- 
Jo ginklas buvo malda, dele kovos priemone yra 
Jis neteisybėms priešinda- Gandhi kova be jėgos, 
vosi pasyviai ir melsdavo- smurt°, prievartos. Žino
si, gyvendamas savo aske-tada gyvena, is dva- 
zeje, pagal kietą savo re
gulą. Visas jo gyvenimo 
būdas — malda, ;
kalbėjo apie jo šventumą, 
nors jo pagonišką. Jis yra 
laikomas tik mažesniu 
pranašu, negu 1

minia išmaišė visas diplo
matų eisenas. Kiekvienas 
indas norėjo paliesti savo 
šventojo lavoną ir atsi
sveikinti. Valdžia paskel- advokatavo Bombay. 1893 
bė 30 dienų gedulą. Taip m persikelia kaip tremti- 
J’ *7. . — L žemės Pa^ nys į Pietų Afriką ir ten
didžiausioji šio šimtmečio tampa advokatu, pasilik- 
asmenybė, nepripažinusi damas ligi 1914 metų, 
ir nenaudojusi smurto, -1914 m. grįžta Indijon 
prievartos. Gandhi yra kaįp pagarsėjęs Pietų Af- 
nuostolis visai žmonijai, rfkos indų sąjūdžio “Šaty- 
Jis buvo 78 metų amžiaus, graha*’ kovotojas už indų

sios, entuziazmo, pasyviai 
. priešindamasis neteisybė- 

askezė mis ar PasYviai kovoda- 
’ mas už didelius tautų ar 

tremtinių idealus. Gandhi 
-^„Ju sielcė kilnių idealų kovo- 
Budha damas krikščioniškomis 

Prie maldos ir askezės jis priemonėmis pasyviu 
ginklu vartojo pasninką. pasipn e s i n 1 m u bado 
Tais bado streiku — pas* streikais, pasninku ir 
ninko, maldos ir askezės !”alda uiP- kaiP. dabar 
kovos būdais jis ir pagar<k°v0Ja tremtiniai prieš 
sėjo. Kaip kiti pistoletus, įuos ištikusias neteisybes.

Pasaulis yra jėgos ir prie
vartos ligoje, todėl ne vi- 
,si supranta ir Gandhi ko
vą, kaip lygiai nevisi su
pranta ir tremtinių kovą 

; pasyviu nepripažinimu ne
teisybių, melo, prievartos, 
nors tremtiniai ir pasaulio 

į lietuviai kovoja už Lais
ves, Chartas ir Žmogaus

nybę, taiką. Jo kova buvo 4. KAIP JIS ATRODĖ? 
persisunkusi krikščiony- Buvo mažas, sausas, ky- 
bės dvasia, nors jis ir bu- šojo kaulai. Burna plati 
vo indas pagonis visų in- ir nesimpatiška, bet šyp- 
dų laikomas šventuoju, snis pilnas žavėtino dva- 
Gandhi suardė su savo ko- singumo ir nekaltumo. A- 
va Britų - Indijos imperi- kys pilnos gerumo. Net 
ją ir privedė kraštą prie priešai jį pamatę pamilda- 

1O___  _________ . dabartinės Indijos nepri- vo ir nustodavo pykti.
3. KAS BUVO GANDHI? socialinę gerovę ir teises klausomybės. 1922 metais Kiek jis buvo kresno kū

jis buvo indusas Vedęs pietiniame Afrikos konti- įpykęs ant anglų jis pa- no, tiek buvo nepalygina-
jau būdamas 15 metu. Ki-"ent«- Nuo 1914 m. Mo- skelbė šūkį: --------- -= - •-
lęs iš turtingos pirklių hąndas Karamchand Gan-singas Dievas, .

t šeimos 1891 metais jis dhl gyveno m ko- imperija nebegali egzis- tikybų indų tarpe. Jo mir-
vojo už Indijos laisvę, vie- tuoti”...

i | 
I

“Jei yra tei- mos dvasios galiūnas. Jo 
tai Britų įtaka buvo begalinė visų

Sandėlis Knygį Ir Zofaj
Aukso Altoriukas. maldų knyga nervu išgąsčio, nemigės. galvos ir 

Tilžės spaudimo, gražiais celuloidos J sprando skaudėjimo, ausyse ūžimo 
viršeliais. $1.75: Vainikėlis, maža i ir nuo visokių nervų suirimų. 85c.; ■ 
jpunuomenės knygutė, paveiksluotos! Pajėgumo pataisymas. 85c.: Nuo 
mišių maldos, kietų apdaru. 75c.: . neuralgijos, niuraitis. nuo išvarytų 
Aficieriaus aukšti klausimai, o ka-įpirštų formos, suaugimo kietų rin- 
reivio mandagūs atsakymai, juokin-į kių ant pirštų sąnarių bei kojų. 
< i skaitymai. 15 c.: Apie dangų, i $1.75: Nuo odos visokių išbėrimų, 
saule, mėnesi ir kitas planetas. 10c.: į papučkų. $1.00: Trejenkos šaknys 
Nojaus Arka. įdomūs skaitymai, i dėl Snapso. 75c.: Trūkžolės. ramunė- 
2-o.- : Dainų knyga. 120 įvairiausi1; liai. liepžiedžiai. pelūnas. kadagių 
dainų. 75c.: Marių Duktė, graži a- uogos, po 25c. už pakelį; Pirmapra- 
pvsaka 25c : Kaip duktė gyveno džių motinų arbata, palengvina neš- 
pūstynė e. 25c.: Eustachijušas. era- tume. 75c.: Valo ir pataiso užkietė- 
ž.i apysaka iš pirmųjų krikščiony-• jusius vidurius. 60c.; Nuo inkstų ir 
bės amžių. 35c.: Grigorius. graži a- strėnų skaudėjimo, taipgi tarpina ir 
pysaka. kaip jis išbuvo pri ra k ylas ■ varo lauk akmenėlius. 6Oc.: Kraujo 

metų. 35c.; Gudrus valytojas, jei kratijas bus švarus — 
žiemiška pasaka. 25c.: į apsisaugosi nuo ligų. 6Oc.; Nuo ko- 

Seno ir Naujo Testamento. į sulio. dusulio bei mainų asthmos. 
paveikslais. 25c.: Išganingi dū-j pa lengvina atsikosėti ir varo dulkes

Motinos sopu-i laukan. 60c.: Nuo cukrinės ligos 
Nuo pailių arbata.

