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LENKAI APIE
LIETUVIUS

London, (LAIC) — 
Tarptautinių Reikalų Ty
rinėjimo Institutas vieną 
vakarą skyrė Lietuvos 
problemai. Prelegentu bu
vo prof. W. Wielhorski, 
kuris neseniai išleido ten
dencingą veikalą apie 
Lietuvos - Lenkijos San
tykių Raidą.

Wielhorskis padarė iš
vadą, kad lietuviu būklė 
tėvynėje esanti “išimtinai 
tragiška”. Tauta naikina
ma. Kas mėnesi išvežama 
Rusijon apie 30,000 lietu
viu. “Atsižvelgiant, kad 
lietuviu tėra apie 2 mil. 
tas reiškia visišką tos 
tautos biologini naikini
mą. NKVD praktika Kau- 
nijoje pasižymi žiaurumų 
rafinuotumu, pav., naudo
jami specialiai lavinti a- 
gentai, aprengti kunigų 
sutanomis — didesnei 
žmonių demoralizacijai.

“Lietuvių emigrantų 
priskaitoma apie 300,00C 
asmenų. Jų atstovybė A- 
menkoje vyriausią dėme
sį kreipia sukaupti finan
sinei pagalbai lėšų ir toje 
plotmėje rodo gražių veik
los pasekmių. Politinio 
lietuvių tremtinių centras 
yra Europoje, ypatingai 
diplomatų kolegija vado
vaujama min. Lozoraičio 
ir išlaisvinimo Komite
tas, vadovaujamai kun. 
Krupavičiaus Vokieti jo-

. Politiniu a
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiško* spaudos, ne
turi teisė* vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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ŠIEK TIEK ORO PAŠTU GAU 
TŲ ŽINIŲ IŠ VOKIETIJOS

Kaip žinome, Šv. Sosto]] 
patvarkymu, lygiagrečiai < 
su kitu tautybių, uždary i 
ta ir Lietuviu Tautinė De 
’egatiira bėi nannikintr 1 
Poniož;aus Misiia. Visi tie 
reikalai ncniuoti vokiečiu 
orimai. Koelno Kardino 
lui. Tačiau šis didelis Baž 
nvčios diktorius. vir 
dėlto, atsižvelgė i lietu 
vius ir jiems paskyrė Vy
riausia Dvasios Vadą 
kan. F. Kapočiaus asme 
nyie. kuris tikybinius ir 
’mltūrinins lietuviu tikin
čiųjų reikalus tvarkvs 
tai n, kein tvarkė iki šie 
laiko. Tš gantu instrukci
jų aiškėja, kad jo darbas 
bus net savistovesnis, ne
gu buvo nrie Popiežiaus 
Misijas. Taigi, esmėje te
pasikeitė *ik iškaba, o ti
kinčiųjų lietuvių reikalai 
nenukentės.

Šių metų Kalėdų šventės 
tremtyje praėjo didelio 
susikaupimo atmosferoje. 
LTB paraginimu, visose 
stovyklose, tiek Kalėdų, 
tiek Naujųjų Metų proga 
buvo susilaikyta nuo pasi
linksminimu ir viešu su
buvimų. Išimtis tebuvo 
padaryta tik mažiesiems 
“dipukams“, kuriuos ap
lankė Kalėdų senis (vaikų 
darželiams ir pradžios 
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pie 601,000, atseit, apie 
50% jau išemigravo. Gal 
ir ne visai tai yra tikslios 
ir patikimos žinios, ta
čiau, vis tik, labai didelis 
tremtinių skaičius jau y- 
ra apleidęs Vokietiją.

(P- a.)

SvviusČekai PaleU 
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Frankfurt, Vokietija — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Čekoslovakijos pasienio 
policininkai paleido šū
vius į Amerikos karius 
saugojančius Vokietijos 
pasienį. j

Amerikos kariai buvo 
priversti paleisti šūvius į: 
čekus. Susišaudymas įvy-| 
ko Schending miestelyj, 
prie Azbergo, susimušus 
dviem automobiliam. Vo
kiečiai policininkai ir A- 
merikos kariai norėjo iš
tirti automobilių katas
trofą, bet čekai, matyt, 
nenorėjo leisti ir pradėjo 
šaudyti. Automobi 1 i a is 
buvo vežami mašinoms 
rutuliukai. Sakoma, kad 
tuos rutuliukus iš Čeko- 
slokavijos būtų gabenę į 
Rusiją.
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Vykstant raudonųjų apkaltintų sąmoksle 
j'ga nuversti šios šalies valdžią teismui, Nevv Yor
ko federaliame teisme, policija sustiprino sargy
bą apie keturiais šimtais asmenų aplink ir viduj 
teismo rūmų. Šis vaizdas parodo ir jojantį poli
cininką sargyboje.

Prezidento Trumano Keturi

Prezidentas Trumanas mus; už tikrą krikščioniš- 
savo inauguracijos kalbo-,ką ir lenkišką civilizaciją, 
je stipriai pabrėžė keturis visais atžvilgiais surištą
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Kinijos Raudonieji Maršuoja 
j Nankingą

Apie taikę nenori kalbėti

pavyzdingas. Jis pasireiš
kia dideliu drausmingu
mu ir pilno sutelkimo dės
niu, ką vaizduoja visų po
litinių partijų glaudus 1 
vieningumas ir bendra
darbiavimas.