— - i
Nuo surūgusio pilvo 

kito pagalbos. < heartbum >. 85c.: Nuo visokių reu-1 
nes nuo mirtirs i matiškų sausgėlų. 6Oc.: Senelių ar-l 

20 paveikslų ' bata. kurie negali miegot. 85 centai:’ 
visur ir gau- Nuo širdies ir vandeninės ligos. 60 
Neužmokamas centų:
25c.: Pinigai’ 

ko ūe žmo?u j
Kepėja. Ke-; 

geriausių re- i

Nuoširdūs Tremtinių Prieteliai

iis
ant sal'is per 17 
piemenukas.
Istorija
su p..... 
mojimai
I us. 3
1 liatri 
n->. 35c. 
ęliškos

Kebijok 
r.cpabė -si i 
I
<

granatas, bombas ar pei
lius vartoja savo tikslui 
patiekti, Gandhi čia var
tojo bado streikus, pas
ninką ir maldą priešinda
masis neteisybėms. Čia y- 
ra ir katalikiško - krikš
čioniško mokslo daug. Čia 
glūdi ir Gandhi “krikščio
niškumas”. Pasyvas naši- —’ ---------  — -----°—
priešinimas yra moralinio Idealus. Nežiūrint pasau- 
veikimo. Jis todėl yra sek- ,^ova
mingai inteligentiškos šie- * 
los ir širdies pasauly, gar
bingų žmonių tarpe. 
Smurto ir prievartos ger
bėjai tokio garbingo ko
vos būdo, išplaukiančio iš 
Evangelijos nesupranta, o 
griebiasi ir korimų. Gan
dhi todėl yra, nelyginant, 
pagoniškasis “Šv. ] 
ciškus Asyžietis”. Palai
minti ramios širdies, nes' 
jie paveldės žemę, — sako 
Kalno Pamoksle Kristus. 
Gandhi matė žmonijos su
gedimą pačiame žmoguje, 
o jos pagydymą — žmo
gaus dvasios pagydyme. 
Jis kovojo su dvasios ga-.

yra garbingiausia ir kovo
tojus pašvenčia ir pakelia 
į garbingiausių žmonių 
aukštybes. Apie Gandhi 
eis legendos per Indų tau
tą ir pasaulį kaip apie 
šventą Mahatmą (t. y. di- 
džasielį). Pagarba Mahat
mai, kuris gerbė krikščio- 

Pran- *r Pats kovojo jos 
— . priemonėmis!

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

ties pasekmes dar sunku 
numatyti.___ _ .

5. KAIP PASAULIS 
SUTIKO JO MIRTĮ?

Gandhi mirtis užėmė 
kvapą pasauliui. Jis kovo
jo prieš smurtą, o pats 
žuvo nuo smurto. Popie
žius sako: “Gandhi mirtis 
mane nepaprastai sujau
dino”. w: Churchill: “Aš 
esu per daug sujaudintas 
Gandhi mirtimi”. Truma
nas: “Gandhi buvo didelė 
tarptautinė asmenybė”. 
Vakarų Europos valsty
bių parlamentai atsistoji
mu pagerbė Gandhi mirtį, 
kai žinia žaibo greitumu 
aplėkė pasaulį. Daugely 
Europos valstybių sosti
nėse įvyko jo pagerbimo 
aktai. Indijos vyriausybė 
gavo daug užuojautos pa
reiškimų, tarp jų ir An
glijos karaliaus su kara
liene ir kitų valstybės gal
vų. Visi pripažįsta, kad 
Gandhi buvo viena tau
riausių šios žemės asme
nybių.

I 6. UŽ KĄ KOVOJO 
GANDHI?

! Jis kovojo už Indijos 
suvienijimą, už religijų 
taiką ir vienybę, už Anglu i 
išstūmimą iš Indijos, už į 
jų biznio ir valdžios paša-! 
linimą. Jis skelbė: “Indi
ja indams”. Anglai daug 
kartų buvo jį nuteisę į ka
lėjimą po kelis metus, bet 
jis kovos nenutraukdavo, 
bausmes jam dovanodavo. 
Jis buvo nuosaikus savo 
kovoj, todėl nepatiko ex- 
tremistų nacionalistų par
tijai “Mahasabah”, kuriai 
priklauso ir jo žudikas. 
Dabar eina kovos tarp in
dusų ir moslemų — di
džiausių religijų šalinin
kų. Gandhi kova už šių 
religijų vienybę tai parti
jai nepatiko ir jį nudėjo.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir

Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

lybe, bet ne titulais ir ky-|išIei:io kun- J- K- 
šiais. Jei visos partijos i 
kovotų tokiu ginklu, tuoj 
kiltų konkurencija, kas 
pasidarys šventesnis ir 
tauresnis, o ne tai, kas su 
smurtu, kyšiais ar prie
vartą užčiaups kitam bur
ną ar užmerks akis.

Bado streikai — pasnin
kai ir malda, yra garbin
gų žmonių pasaulio gink
lai. Tam pasauliui pri
klauso ir Gandhi. Man te
ko kelis kart po 15 d. iš
būti visai nevalgius, ir 
per dešimtį mėnesių te-! 
valgyti tik po 200-300 ba
do kolorijų per dieną. Tuo 
aš esu sumušęs ir Mohat- 
mos Gandhi rekordus.

Maldę Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.
i

Juozas Kasinskas
Tnc.

LAIDOTUVIŲ
DIRFKTORTTS

602 Wsshington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.

25c.;
apie Dievo Motinos sopu-i laukan. 60c.:

5c.: Keliauninkų apsakymas. ’< diabetų). 85c.:
>t i šventąja žeme Teruzoli-, 85c.: Mostis. $1.25: Nuo nemalonaus 
: lengvas būdas išmokt an-' kvapo. 85c.:
kalbos be

: mirti.
su apie 
vaikščio'ia

kas. 6Oc.:
pasaka.

ir ’a-fe
Virėja.

apie 4.50

Arbatos Formoje. įvairių rū- 
.-ra sudėta j pakelius su 

kaip jas vartoti: nūn

:p mirtis
> savo av 
rdas. praži.
Ivaž: įdžirii 

nvedu. 2'c 
su 

$1 .<*>.
žolės

n; įrodymais

f 

r
r otoja.
c Dta.

Nuo kosulio ir kokliušo. vai- 
60 centu: Nuo užsisenėjusio 
— hay fever. SI.25: Tyra 
nuo rožės, pailių ir bile ko-

Ši.25; Nebūk

kams. 
kataro 
mostis 
kio biauraus niežulio.
sutukes — liesėk. 85 centai: Aukšto 
kraujo milteliai, 5 uncijos. $1.00.

M. 2UKAITIS.
332 Dean Park. Spencerport. N. Y.S

aviacijos tarnyba iš’eido pirmutinį 
1'J-l nuo lėktuvnešio U.S.S. Boxer prie San Diego, 
Gal. Tas orlaivis - kovotojas turi 550 milių grei
tumą jo: valandą ir gali skristi išsyk 1,500 milių.

ir ją

Reikia priminti, kad pp. Ke
reišiai yra ilgamečiai “Darbi
ninko” skaitytojai ir rėmėjai.