“Lietuvių politinės pa
žiūros tremtyje pasiduoda 
aiškiai ir pagrindinei evo
liucijai. Jei per 20 nepri
klausomybės metų lietu
viai galvojo, kad jų suve
renumo išlaikymas yra 
tiek Vokietijos kaip ii 
Rusijos interese, tai šią
dien ši mintis tarp atsa
kingų politinių sluogsnių 
tremtyje priklauso praei
čiai. Ir Rusija ir Vokieti
ja laikomos organiniais 
tos nepriklauso m y b ė s 
priešais. Laimi pripažini
mas pažiūros, kad Lietu
vos likimas yra neišjun
giamai surištas su Lenki
jos likimu. Kiek kartų 
Lenkija nusilpdavo arba 
būdavo politiškai paverg
ta, tiek kartų toks pat li
kimas ištiko ir Lietuvą. 
Ryšy su tuo, balsą gauna 
istorinis funkcionalinis ir 
reikalingas ryšys. Prak
tiški politiniai ryšiai da
rosi aiškūs.

“Tuo tenka aiškinti daž
nėjančius reiškinius, sie
kiančius išryškinti lenkų - 
lietuvių santykius jau 
šiandien, bei ateičiai, pa
šalinus sovietinį okupan-

šventes. Tai buvo padary
ta gedulo ženklan dėl pa
aštrintų teroristinių oku
panto veiksmų pavergtoje 
Tėvynėje. Malonu, kad 
tremtiniai paklausė vado
vybės ir rimtoje susikau
pimo nuotaikoje praleido 
tas metines šventes.

Pranys Alšėnas.

Kiek šiuo metu Vokietijoj 
uetuvig tremtiniu

Iserhoin, Vokietija — 
Sočiai demokratų vadai, 
susirinkę Vakarinės Vo
kietijos zonoje Bonn’e, 
priėmė rezoliuciją, kuria 
protestuoja prieš Sovietų 
Rusiją už negrąžinimą 
dviejų milijonų vokečių 
karo kalinių ir civilių iš 
Rusijos ir jos dominuoja
mų kraštų.

Vokiečiai reikalauja, 
kad Vakarų Sąjunginin
kai ir neitralūs kraštaiKai kurių asmenų ap

skaičiavimu, šiuo metu’padarytų spaudimą, kad 
Vokietijoje esama apie pavergti vokiečiai būtų iš- 
30,000 lietuvių, o buvo a- laisvinti.

Prelatas M. Krupavičius Bus 
New Yorke Sausio 27

Praneša, kad Prelatas atvyksta iš Europos 
Mykolas Krupa v i č i u s,;New Yorke bus sausio 
VLIK’o pirmininkas, ir V.'d. 
Sidzikauskas, Vykdomo-! ----------------
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Nanking, Kinija — Še- ant tvoros ir dairosi. Bet 
šios raudonųjų kolumnos, 
vadovaujamos Gen. Chen Švedijos.
Yi, apskaičiuojama dau
giau kain 100,000 vyru be 
pasipriešinimo iš kitos 
nusės 
Pukow 
Nanking’o.

Centralinės valdžios pre- Švedija bando prikalbėti 
zidento pareigas einąs Li Daniją, kad ji nepasirašy- 
Tsung - jen’s atsišaukė į, tų Atlanto sutarties. Nor- 
raudonuosius, kad jie nu- vegija, kaip sako, jau yra 
trauktų kautynes ir pra- apsisprendus įstoti į tą 
dėtų taikos derybas. Ta- sąjungą.
čiau raudonieji ne tik ne-j Atlanto sąjungos labai 
nutraukė kautynių, bet i bijo Rusija, ir todėl jos a- 
dar jas padidino. Komu-i gentai dirba, kad atkalbė- 
nistų kontroliuojama ra-|ti Skandinavų kraštus nuo 
dio paskelbė ilgą penkios- įstojimo į tokią sąjungą, 
dešimt penkių kairiųjų 
ne-komunistų pareiškimą, 
kuriame jie pasisako, kad 
jie esą su komunistais. 
Šie kairieji pirmiau veikė 
užsieny j, o dabar, komu
nistams sustiprėjus, per
sikėlė į šiaurinę Kinija. 
Sakoma, kad jie pilnai už- 
gyrę Mao Tze-tung’o 8 
punktų komunistų taikos 
programą, kuria reikalau
ja, kad Kinijos valdžia be-

ir ji yra linkus laikytis

Kaip žinoma, Jung. Val
stybės yra nusiteikusios 
neduoti ginklų Skandina- 

, kuris nepri-
.oiuiuid is kitos > 
pasiekė Tientsin - vų kraštui, 

geležinkelį link klausys Atlanto sąjungai.
Iš Londono praneša, kad

Graiku Armija Sutriuškino 
Sukilėliu Jėgas Pieti

nėje Srityje

punktus, būtent, ATLAN- su Vakarais; už tikrą so- sąlyginiai pasiduotų.
KINUOS PREZIDEN-

Athenai, Graikija — 
Graikų armija praneša, 
kad jų jėgos puolė raudo
nuosius sukilėlius Leoni- 
dione, Peloponnesus ryti
niame pakraštyje, ir juos 
nutrenkė vakarų Imk į 
Parnon kalnus. Ten juos 
apsupo mažame kaimelyj

___ ___ _____ _ _Į-rj ____ - X|ir visiškai sunaikino.
Taigi ir fen&ų" pogrifi- ' ‘Kinijos prezidentas ir

i karo vadas,
tauja — po kelių metų gen. Chiang Kai-shek lai-

NES TAUTAS ir PAŠAU- Taigi Ir fenlcų _ _ * ’ '____
LIUI PAGALBĄ. Jis pa- džio dalis nesveikai pro- vyriausias 
žadėjo teikti paramą Šiau- f—-- 
rėš Atlanto I
Planui, Europos Atstaty-jtuvių ir ukrainiečių po
niui ir pagelbėti išlaisvin- grindžiais...

~ L t * VzAA* lUi
Saugumo j bendradarbiavimo su lie- kinai pasitraukė iš prezi-

mui ir pagelbėti išlaisvin
ti pavergtus žmones.

Toji parama yra būtinai 
reikalinga, kad sulaikyti 
komunizmo bangą Euro
poje ir 
tautas 
nistinės vergijos, 
dentas 
riais 
prieš komunizmą, ir nors 
jis neįvardijo “Rusijos” 
arba “Sovietų”, bet visi 
suprato, kad jis, kalbėda- 
mas apie komunizmą, kal-j ’̂ 
bėjo apie Rusiją.

kad išlaisvinti 
iš Rusijos komu- 

Prezi- 
Trumanas StiD- 

žodžiais pasisakė

Atgiję Slaptas Lerim Rado

X.

Dešinieji Laimi Rinkimus 
Japonijoj

dento ir kariuomenės va
dovybės. Jo vietą užėmė 
Li Tsung-jen, vice prezi
dentas. Jis tuojau pradėjo 
derybas su komunistų va
dovybe dėl taikos.

Tokio, Japonija — Pra- 
i matoma, kad buvusio pre- 
imiero Shigeru Yoshida’os 
j demokratiška lib e r a 1 ų 
! partija laimėjo rinkimus, 
: kurie įvyko sekmadienį, 
sausio 23 d.

Taigi, vadovaujant Gen. 
Douglas MacArthur, deši- 

j nie ji liberalai sudarys
j naują valdžią Japonijai, 
j Komunistai labai mizer- 
inai pasirodė šiuose rinki-pasilikti neitrali, kaip kadj 
muose. -iki šiol buvo. Danija sėdi:

Skandinavai Suskilo Dėl 
Apsigynimo Sąjungos

Komunistų vadovauja
mi sukilėliai pradėjo puo
limus ant Leonidion pe
reitą ketvirtadienį, sausio 
20 d. Spėjama, kad jie no
rėjo pagelbėti saviesiems 
sukilėliams, kurie smar
kiai puolė Karpenision, 
centralinėje Graikijoje, ir 
jį užėmė. Bet ir ten jau 
valdžios jėgos atgauna 

ipozicijas.

Kopenhaga, Danija — 
Pranešama, kad Švedija 
ir Norvegija jokiu būdu

Pripažino Venezuelos 
Naują Valdžią

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių vyriausy- 

negali susitarti dėl suda- bė pilnai pripažino naują 
rymo taip vadinamos ap- Venezuelos valdžią, kurią 
sigynimo sąjungos. Nor- sudarė karininkai pereitą 
vegija yra linkus įstoti į lapkričio mėnesį padarę 
sąjungą, o Švedija nori perversmą tame krašte.

iki šiol buvo. Danija sėdi i
■ !New York (LAIC) — 

“Inside Poland” biuletenis 
praneša, kad spalių gale 
atgijo slaptas lenkų radio. 
Pirmą kartą tas radio 
šiaip pranešė:

“Kovojanti Lenkija kal
ba. Mes transliuojame 4 
vai. p.p. Lenkijos laiku 19 
metrų banga, o 11 v.v. 30 
metrų banga. Mes trans
liuojame nereguliariai ir 

(kliudymo atvejais nutrau- 
Wor- kiame transliaciją be į-

ir
27

sios Tarybos pirmininkas, $tlldebaker IN ja Atsisako 
tą. Jeigu busimosios teri
torinės bei politinės san
tvarkos klausimas ligi 
šiol nutylimas, tai betgi South Beiki, Ind. —Stu- 
diskusijos apie politinį debaker korporacijos dar- 
apsigynimą nuo. istoriškai bininkai, priklausanti U- 
bendrų priešų yra gyvos nited Automobile 
ir rimtos”. I

Nuo Balsavimo Streikuoti

PrisaMno Dean 
Acheson'i

kers Unijai, buvo išėję į 
streiką už tai, kad korpo
racija atleido 43 darbi
ninkus už atsisakymą 
dirbti tokį darbą, kuris 
jiems buvo duotas.