Jonas ir Veronika Kereišiai, su gražiomis dovanomis 
gyvenanti W. Bridgewater,1 dažnai aplanko.
Mass. su didžiausiu pasišventi
mu ir atsidavimu šelpia lietu
vius tremtinius vakarų Euro
poje. Pavyzdžiui, pereitais me- Jie yra stambūs aukotojai Vi
tais nedidelėje savo farmutėje šokioms labdaringoms organi- 
augino kalakutus ir už juos zacijoms. Būtų gera, kad ir 
gautus $1,107.35 pasiuntė lie- daugiau rastųsi tokių samane- 
tuviams tremtiniams maisto čių, kurie atjaustų varge esan- 
pakelių. sumokėdami extra už 
jiersiuntimą. P-nia V. Kerei- 
šiene beveik kasdiena taiso pa
kelius, juos apsiuva ir siunčia' 
nelaimingiems mūsų tremti
niams. Tai yra tikrai sunku 
rasti tokių pasiaukojusių, ku
rie tiek triūso, darbo ir pinigų 
aukotų artimui šelpti, kaip pp.
Kereišiai.

P-nai Kereišiai yra išpildę 
12-kai žmonių afidavitus ir 
septyniems asmenims apmokė
jo kelionę. Jie tiesiog jiergyve- 
na visus ‘tremtinių vargus ir 
nelaimes.

Pereitais metais buvo įduk
rinę vieną, atvykusią iš trem
ties našlaitę, kuri kiek laiko 
pas juos pagyvenusi kaip pas 
savo tikruosius tėvelius, jaus- vykdamos į su\’ažiavimą. pra- 
dama pašaukimą į vienuolynį somos atsivesti savo ženkle- 
luomą, įstojo į Jėzaus Nukry- liūs.
žiuotojo seselių vienuolyną, Pirmininkė — V. Valentine 
Brockton. Mass. Pp. Kereišiai’ Raštininkė — M. Jolnibaitė

čius. A.P.

Svarius Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn. 

Valstijos Kuopoms

Šiuomi pranešam Moterų Są
jungos Conn. valstijos kuo
poms, kad pusmetinis ir labai 
svarbus suvažiavimas įvyks 
balandžio 18 d. š. m. šv. Juo
zapo parapijos svetainėje, John 
St., VVaterbury, Gonn. Prasidės 
1:00 valandą po pietų.

Kviečiame visas kuopas 
skaitlingai atstovų prisiųsti ir 
pagaminti naudingų 
dėl labo apskrities ir 
ganizacijos.

Primename, kad

įnešimų 
visos or-

atstovės,

v •

i

Tel. Lexington 8595 
, Ulmosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Diena ir Naktį.

Ę&yOUR EYESON THE 
OACTBRIGHT EYES - UE'RE

~ NGJN.USEDFAT. REMEMBER?



Antradienis, Balandžio 6, 1948 »

VIETINES ŽINIOS

. .DARktklMKAS
Išvyko f St, Louis J bal. 7 d., popietinėje ir vakari- 

- nėję programoje.
Grįš šeštadienį.

e

8*48

TIV f TTt?ę Įzimiero ir Veronicos (Pilko-
± PO nytės) Žitkevičių, gyv. 91

— - ■— Sumner St.
Robertas 

Marijonos 
chiell, gyv.

Bal. 4 d., Jone - Maria, Prano 
ir Marijonos 
Skeivių, gyv. 170 H St.

Jonas Povilas, Jono ir Este-'
ros
gyv.

Kovo 31 d., mirė, ilgokai pa-' 
sirgęs, miesto ligoninėje, Juo
zas. Aleknavičius, 54 metų, 
gyv. 115 Fisher Avė., Roxbu- 
ry, Mass. Paėjo Žąslių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko tėvą ir motiną 
Lietuvoje. Tapo palaidotas, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
bal. 3 d., 10 v. r., Naujos Kal- 

‘ varijos kapuose.

A., Aleksandro ir 
(Žukauskaitės) Ri- 
15 Story St.

Pirmadienį, 12 vai. traukiniu 
išvyko į St. Louis, dalyvauti 
Tautų Festivaly Bostono Lie- 
tuvių Tautinių Šokių Grupė' 
(vyresnieji), 16-18) m. am-; 
žiaus). Viso 18 programos da
lyvių. Išvyko šie: Veronika I- 

: vanauskaitė, Lilija Romansky- 
• tė, Evelyn Marcinkiūtė, Mary
tė Prakapaitė, Dile Dvarec
kaitė, Elena Cenčiūtė, Irena

(Baliukonytės) Kengrytė, Pranė Baliukonytė, 
į Marijona Nameikaitė, Rita 
■ Vaitkūnaitė, Jonas Vaiginas, 
Alfonsas Medonis, Edmundas 
Rudis, Edvardas Bratėnas, Le
onas Kešis, Algimantas ir Ky
mantas Ivaškai ir grupės ve
dėja p. Ona Ivaškienė. Apsistos 
American Hotel. Bostonie-

Rap.

Eina Dideli Išvežimai 
I Sibirą

I 
_________________

I

Bal. 2 d., staiga mirė, Pranas 
Adomaitis, 61 metų amžiaus, 
gyv. 38 Oliver St., Cambridge, 
Mass. Paliko žmoną Pranciš
ką. (Petkevičiūtę), tris dukte
ris, vieną sūnų, brolį ir seserį. 
Palaidotas, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

1
luaug aš neprašau, nors tiek, 
kas nuo Jūsų atlieka, o man 
bus didelė parama.

Birutė BUvaišienė.
Mano adresas:
(16) Kassel - Oberzwehren 

DP Camp Mattenberg, 
Forty-Second Street 10. 

Germany, USA Zone 
Birutei Bilvaišienei

š. m. sausio mėn. 7 d. mūsų 
stovykloje įvyko iš Amerikos 
lietuvių brolių ir sesių suauko
tų drabužių skirstymas, kuris 
neaplenkė ir mane. Man pa
skirtame moteriškam palto ki
šenėje radau adresą, pagal ku
rį jums galiu širdingai padėko
ti, už šią man brangią, kaip 
tremtiniui, dovaną ir išreikšti 
jums geraširdžiai žmonės savo 
padėką.

Tebūnie leista likimo, jums 
už jūsų geras širdis atsilygin
ti, nes Jūsų brangi pagalba 
stiprina mus be tėvynės liku
sius...

Dėkoja Rudolfas Paalaitis, 
gyv. Camp Mack 

(13a) Bayreuth Wendelfoefen 
Vokietija.

Viena “Darb.” skaitytoja ga
vo laišką iš Romos nuo trem
tinio kunigo, kuriame rašo, su
lig ten turimomis žiniomis, 
tuoj po Kalėdų Lietuvoje vėl 
prasidėjo dideli masiniai žmo-i 
nių išvežimai į Sibirą. Todėl 
jei nustosite gauti iš saviškių 
kad ir retus formalius laišku
čius, tai žinokite kodėl. Rap.