1 Studebaker korporaci
jos viršininkai pasiūlė u- 
nijai naują sutartį, pasi
žadėdami atleistus darbi-

speųmo.
“Laisvoji Lenkija kovo

ja už tikrą nepriklauso
mybę; už ištraukimą iš 
mūsų krašto sovietinių o-

Kongreso Komitetai Pradėjo
Svarstyti Trumano Programą
VVashington, D. C. — 

Šią savaitę administraci
jos vadai visas savo jėgas 
nukreipė į Senatą ir At
stovų Butą, kad kogrei- 
čiausia pravesti Preziden
to Trumano bilius. Senato 
ir Atstovų Buto komite
tai jau peržiūri ir svarsto 
civilių teisių, darbo įsta
tymą, ūkio planą, mini-

Vokiečiai Komunistai £ 
kia Sugriauti Vakarų 

Valstybę

VVashington, D. C.
Pereitą penktadienį Aukš
čiausiojo Teismo pirmi
ninkas Fred Vinson pri
saikdino Dean Acheson’ą 
valstybės sekretoriaus pa- n,nkus atgal Pnmtb
reigoms. I Tokiu būdu atpuolė

Sekretorius Acheson darbininkų duota teisė u- 
tuojau pradėjo eiti savo nijai privesti balsavimus 
pareigas. !— streikuoti ar ne.

kupantų ir jų lėlių, kurieimumo atlyginimą, preky
bą.

Demokratų dauguma be-
neteisėtai išnaudoja lenku 
vyriausybės titulą; už 
Lvovo ir Vilniaus miestų 
bei likusių rytiniu žemių 
atgavimą; už išlaikymą 
dabartinės vakarinės sie
nos su Vroclavu ir Ščeci- 
nu kaipo teisingą atlygi
nimą už vokiečių padary
tus Lenkijai nusikalti-

Berlynas, Vokietija — 1 
Vokiečių Komunistų par- 
jtija, Sovietų Unijos sąjun
gininkė Vokietijoj, smar
kiai ruošiasi šaltam ka
rui, būtent, prašalinti na
cionalistinį elementą, su- 

■ organizuoti akt y v i s t ų 
grupes, kurių pareiga bū- 
jtų griauti vakarinę Vo- 

abejo pirmiausia reika- kietijos valstybę, 
lauš atšaukti arba pakeis- kiant 
ti Taft - Hartley Darbo į- 
statymą. Tai vienas svar- 
blausių Prezidento Tru- nesnau- ji kaltinami už sąmokslą 
mano pažadėjimų rinkimų džia. Jų tikslas aiškus ir jėga nuversti 
kampanijoje.

I

, įtrau- 
visas pagelbines Teisėjas H. R. Medina, 

partijas į vieną socialisti- kuris pirmininkauja rau- 
nį frontą. donų jų kaltinamųjų teis-
Tas parodo, kad Sovietų me New Yorke. Raudonie-

šios šalies
jie jo neslepia. .valdžią.



Antradienis. Sausio 25 d., 1949 .
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IVAIHIOS ŽINIOS LDS Kuopų ir Narių Dėmesiui
Sv. Juozapo Švenčių Paminėjimai

MYBE”
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Artinasi Vasario 16 die-
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Prieš pat inauguraciją Prez. Truman peržiū
ri gautas dvi Biblijos knygas, ant kurių jis uždės 
savo ranką laike iškilmingos priesaikos ir taręs 
priesaikos žodį ją pabučiuos. Taip ir įvyko.

Jaučiant gyvą reikalą pagyvinti LDS kuopų ir 
narių veikimą ir kad plėstųsi katalikiškoji spauda be
dievybei ir komunizmui atremti, LDS N. A. Apskri
ties suvažiavusieji atstovai nutarė, kad visose lietu
vių kolonijose šiais metais kovo mėnesyje butų ap
vaikščiojama šv. Juozapo, mūsų organizacijos globė
jo, šventė, o trečią sekmadienį po Velykų, Šv. Juoza
po, Visuotinės Bažnyčios Patrono šventėje, būtų pa
minėta pačios mūsų organizacijos ir bendrai darbi
ninkijos šventė apskrityse bei didesnėse kolonijose.

Šį nutarimą entuziastiškai užgyrė ir LDS Centro 
Valdyba.

—M
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SOVIETINĖ “NEPRIKLAUSO- ip,afry:a niinaat*w**'*"* įstatymas vra lak

DARBININKAS

Pats į- 
statymas yra labai supai
niotas. Jam įvykdinti taip, 
kaip jis dabar yra, reikė
tų milžiniško darbininkų 
štabo ir daug lėšų,... gau
name milžinišką prašymų 
skaičių partraukti tremti-j 
nius, ypač iš tų apylinkių, 
kurios jau yra kiek trem
tinių priėmusios ir turėjo" 
progos su jais susipažinti.* 
Negalime išpildyti visus; 
prašymus”...

London (LAIC) —1948|zcntacijas Rusijai iš nau- 
m. lapkr. 24 d. Britų Par
lamento Žem. Rūmuose 
atstovas Marples paklau
sė Užs. Reikalų Ministe
rio: kokio pobūdžio diplo
matinius santykius Jo Di
dybės Vyriausybė palaiko 
su Baltgudija.

Vice - ministeris (Un- 
der - Seeretary of Statė 
for Foreign Affairs) p. 
Christopher Mayhew at
sakė. Pasikalbėjimas ver
tas vertinio pažodžiui.

“P. Mayhew: jo Didy
bės Vyriausybė neturi jo
kių diplomatinių santy
kių su Baltgudija.

“P. Marples: Akivaizdo
je fakto, kad Baltgudija 
yra atstovaujama UNoje 
ir ten turi balsavimo tei
sę, argi gerb. Džentelma- 
nas neskaito pageidautina 
turėti tinkamai akredi
tuotą misiją tam kraštui?

“P. Mayhew: Kai Ukrai
na ir Baltgudija buvo pri
imta • Įima Tautan T n. ftau ausuijujv j-jUĮ svemt UdUg K UI UUS
Didvbės ^vriaiMvhė’™ lra tik tremtinilL ku-įdaromi vieši susirinkimai,
gesti iXiavoUkrainai kai- f* bus peisti P*gal prisiminkime ir
g « t.. Matymą. mūsų tautos kankinius
S? VatatvhJi Varimoc tM” Praeitais metais tik a-j tremtinius, dar tebevargs- 

J4tnm. Pie 2’903 asmenys atvyko tančius. išmėtytose stovy-

jo, kad pamačius ar mes 
galėtume galimai gauti 
atstovą tenai?

P. Mayhew: Jeigu mes 
turime betkokios priežas
ties tikėti, kad mūsų re
prezentacijos bus sėkmin
gesnės, mes jas pakartosi
me.”

(Haosard. voi. 458. No. 22. 
P4). 1227-8)

Berlynas — Jung. Vals
tybių militarė valdžia su
tiko grąžinti vokiečiams 
dvi iš penkių radio stotis/ 
kurias buvo paėmus savo' 
kontrolėn po karo.

Tai yra pradžia duotų" 
pažadėjimų vokiečiams, 
kad kaip tik jie pasirodys 
ištikimi, jiems bus grą
žintos radio stotis.

Kai tik buvo išleisti DP 
Įstatymo patvarkymai, 
spalio mėn. pradėjo veikti 
Amerikos Zonoje Vokieti
joje ir Austrijoje DP Rei
kalams komisija (Dis
placed Persons Commi- 
sion). Vyriausia jos būs
tinė Frankfurte, Vokieti
joje. Greitai tokia komisi-;
ja veiks Britų, Prancūzų*na. Lietuvos Nepriklauso- 
zonose ir Italijoj. Skai-:mybės šventė. Minėdami 

:čiuojama, kad Italijoje y--tą šventė daug kur bus
Didybės Vyriausybė su-;

JO EKSCELENCIJOS VYSKUPO 
BRIZGIO LAIŠKAS

PROGRAMA:
Kad tinkamiau pasiruošus šioms šventėms bei jos 

paminėjimams, buvo išrinkta komisija vadovauti ir 
kuopoms padėti pravesti atatinkamą programą kiek
vienoje kolonijoje.

Žinoma, kad įvairių koloniją vietinės aplinkybės 
ne visur vienodai leis šias šventes apvaikščioti. Todėl 
svarbu, kad kuopos susirinkimas išrinktų tam tikrą 
komisiją, kuriai būtų pavesta, pasitariant sa vietiniu 
klebonu ir su je pritarimu bei užgyrimu suruošti baž
nyčioje pamaldas ir svetainėje programėlę.

ŠV. JUOZAPO DIENOJE
Siūlome sekmadieniui, kovo 20 d. paminėjimui 

Šv. Juozapo, mūsų organizacijos globėjo, šventės se
kančią programą:

Iš ryte visi LDS nariai išklauso Šv. Mišias ir 
bendrai, “in corpore”, priima šv. Komuniją in
tencija, kad katalikiška spauda stiprėtų ir pirš
tųsi;
Po piet ar vakare,-suruošti kalbų ir muzikos 
programą ir, kur įmanoma, su užkandžiais. Pro
gramai pravesti kviesti vietinius kunigus: kle
boną ir vikarus, su kalbomis ir vieną kitą pro
fesionalą arba tremtinį pakalbėti. Kiekvienoje 
kolonijoje yra talentingu solistų bei muzikan
tų, kurie maloniai sutiks išpildyti muzikalinę 
programos dalį.

DARBININKIJOS ŠVENTE:
LDS Apskričių vadovybėje bei didesnėse koloni

jose trečią sekmadienį po Velykų, būtent, geg. 8 d., į- 
vyks iškilmingesnis Šv. Juozapo, Visuotinės Bažny
čios Patrono bei mūsų organizacijos ir darbminkijos 
globėjo šventės paminėjimas. Tą dieną taip pat tas 
“KrfkščLūškT^tykk^^DsfbS^hnr taKŽn 

kų”.
Po piet ar vakare galima suruošti konferencijas, 

debatus, paskaitas, diskusijas, liečiančias darbininki
jos klausimą.