DĖKOJA
BALF RĖMĖJAMS

i

(Macytės) Baltrušiunų, 
496 Broadway.

Mirė Zinkevičienė

balandžio 5

susi-Mes lietuviai tremtiniai, 
rinkę Zueriche paminėti Vasa
rio 16 d. trisdešimtosios sukak
ties, siunčiame Tamstoms mfi-1 
sų nuoširdžiausius sveikini
mus.

Kartu reiškiame gilią padė
ką Tamstoms ir visiems Ame- j 
rikos lietuviams už tas pastan-

Bal. 1 d, "Darbininko” patal-Pirmadienį, _______ __
Deaconess ligoninėje po opera- čiams paskirta <Wvauti Festi- pose įvyko SLRKA 94 kuopos 
cijos mirė Katrė Zinkevičienė, 
72 m. amžiaus, gyv. 10 Michi- i 
gan Avė., Dorchester. Paėjo iš 
Vilkaviškio par. Pašarvota
Juozo Kaspero, laidotuvių di- 
rektoriaus, koplyčioje, 187

'Dorchester Street, So. Boston.
Paliko dideliame nuliūdime i 

vyrą Juozą Zinkevičių, tris1 
dukteris ir sūnų.bal. 4

į Laidojama iškilmingai ket- 
virtadienį, balandžio 8 d., 9 vai.

Maldos Apaštalavimo drau- Šv. Petro lietuvių para-
gija laikė savo susirinkimą, Pij°s ’ 
bal. 2 d. Išrinko porą delegatų^ 
į Federacijos suvažiavimą. Pa-! 
aukavo $25.00 bažnyčios taisai, 
ir $25.00 mokykloms. i

Taip pat paaukavo bažny
čios taisai N. N. $50.00, N. N. muose- 
$100.00.

Šv. Petro parapijos moterų 
ir merginų klubas aukavo $100 
mokykloms. Dabar, t. y., kovo 
10 d., 7:30 v. v., rengia šaunų 
pobūvį, kad sudarius šimtinę 
bažnyčios taisai ir sulibdžius 
kitą šimtinę Camey ligoninei.
Visi kviečiami talki

Bal. 1 d., mirė, ilgai sirgęs J 
Justinas Stankevičius. 68 metų 
miesto ligoninėje, gyv. 
Shawmut avė. Palaidotas 
5 d.

bažnyčios.

Skaudi Nelaimė

d.,

valo atidarymo dienoje, būtent, susirinkimas. Kadangi susirin-
————————— kime dalyvavo abu Seimo Ren

gimo Komisijos pirmininkai, tuviw par. mokykloje, kuriameKam Rūbus Atiduot?

Kandims, ar Nukentėju-

būtent, adv. J .Grigalius, Pr. Augiau paaiškės, kas jau nu- 
Razvadauskas, ižd. S. Grigana- veikta> šio svarbaus įvykio

Prieš kelias savaites. Pranas 
Martinkus - Martick, savo na- 

Jamaica Plain. su 
i“blow torch” darė pataisymus. 
Per nelaimę “blow torch” eks- 
pliodavo apliedamas Martinkų 
degančiu benzinu. Abi rankos 
skaudžiai apdegė. Laimei, kad 
su juo dirbo jo vyriausias sū
nus Rolandas, kurs pašaukė 
pagalbą. Policijos ambulansas 

o„ nuvežė jį į miesto ligoninę.
«r,e-Tį> į Tuo laiku, jo žmona su vaiku- 

Krikštak Bal. 4 d., tapo pa- čia“ svečiavosi pas savo brolį 
krikštyta Lioreta . Lelija, Ka- may°r3 Svilą, So. Bostone.

J Pranas, nors tebėra ligoninė- 
'je, bet sveiksta. Jis yra Nepri
klausomos Lietuvos savanoris- 
kūrėjas. Linkime greit ir vi
siškai pasveikti. Rap.

I 
i 
iJ 
į j 
i

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.CSeyiNW
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Teisia Už Išdavystę

TeL TROwbridge 6330

J. Rėpsite, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampu Inmaa arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

_________________ _____ Skaitykite ir platinkite 
gas ir aukas, kurios sušelpda- katalikišką spaudą Įteik* 
mos mūsų pasaulyje išblašky- Darbininką !
tą jaunimą, padeda jam ruoš-' 
tis Tėvynės Lietuvos atstaty
mui, lygiai už globą visų ligo
nių, vaikučių ir senelių.

Teatlygina Aukščiausias
Tamstų darbą!

Susirinkimo vardu
S. Garbačiauskas

ir kitų parašai.

(VAROS
SLRKA 56-to seimo reikalu ir 
su juo surištais parengimais: 
Sporto Olimpiada, Išvažiavimu, 
Jaunimo Festivalu ir Banketu, 
Statler viešbuty.

vičius ir svečias Apskrities 
pirm. Bronius Kudirka iš Nor- 
wood, Mass. tai pasitarta ir 
būsimo Seimo reikalais. Paaiš
kėjo, kad Seimo Kom. pirmi
ninkai jau sutvarkė, laiškų 
antgalvius (letterheads) ir 
jais bus kreipiamasi į visas 
kuopas prašant prisiųsti svei
kinimus į šeiminę bei progra
mos knygą, su kuopų valdybų 
vardais ir antrašais.

Iš adv. Grigaliaus paaiškėjo, 
kad daugelis žymesnių biznie
rių jau pridavė savo skelbi
mus į Seimo programos knygą.

Dėl ruošiamo dainų, muzi
kos ir šokių Festivalo, birželio sigyveno 
28 d., antrą seimo dieną, nu- gavo įžymus lietuvis gydytojas, 
tarta užiimti Municipal Buil- visuomenininkas 
ding didžiąją salę ir įžangą Kazlauskas. Jis buvo 
nustatyta $1.00.

Visos Seimo Rengimo Komi- teto Dekanas
sijos susirinkimą nutarta šauk-1 kaipo žymus akių specialistas, 
ti balandžio 10 d., vakare, Lie-! Jis jau jiuo seniau darbuojasi 

i George Washington ligoninėje. 
Bostone. Žmona su dviejų me- 

itų sūneliu dar tebegyvena pas 
. Seseles Putnam, Conn.

Dr. P. Kazlauskas neperse-
nai tapo išrinktas vietos Trem-- 
tinių Būrelio pirmininku. Rap.