PARAGINIMAS:
Pavedame kiekvienai kuopai bei apskričiui ap

svarstyti, išgarsinti ir gražiai įvykdinti šv. Juozapo 
šventes ir mūsų organizacijos globėjo dienos pami
nėjimus. Prašome kuopas per spaudą pranešti save 
nutarimus bei pageidavimus, kad visose kolonijose su
judėtų LDS veikimas, kad viena kuopa paskatintų ki
tą ir kad mūsų globėjo šventė nepraeitų nepaminėta. 

Esame pasiruošę visoms kuopoms padėti.
Šv. Juozapo švenčių Paminėjimo Komisija:
Kun. Jonas Bernatonis, S. Lūšys, V. Kudirka, V. 

Paulauskas, B. Jakutis, J. Baronas, J. Gucevičius, A. 
F. Kneižys ir A Peldžius.

PRANEŠIMAS: “Darbininko” laikraščio Bendra
darbių Fondo ruošiamas piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d., Palangoje, Lawrence, Mass. Kviečiame 
visus iš anksto ruoštis dalyvauti iš visų kolonijų.

gas, kur jis turės žūti ir 
sau ir tautai. Artėja ga
limybė, kad didesnis skai
čius lietuvių galės išvykti 
į U.S.A. ar į Kanadą. 
Svarbu dabar tremtinius 
įremti, kad jie per grei
tai nepalūžtų po vargo

Paskaitęs Amerikos Lie
tuvių spaudoje BALF’o 
Valdybos atsiša ūkimą

retume pasikeisti diplo
matiniais atstovais. L __ 
šymas buvo patiektas per j — —LvUhi vL P*#*1 DP Įstatymą. Dau-! nkieciai neatsisakyti pę- naujo vajaus reikalu, la-

pra į Jungtines Valstybes, ku-jklose Europoje. Kviečia- 
riems buvo duotos vizos i mi visi geraširdžiai Ame-

riaūsvbe ir nešauta" krkio*gUmas gaVę vizas! aukoti mūsų šalpos orga-atsSvSo Šiose apfinkv^K8^1 Prezidento gruodžio;mzacijai BALF, kuriai avsaKymo. «iose apnnsv ™ . jtenka atlikti sunkių užda.
į Gruodžio 10 d. Ugo Ča-i vinių, tiek šelpimo tiek 

imigracijos srityse.
Aukas siųskite neatidė

liojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street.

Brooklyn 11. N. Y.

atsakymo Šiose ąpBnky-jg^ „“įakyZ
bese. nebuvo skaitoma, ___1K„ 1n y r
vert* adresuoti pražynųi^ pirmininkas da a.

i
--.L.--

UNO narys, su kuriuo Joj 
Didybės Vyriausybė netu
ri tiesioginės atstovybės? 
Ar gerb. Džentelmanas 
laiko Baltgudiją esant 
kuo kitu, kaip tik fiktyve 
būtybe?

“P. Mayhaw: Aš jau su
minėjau Ukrainą, kaip ki
tą United Nations narį, 
su kuriuo mes neturime 
jokių diplomatinių santy
kių. Atsakydamas į papil-; 
domojo paklausimo pas- i 
kutinę dalį, aš pažymiu.! 
kad Sovietų autoritetai; ninkus. Valdžia 
Maskvoje neleidžia diplo
matams pasiekti šių kraš-į 
tų sostinių.

“P. Marples:

Baltgudijai.
“P. Gammafts: Ar yra 

betkoks kitas pilnateisis
vietintų asmenų, rasė Se
natoriui Wi1ey, Senato Ju
ridinio komiteto pirminin
kui taip: “dėl įvairių prie
žasčių mūsų pažanga at
gabenti tremtinius yra

Vengrijos Komunistinė Valdžia 
Paskelbė Karą Ūkininkams

Šiomis dienomis Ven-J pareiškė, kad .“jeigu mes 
grijos komunistų - domi- negalime greit pakeisti 
nuojama valdžia pradėjo į mūsų agrikultūros pro- 
smarkią kovą prieš ūki- dukciją, tai mūsų gyveni- 

atima ū- mo standardas ne tik ne
kis ir verčia ūkininkų šei- kils, bet visai sustos, ir 
mas dirbti nusavintose ū-!taipgi sudarys pavojų mū- 
kyse. Įsų demokratijos sie-

Atsižvd- Komunistinė * ‘
giant i faktą, kad Jo Di- kaltina ūkininkus, kad jie 

permažai išaugino ūkio 
produktų, kaltina apsilei
dimu. Matyas Rakosi, 
premiero pagclbininkas, 
komunistų susirin k i m e

dvbės Vyriausybės pa
stangos būvo darytos la
bai Senai, 
tlcmanas
Draugas padarys Tėpre-

ar gerb. Džen- 
rr jo gefb.

valdžia

t

: Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį <<DARSftNINKĄ”.

i Tik per ‘^DARBININKĄ”
; draugus, gyvenančius
! pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas

! “DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau- 
site katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me- 
tattis kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

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

i

į demokratijos 
kiams.”