A.J.NAMAKSY
REAL E8TATE 4 

IM8URANCE 
406 W.Broadway 
SO. BOSTON, 14A3& 

Office TeL 8a Boston 0844

Bes. 37 Oriob Stnet 
West Roabury, Misa 
TcL Parima/ 1283-W

Rap.
Į

Gavo Teisę Praktikuoti
Mediciną—

Šiomis dienomis gavo teisę 
šioje valstijoje praktikuoti me
diciną ligoninėse nesenai į Bos
toną atvykęs tremtinys Dr. 
Valantiejus. Jį į savo gydyto-
jų-internų štabą pakvietė di- 5 dienų sav. darbas. Geras at- 
džiulė 300 lovų Quincy ligoninė.

Prieš kiek laiko, Bostone ap- 
ir tokį pat leidimą

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA

► 

t

Kandims, ar Nukentėju- 
siems?

Kiekvieno šėpoje yra 
drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma, 
kad dar juos reikės nau
dot. Jais minta kandys. 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į

United Lithuanian Relief 
Warehouse, 

Brooklyn 11, New York. 
101 Gr and Street,

siems?
Kiekvieno šėpoje yra

SKALBYKLOJE PRESO 
ORERATORIAI

1

drabužių, kurių niekad ne-
vilkėsime, nors manoma,

Km norite įsigyti Saulėtoje 
Califomljeje Namus ar kitaa 

nuosavybes 
kreipkitės pu: 

aus. LIKSIS 
Reaktatininkas 

710 N. VaaNemAve^ 
Hollywood 38, Calif.

lyginimas, darbas pastovus. 
STANDARD OVERALL CO.

26 Clayton St., Dorchester, I 
GE 6-2040

(6-t-16)

kad dar juos reikės nau-
I

Geriau tuos drabužius pa-

I

dot. Jais minta kandys.
v

I
siųskime į

United Lithuanian Relief
VVarehouse,

Brooklyn 11, New York.
101 Grand Street,

Universitete.

Dr. Petras 
Vilniaus 

Medicinos fakul- 
ir yra žinomas

......... '...........................—...........................................

Lietuvių Radio Valandos

s
Paragvajų Arbata

Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam. į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą

^JStaFMAnti
Matracai naujai perdirbami
Kaino, pranešama U anksto

Jūsų kreditas geru

Pristatymai skubus

Bostone. Federaliame Teisme 
eina byla amerikiečio laikraš
tininko Robert H. Best_ kuris 
kaltinamas už šalies išdavystę. 
Jis, karo metu likęs Vokietijoj, 
vedęs nacišką propagandą iš 
Berlyno trumpų bangų radio 
stoties, kurios tikslas buvęs 
demoralizuoti amerikiečius ka
riaujančius prieš vokiečius.

Dėl šios bylos atvežta iš Vo
kietijos būrys liudininkų. Vie
nas iš jų, Horst Cleinow, buvęs 
Radio Eerlino vedėjas, liudijo, 
kad Best gaudavęs apie $350- 

. $400 į mėnesį už šį' savo išda
vikišką darbą.

SEKMADIENI,
Gegužės - May 2 d., 1948

3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL
Huntington Are., kampai (stabaro St., Boston, 

Massochuseth

MIELAS TAUTIETI!
Esu našlė su 8 metų sūnų-Į 

j mi. Atsidūrusi nesvetingoje | 
! vokiečių žemėje, gyvendama ' mulas raumenų 
į sunkų tremtinio gyvenimą, esu < ra&vajU Arbata 
j reikalinga paramos. J___ '
jje neturiu nei giminių, nei 
žįstamų, todėl kreipiuosi į 
ros valios mūsų tautiečius, 
rie mane našlę atjaustų ir 
dėtų.

Sunku žiūrėti, kaip vaikutis 
nori valgyti ir nieko apart 
duonos negali jam pasiūlyti.

vastas ner- 
teikiantis sti- 
veikimuL Pa- 
nesudaro ne- 

Ameriko- m^° ir sloginamo jausmo, beti 
{atgaivina išsekusias jėgas tų,Į 
kurie yra pavergę. Ji yra gera, 

i kūno ir proto stiprintoja.
! Paragvajų Arbata išblaivo 
■mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEAANDER’S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

pa- 
ge- 
ku- 
pa-

. Draugijų Valdybų Adresai

I
GRABORIA1

I

Mes tarime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

ROBIS BKVDAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

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

UMMkyMte TMdke Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

ParengimanuL— 

Myopia Club Beverage Co.
Grafton IsHngton, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

>

I

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 Ivaškienės. Taipgi yra pakvies
tas ir dainininkas Jonąs Tamulionis iš Nashua, 
N. H.

Keturiolikti metai baigiasi kaip mes trans
liuojame lietuvių radio programą. Du kartu tran
sliavome i 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 Radįp Valandos vedė
ją ir pranešėją adresu:. Antanas F. Kneižys, 366 
W. Broadway, So. Besten 27, Mara.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Mam. 

Tel. So. Boston 1298.
Vięe-Pirmininkė — G. Galliūnieni, 

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Ona Ivaikienė, 

440 E. 6th St, So. Boston, Mass
Finansų RaM. — B. Cūnienė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

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

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrų antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raMininkc i

•V. JONO EV. BL. PAŽALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Glineclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase 

Fin. Rašt. — Aleksandras IvaMca,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mase 

Iždininkas—Stasys K. GrlganavMius,
609 E. Seventh St, S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mace

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėneeto 
2 vai. po pietų. Parapijos salt) 
492 E. 7th St. So. Boston. Mana

YAKAVONIS

741 No. M*ia St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
VlrBICTOnUB IV

Patarnavimu Dieną ir Nakų
Koplyčia MrTnenuuS vymu

TcL Brockton 8-1980
Geriausia Užeiga Vyrams ir Meterfaus yra

SOUTH BOSTON CAFE

1

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 Vest Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mtss.

ŽALUSIAS
FUNERAL KOMI

BOOTKBOflTON, MAŠB
D. A. Zaletakas, F. E. Zatatakaa 

Oratoriai Ir BalaamuateJaL
Patarnavimu dieną ir naką 
KoptyUa Šermenims Dykai 

NOTART PUBUC 
TM. 8OU Boaton 0818 

8OU Bastau M08
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^Literatūra
Vyt. Tamulaitis.

Tėvo Testamentas
(Tęsinys)

Svečiai, lyg susitarę, pa
kilo nuo stalo ir priėjo 
prie tėvo. Su tuo įkyriu 
įkaušusio žmogaus atkak
lumu, kuris niekada nepa
traukia. o tik dar labiau 
atstumia, juodu norėjo 
perkalbėti tėvą, tai pri- 
kišdami jam nedraugišku
mą, tai girdami širdingu
mą. Kai ir tas nepadėjo, 
juodu tvirtai paėmė tėvą' 
už rankų ir tempte ėmė 
tempti prie stalo, lyg ne
tekusį jėgų priešintis.

“Motiejau, na tik ar
čiau’ Na, tik dar žingsnį... 
Prisėsk, paragauk burne
lę! už mūsų sveikatą, už 
mūsų bičiulystę...” įkyriai 
zirzėjo į ausis, vilkte vilk
dami jį per aslą, lyg ne
valdantį kojų.

Kai pamačiau taip ne
šamą tėvą, su nusvirusia 
galva ir išsidraikiusiais 
žilais plaukais. ] 
širdyje neramumą ir bai
mę. ašaros ėmė veržtis į 
akis. Niekas jam nebuvo 
atsitikę, bet tėvo nusviru
si galva priminė man kaž
ką siaubingo. Pašokau 
ant kojų ir pribėgau ar
čiau jo. Nedrįsau ką nors 
sakyti. tik žiūrėjau į 
raukšlėtą kaktą, vis la
biau apimamas nerimo.

Tada ūsočius pripylė 
taurę ir prikišo tėvui prie 
lūpų.

“Motiejau, Motiejau, tik 
lašelį...” kartojo švokšda
mas, “kaip mes vieni be 
tavęs!... Tiek kelio keliau
ta. širdingumo ieškota!? 
Na tik...

Tada tėvas kilstelėjo 
ga’,Tą ir pamatė mane. 
Atsimenu tu rūpestingu, 
paraudusių akių žvilgsnį 
ir šiandieną. Nors tai bu
vo tik akymirksnis, bet 
negaliu tos staiga užsi- 
liensnoiusios ugnies akių 
kampučiuose, kuri šokte
lėjo ant kaktos ir kietų 
veido bruožų. Jis su pa
sišlykštėjimu greit nusi
suko, išsitiesdamas į prie
ki. lyg stumdamas nuo 
savęs kažką tragiško ir 
baisaus, ko negalėjo iš
reikšti žodžiais.

Ūsočius atitraukė tau
relę, išliedamas ją ant že
mės, bet ištiestos tėvo 
rankos dar momentui pa

siliko lempos šviesoje. 
Nieko tada daugiau ne
mačiau, tik šias sugrubu
sias, nuo sunkaus darbo 
tėvo rankas su ryžtingai 
ištiestais pirštais. Aštriai 
iššokusios gyslos buvo 
valingai įsitemp u s i o s, 
jstumdamos visa jėga nuo 
.savęs tai, kas buvo sukrė- 
!tę jo širdį ligi sielos gel
mių. Nebuvo, rodos, da
bar jėgos, kuri būtų pri- 

* vertųsi jas bejėgiai nu- 
t? ; • ± • "r ~__• *

i bėti.IV J v

( 
(
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Legijono Cook Apskrities Čempijonai
DARBININKAS

»

me jo gražiu stiliumi pa-j Dievo, taip ir Tėvynės 
rašytą knygą — studiją i darbe.

J Norėtųsi, pavydėti su- 
* j kaktuvininkui ir tu sida- 

I“ Z? VSbrinių žodžių, kurio lieja-
, g. _ lūpų sakant pa-

i ar kalbant ne 
bet prieš pa-

rašytą knygą 
“Meilė”.

O kas suskaitys,

periodinėj spaudoj kainlL- ’ 
Nepriklausomoj Lietuvoj,1 mokslus 
taip ir čia, tremtyje ? į bažnyčioje,
Skaičius butu tikrai sma-i _
žus ir imponuojantis. Lie-’ 
tuvoje Prof. kun. St. Yla 
buvo vienas iš d:enraščio 
XX Amžiaus steigėjų ir 
jo redakcinio kolektyvo 
narys.

Už pogrindine veiklą 
prieš naciškuosius oku
pantus 1943 m. kovo 16 d. 
gestapo buwo suimtas ir kią 
išvežtas į Stutthofo kon- daug, o daug dar ko no- 
centraciios stovyklą, kur retų jam pavydėti. Žino- 
iškalėjo dvejus rietus. Iš ma, tuo “pavydu” ir klas- 

c*--i---- I--------------  :x “iŠVOgti” nesi-
laisvintas 1945 m. kovo 12 norėtų nuskriausti paties 
dieną.

Pergyvenęs tiek daug 
kančių, žve’gęs badui ir 
mirčiai į akis. Prof. Yla,

taip ir čia, ___
būtų tikrai STa‘!Sauliečius susirinkimuose, 

suvažiavimuose ir kitur. 
Taipogi norėtųsi išvoT i 
(nors nekuklus pasisaky
mas) jo tą aštriąją plunk
sną, kuria jis taip eražiai 
rašo knygose ir laikraš
čiuose. O ir jo gražiosios 
mintys, pareikštos žodžiu 
ar raštu — taip pat į to- 

“pagundą” veda ir

I

Darius-Girėnas Post 271, The American Legion, basketball rinktinė, kuri šįmet vėl laimėjo;
Cook apskrities čempijonatą, nugalėdama Schweitzer Post 272 rinktinę. Žaidimas įvyko kovo 19 ten Sąjungininkų buvo iŠ- tingumu
d.. Havvthorne Gymnasius. Oak Park. lilinols. Darius-Girėnas Posto rinktinė išėjo laimėtoja sui 
41 tašku prieš Schiveltzer Post 36 taškus.

Šiar/.e atvaizde, žiūrint iš kairės į dešinę, pirmoj eilėj sėdi: Ralph Stanis, Ben Žilius. Ri-
. svirti. Jo lūpos ėmė dre- chard Vilkas. Commander John J. Karalaitis. Frank Vaičkus, Leonard Peciliunas. Bill Batas- 

nerasdamos pirmo ka. Stovi: Sr. Vice-Commander L. Gubista, Team Manager Albert Bartulis, Al Peciliunas, Ray 
žodžio, kurį turėjo ištarti. Gęstant Fhil Krause, Richard Mason. Anthor.y Lauraitis, Coach. Atvaizde nėra ė 
Bet Staiga jis išsitiesė, at- rinktinės narių: Casev V/anago ir Chester Kasusis. J. A. Mickeis, Publicity Chairman
sustodamas tvirtai ant ko
jų, šaltai atsisuko i sve
čius ir nelauktai griežtai 
ištarė: “Išeikite... Laba
naktis!...”

“Argi pyksti, Motiejau?
Kas gi tau? dar bandė ū- 
sočius kalbinti, bet tėvas 
tik mostelėjo

. . kartodamas:pajutau tig,„
Kaimynai 

vienas į antrą 
tarpduryje.

Tėvas atsisėdo
čio stalo ir 
netardamas 
sakydamas 
priekaištus, 
jis tada galvojo, 
liko man nerašytu

Kada? veltui ir gražiai pragy-

dar dviejų vjeno{{i nepalūžo. Jo svei- 
________ kata nors • anardvta, bet 

dvasioje jis kaip buvęs — 
ir dabar tebėra milžinas.