M. Rakosi tiesiog kalti
na smulkiuosius ir stam
biuosius ūkininkus. Ta
čiau visiems yra žinoma, 
kad patys komunistai yra 

įkalti. Jie pravedė tokią 
žemės reformą, kuri su- 
paraližavo visą žemdir
bystę.

i

I 

f 
I

I

bai apsidžiaugiau. Visą 
laiką, sekęs Vokietijoje 
tremtinių gyvenimą, aš 
galiu Amerikos lietuvius 
užtikrinti, per BAL-
F’ą teikta tremtiniams 
parama jiems buvo neį
kainojamos vertės. Be tos 
paramos tremtiniai ne tik 
būtų patyrę didesnio var
go, bet daugelis vaikučių 
bei senelių iki šiol būtų 
neišlikę gyvi, jaunimas 
būtų likęs be priežiūros ir 
be mokyklų. Už visa, kas 
Amerikos lietuvių pada
ryta per BALF’ą ,visi lie
kame labai giliai dėkingi.

Tremtinių vargas dar 
nebaigtas. Susilpn ėjus 
IRO paramai, pasikeitus 
Vokietijoje valiutai, nuo 
1948 metų pradžios var
gas vis didėja. Nepakelda
mi vargo, lietuviai pradė
jo bėgti iš Vokietijos, kur 
kuris gali. Ne vienas iš jų 
vyksta į tokius kraštus ir 
į tokias gyvenimo sąly-

I

vyktų į tokius kraštus, 
kur jų laukia tik pražūtis. 
BALF’o skelbiamas vajus 
suteiks tremtiniams drą
sos ir vilties.

Aš, būdamas iš jų tar
po, jų visų vardu BALF’o 
Valdybai, bendradar
biams ir visiems Ameri
kos lietuviams tariu šir
dingą padėką ir linkiu di
delio pasisekimo. Linkiu 
kad Viešpats visiems gau
siai atlygintų už krikščio
nišką meilę, rodomą varg
stančiam broliui — lietu
viui.

Vyskupas V. Brizgys. 
11. 1. 1949.

I

VMELIS KYL’ ~

D. P. Komisija Pagmnino 
Naujus Tremtiniams 
rėnrMTi Namus

DP Komisija (Displaced 
iPersons Commission) pa
gamino naujus blankus, 
taip vadinamus “Assuran- 
ces for Unnamed Person”, 
kuriuos darbdavys išpil- 
dydamas nepasirenka as
mens. Juose darbdavys 
tik praneša, kokius dar
bus turi ir gali duoti, o 
jau patys komisijos štabo 
nariai jam pririnks darbi
ninkus. Reikia išpildyti 
keturias tų blankų kopi
jas. Originalą ir dvi kopi
jas reikia notarizuoti, o 
po viena tik šiaip pasira
šyti. Jeigu Komisija pri-

r

ims garantijas (Assuran- 
ces), viena kopija išdavu
siam garantiją (sponso- 
riui) bus grąžinta. Galima 
pasiųsti ir papildomų do
kumentų, kaip laišką nuo 
valstijos tremtinių komi
teto, jeigu gubernatorius 
tokį komitetą yra pasky
ręs, dokumentą iš Statė 
Employmcnt Service arba 
County Agricultural A- 
gent arba kokį nors kitos 
atatinkamos agentūros. 
Jų reikia pasiųsti tris ko
pijas.

Išdavusis priėmimo ir 
darbo garantiją turi su
teikti apie save smulkias 
žinias, būtent: koks biz
nis, ar korporacija, ar jis 
pats yra savininkas ir tt., 
kiek darbininkų turi, kokį 
darbą siūlo tremtiniui ir 
su kokiomis kvalifikacijo
mis darbininkų reikalau
ja. Taip pat turi pažymėti, 
ar darbo ir buto užtikrini
mas nebuvo padarytas ko
kiam nors kitam tremti
niui ir panašiai.

Vėjelis kyl’, bangelės ūž'. 
Kilk Lietuvon, laiveli

Ten mylimoji tėviškė.
Ten lauk manęs tėveliai. 

O jūron, mergužėle, žvelk, 
Ar nematyt laivelio?.

Tik bėk, laivei', plauk Lie
tuvon,

Ten lauk manęs tėvynė. 
Sparneliais lėkčiau Lietuvon 
Per tolimąsias jūreles.

OI TU IEVA, IEVUŽĘ

Oi tu ieva, ievute.
Ko nežydi žiemužę-
Oi. oi, oi—oi—oi, —
Ko nežydi žiemužę?

Ko nežydi žiemužę, 
Pavasario žiedužiais? Oi...

Kam man žydėt žiemužę,
Pavasario,žfėdužiais. Oi...

Vėjas pūtė lapelius,
Šalna kando žiedelius. Oi...

trauką čia duodame:
...Siunčiu BALF-o fon- 

dan $25.00 lietuvių trem
tinių gyvybiniams reika
lams gelbėti. Negaliu už
miršti tų lietuvių tremty
je, kurie neturi giminių 
bei pažįstamų. Tokiems 
savo auką atiduodu, nesi
gilinant į jų įsitikinimus 
bei religiją. Norėdamsts, 
kad mūsų labdaros įstai
ga lygiai tarnautų ir gel
bėtų visus lietuvius, ku
riems labiausia pagelba

reikalinga, linkiu visiems 
šiame sunkiame šalpos 
darbe geros sveikatos ir 
ištvermės...