I 
I v •

1

I

ranka, pa- 
“Labanak- l 

l
žvilgterėjo
ir dingo

už tuš- 
ilgai rymojo, 

žodžio, neat- 
net į motinos 

Nežinau, ką 
bet tai 

testa
mentu. Tos jo sunkios, iš
tiestos rankos, stumian
čios nuo savęs visa jėga 
kažką baisaus, ko ir šian
dien negaliu suprasti ir 
išreikšti žodžiais, visada 
iškyla man prieš akis, ka
da tik sėduosi prieš sto
vinti buteli už paruošto 
stalo...

VILTIES GIESMĖ

Be liepsnos pats laužas rūksta. 
Rožės graznai saulės trūksta— 
Viešių taurei stinga vyno — 
Stinga burei vandenyno...

Pūskit ugnį, žemės vėjai! 
Sodriai žels, ką žemė sėja...
Riskit vyno šulę naują — 
Šiąnakt čia drąsa puotauja!
Verda jūroj audros putos. 
Traukia laivą burės drūtos — 
Būk drąsi, žmogaus širduže. 
Tavo troškiui marios ūžia...

Mūsų lobis — žemės toliai — 
Gerbkit žemės skirtį, broliai. 
Vargo viltys ne apgaulė — 
Jų galinga auklė — saule!

Šis pavoiks’as išleistas House Appropriations 
Komiteto VVashington, D. C., kad paremti sa”O 
kaltinimus, kad Bureau of Irter^atioral Revenue 
išleidžia nereikalingai pinigų, šie supakuoti pakai 
tai pilni tuščių nuo degtinės bonkų.

t

I

sukaktuvininko, bet čia 
pat žmogus ir pagalvoji: 
“Kodėl gi ir aš negalėčiau 
taip kalbėti, taip rašyti, 
kaip Yla...”

Gyvuok, šviesk ir kurk 
dar ilgus, o ilgus metus, 
mielas sukaktuvininke, — 
tai mūsų linkėjimas Tau. 
Vesk mus, kaip vedęs ir 
toliau Dievo ir Tėvynės 
laisvės keliu. To mes Ta
vęs prašome ir to mos Tau 
linkime.

Pranys Alšėnas.

ventą jo 40 metų~ laiko §juo metu sukaktuvinin- 
tarpą, tuo paeiu, žinoma, kas sėkmingai dirba Šv. 
jam palinkėdami tų metų Deiegatūroje. Trem-
dar neskaityti puse savo tyje gyvendamas subūrė į 
amžiaus, o gyventi dar i.- Lįetuvos Ar.tmacinės Re- 
giau, ilgiau... _ zistencijos Politinių Kali-

Scasys Yla gimė 1908 !nių Sąjungą išlikusius gy- 
sausio 5 d. Luciūnų km.,!yus dėl Lietuvos laisvės 
Kurklių vaisė., Ukmergės' kovotojus — buv. politi- 
apskr. Gimnaziją pradžių;' nius kalinius ir tai Sąjun- 
je lankė Ukmergėje, betgaį gražiai vadovavo nuo 
ją baigė 1928 m. Kaune. 1946 m. rugpiūčio 28 d. 
Universitetą baigė 
nigo šventimus 
1932 m. Nuo 1935 m. dės
tė Vytauto Didžiojo Urii-! 
versiteto Teologijos - Fi-

t

Kada gi nušvis ūkanotas dangus
Ir liūliuojančio Nemuno vandenys ramūs?
Kada išsiverš iš krūtinių brangus
Mūsų laisvės ir džiaugsmo Te Deum laudamus?...
Kada pasibaigs brolžudybės niaurus 
Įnirtimas, apėmęs nūn visą žmoniją?
Kada beDraeis šitas kerštas žiaurus, 
Įgyvendinęs smurto baisaus tironiją?
Kada žmoniškumas ir meilė šventa 
Neapykantos narsą pakeis čia pasauly?
Kada vėl žmogaus čia teisė paminta
Bus visiems ta pati, lyg gaivinanti saulė?
Nėr nieko čia švento ir nieko brangaus — 
Taip pamynė čia viską jau kraugeris plienas — 
Kada gi tad žodis vėl prasmę atgaus 
Ir nelaisvę nuo laisvės atskirs vėl kiekvienas?
Ar ištisos tautos be žado jau bus
Ir bus verčiamos garbint vergėją ir pančius? 
Visur vien tik kraujas ir skurdas siaubus, 
Bet nejaudina nieko jau artimo kančios...
Kada gi likimas tironą palauš?
O palauš jo puikybę ir išdidų sprandą...
Vėl hisvės aušrinė iš ūkanos auš
Ir paki’ęs galingas pavasario gandas
Nuvers šiandienykščių tironu stabus...
Vėl mes eisime drąsūs, kain Panerio tauras,
Vėl nie’rs prašalaitis tėvynėj nebus —
Ir skambės tada giesmės, mauros tad litaurai...
Kada gi nušvis ūkanotas dangus
Ir liūliuojančio Nemuno vandenys ramūs? 
Kada išsiverš iš krūtinių brangus
Mūsų laisvės ir džiaugsmo Te Deum laudamus?...

J. Aistis.

i

•>

tyje gyvendamas subūrė į

rugpjūčio 28 d. 
ir ku-; įki 1947 m. rugpiūčio 22 d. 

priėmei _ . . .r Baigiant, norisi paste-
ibėti, kad šiais trumpais 
žodžiais, anaiptol, neap-

Graži Laida “Kalifornijos 
Lietuvio" Žurnalo

ARGI NE SAPNAS BUVO, 
O NAKTIS, TADA...

.losofijos fakultete, Teolo- rtPU»“ to veikliojo vyro
• • „ A r-. x „ nuveiktas darbas ligi šiol, .

faika kiek šiaip gražaus tačiau, tikėkime, kad ne , 
aa.‘^ paskutinę sukakti mato- ,darbo nuveikė PVof. Yla. 
Tik pažiūrėkime: jis yra 
parašęs visą eilę knygų, 
kaip: Poleminė liet, lite
ratūra, Laisvės problema, 

į Dabarties žmogus, Socia
linė sielovada, Psichologi
nė literatūros studija, 

r Siauroji ar pilnutinė kata
likybė, nerami dabartis ir 
ateities perspektyvos, At
eina naujas 
Krikščionybės 
Lietuvoje ir kit. 
ankstyvesnieji 
meto kūriniai, bet žinoki-i 
me, kad “nerami” ir “ag-! 

; resingai” nusiteikusi šie- : 
la niekada nepasilieka de-i 
fensyvoj — ji žengia vis' 

į pirmyn ir pirmyn. Šiuo 
j atveju taip yra ir su Prof. i 
lYla. Nežiūrint kur jis be- 

Manau, nėra iš lietuvių • gyveno ir kokius vargus 
tokio žmogaus, kuris ne- kentė, tačiau ‘ '
būtų girdėjęs Prof. kun. kūrė... 
Stasio Ylos vardo. Nežiū-

I

(Prof. kun. St. Ylos 40 m. 
sukakties proga)

Antraštėje užrašyti žo
džiai yra paimti iš sukak
tuvininko 
šio Ylos 
eilėraščio 
ypatingai 
paskirtį, 
duoti jo praeitą Golgotos 
kelią, būnant dvejus me
tus nacių kalinamam 
tthofo koncentracijos 
vykioje.

Ir štai, tas baisus 
maras praėjo, baisiosios šių baisias kančias nacių 
kančios ir žiaurūs pergv- kacetuose, sąrašus — vis 
venimai palikę praeity, randa ir trumputę Ylos 
Gerbiamasis sukaktuvi- pavardę. O už ką jis buvo 
ninkas gyvena mūsų tar- kalinamas? — Tik už tai, 
pe, nors, nebe to, žinoma, kad mylėjo savo Tėvynę 
kad jis nejaustų koncen- daugiau negu pats save, 
tracijos stovykloje patir- kad dirbo jos išlaisvinimo 
tų kančių ir bado pasek- labui f _- - - - _ • • _

Prof. kun. Sta- 
kaceto sukurto 
“Naktis”, kuris 

atitinka savo 
norint pavaiz-

nūs sukaktuvi ninkas 
švenčia — bus laikas ir 
gal geresnės sąlygos 

' smulkiau tą visą panagri
nėti.

i Vieną tik norėtųsi pasa
kyti, kad daug kas ir 
daug ko, išskyrus, žino
ma, dvejus metus koncla- 
gerio, galėtų pavydėti 
Prof. kun. Stasiui Ylai.

I

įvedimas NorėtW pavydėti jo auk- 
Tai vis

— laisvės

vis kūrė ir

‘Kalifomijos Lietuvio’ No. 
2-3 išėjo žymiai padidintas ir 
gausiai iliustruotas iš vietos 
lietuvių veikimo. Jame telpa 
šie niekad nesenstą straipsniai: 
‘Mūsų Prisikėlimas’— K. J. K., 
‘Prelatą Julių Maciejauską Pri
simenant’ — Algis Regis, ‘An- 
niveraary of Lithuania’s Inde
pendence’ — Loyolos Universi
teto rektorius S. J. Whelan, S. 
J., ‘Lithuania’s Historic Strug- 
gle for Independence’ — Dr. 
Gordon S. Watkins, Kaliforni
jos universiteto profesorius, 
‘Nepriklausomos Lietuvos Eko
nominis Gyvenimas” — V. Ro- 
cevičius. “About Helen Bar- 
tush - Swaggart”, ‘Lithuania 
under the Clock of Red Demo- 
cracy” ir 
apžvalgos.

“K. L.’’ 
lifomijos 
Prenumerata metams — $2.00. 
Spausdinamas ir redaguojamas 
Los Angelyje— 9204 S. Broad- 
way, L. A. 3, Calif. Kiekvienas 
lietuvis turėtų paremti kalifor- 
n iečių pastangas kovoje prieš 
Maskvai parsidavėlius ir ug-

Jo 1940 m. sėkmingos 
rint ar tai jis būtų senas, pastoracijos kūrinys — 
ar jaunas — visi tą ket- maldaknygė 
vertos raidžių trumputę — Lietuvių maldos ir 
pavardę yra girdėję. Dide-giesmės (naujoje laidoje 
lė dauguma yra klausęsi Apsaugok Aukščiausias), 
jo gražių pamokslų, kiti Koncentracijos stovyk- 
skaitė jo parašytas kny- ioje Stutthofe dalyvavo 
gas, treti — domėjosi jo Sruogos literatų būrely, 
gražiais straipsniais pe- Ten rašė maldas ir gies- 
riodinėj spaudoj, ketvirti mes, kurių pora buvo su-j 

\ * i ir giedama
kalinamų lietuvių inteli
gentų. Toj siaubingoj ap
linkumoj jis sukūrė nema
ža ir pasaulietiško turinio ■ 
kūrinių. Lieteratūrinius 
dalykus ir dienoraštinius 
rankraščius šiaip taip au
torius vis dėlto išgelbėjo. 
Kaip jįj vaisu?, štai, trem
tyje turime išleistą Juozo 
Yluvio slapyvardžiu kace- 
tinės poezijos rinkinį ‘Su
tryptame kely’. Šiame rin
kiny eilėraščiai, atrodo, 
parašyti krauju ir kan
čioje drebančia

v •

sinės sielos, kokią ne visi 
turi, norėtųsi pavydėti to 
švelnaus šypsnio, kuris 
niekad nedingsta nuo jo 

j lūpų, netgi sunkiose trem- 
Ities sąlygose. O kiek daug 
: mūsiškių čia, tremtyje, 
į vaikšto parugę ir rodą 
palūžimo ligos simpto
mus. Visiems reikėtų pa
vyzdį imti iš šio vyro. Jis 
matęs blogesnio, tai nebi
jo ir blogo. Gal tas Švps- dant tautiniai bei religiniai su- 
nis jam priduoda tiek e- sipratusias lietuvių kolonijas, 
nergijos ir veiklumo kaip Ant.

kiti straipsniai bei

yra leidžiamas “Ka- 
Lietuvio Ęičiulių”.

tremtiniams

Koncentracijos stovyk-

Stu-
sto-

— bevartydami mūsų tau- j komponuota 
koš- tos kankinių, nergyvenu-

ir troško matyti 
mių savyje. Sutrikdyta jo Lietuvą vėl laisvą, gražią 
ir dabar sveikata, bet ge- ir nepriklausomą bent ko- 
ra nuotaika ir malonus kiems okupantams... 
šypsnis nuo jo lūpų nie- Iš čia iškeltos minties 
kad nepranyksta. Šis švel- atrodytų, kad sukaktuvi- 
nios sielos žmogus šian- ninką visi gerai žino ir 
dieną tikrai tegalėtų pa- pažįsta, tačiau aš vis dėl- 
klausti: “Argi ne sapnas to siūlau: perbėkime nors 
buvo, o naktie, tada?...” :trumpučiais bruožais ne-

atrodo,

ranka. 
Juose įdėta visa kankinio 
siela ir širdis. Be to, trem
tyje su džiaugsmu sutiko-

i

Pietų Amerikos prezidentas irgi konfeiuo- 
ja. Vaizdas parodo dešinėj Argentinos prezidentą 
Juan Peron apsikabinusi Urugvajaus prezide tą 
Luis B. Berres. Kairėj matosi Argentinos prezi
dento žmona. Konferencijos tarimai spaudai ne
pranešami. Jie susitiko ant laivo, kuris plaukio
ja upe Plate, Argentinoj.