Kad daugiau tokių bū
tų, tai mūsų tremtinių 
vargai tikrai sumažėtų ir 
jų emigracija palengvėtų. 
Sekite tokius gražius pa
vyzdžius ir siųskite neati
dėliodami aukas:
United Lithuanian Rclicf Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Kad daugiau tokių Hlą..

Šiomis dienomis BALF 
gavo tokio turinio laišką 
iš gerb. Z. Jankausko, 
2029 Brandywinc St., Phi- 
Udelphia 30, Pa., kurio is-

LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity

tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.
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•AINT JOtKPH** LITHUANIAN R. C. AtSOCIATION OF LABO R
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DosmUc yearly___________ 85.00
Demeetle once per week yearly >3.00
Forelfn yearly  _____________85.50
Foreign once per week yearly 83.50

Kodėl negrįžta į Sovietas

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams---------------- 85.0V
Vieną kart savaitėje metama _  83.0
Uts'env metams .... -.... — 85.5<‘
Užsieny 1 kart aav-tij metams 83JF

DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston. Mass

Telephone SOuth Boston 8-2680

mą... Tuomet jis* mane ap
kabino ir tarė:
— Eiva gerti Taragone... 

Kuriam metui praslin
kus, jis išvyko į Sovietus. 
Aleksandras, nebuvo nu
viltas. .Neabejotina, kad 
ten nesurado kito talento, 

į kuris būtų jam konkuren-

BORIS ZAICEV,

buv. Sovietų Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas.

Al. Tolstojus ir aš, prieš 
dvidešimt penkeris metus, 
viena liepos mėn. vakarą 
vaikščiojome .pajūryje ne
toli Stettino. Saulė skendo 
ramioie jūroje. Triiu lai-Įtu. Jis gyveno audringai, 

įsu 
Tolstojus anuo-1 garbe, nepaprastu turtu,

Prezidento kalba nepaprasta 
kokie bus veiksmai?

vų burės buvo sunkios irjjo vardas siejamas 
tamsios.
met ruošėsi vykti į Sovie-ibutu — muziejumi Cars- 
tus. Įkaja Selo ir trimis jo ži-

— Vyk, — aš tariau jam.,nioje esančiais automobi- 
Jis norėio mane sužavė-(liais. Ar jis buvo ramus? 

ti, bet neįstengė. Aš ture-jNežinau. Iš ten ateinan- 
jau netikėta santarvinin- čios žinios praneša, kad 
ką M. Gorkį. Ir jis gyve- jo būtis nebuvo pavyzdin- 
no nuo mūsų netoli — He- ga. Jis pergyveno kai ką

Prezidentas atliko savo įsikurdinimo apeigas iš
kilmingai, linksmai ir triukšmingai. Kai kurie sako— _ _ _
ir garbingai. Tačiau su “garbingumu” dar teks kiek jsingsdorfe. Bet jis. anuo- pavojinga. Jis mėgo pra- 
palaukti. Tas žodis tariamas tik tuomet, kai darbas 
jau atliktas, kai pasižadėjimai sėkmingai įvykdyti. O 
pasižadėjimų Trumanas tiek padaręs, kad net tenka 
paabejoti, ar jis pats tiki savo pajėgoms tuos pasiža
dėjimus įgyvendinti. Kas įdomiausia, kad savo užsi- 
brėžimų programą taip aiškiai išdėsto, jog nebėr ga
limybės išsisukti, kad šio ar kito dalyko nebūtų pasi
žadėjęs išpildyti. Tad, rodos, labai neapdairu prižadė
ti tiek daug beveik negalimų dalykų. Tačiau Prezi
dentas ir čia turės tikslų pasiteisinimą. Kokį gi? Tas 
jau paaiškėjo priešrinkiminės agitacijos metu. Prezi
dentas jautė, kad reikia pasiaiškinti, dėlko jam nepa
vyko šioks ar kitoks sumanymas įgyvendinti. Ir pasi
aiškino labai paprastai: norėjau daug ką gero padary
ti, bet Kongresas neleido. Aš gi ne visagalis. Ir kiek
vienam piliečiui aišku, kas čia kaltas, kas nekaltas. 
Panaši taktika bus galima panaudoti ir būsimuoju 4 
metų administracijos laiku, kuomet Kongresas tram
dys kai kuriuos miniai patrauklius, bet brangiai kai
nuojančius ir nepraktiškus Prezidento užsimojimus.

Namų politikoj Prezidentas gerokai įgudęs. Tą 
jis įrodė, laimėdamas rinkimus, kuomet didžiuma jam 
pranašavo pralaimėjimą. Be to, jis turi-gabių pata
rėjų ir atsidavusių bendradarbių. Tačiau kaip bus su 
užsienių politika? Iš inauguracijos kalbos atrodo, kad 
Trumanas drąsiai ima ant savo pečių tą be galo sun
kią ir nedėkingą naštą tuo momentu, kada komuniz
mas užsimojo užkariaut Aziją ir, tą atlikęs, mano pri
baigti Europą ir kibti į Ameriką. Sustabdyt komuniz
mo šygiuotę, ypač dabartinėm sąlygose, nelabai nere
tų nė Napoleonas, nė'Aleksandras Didysis; gi Truma
nas meta pirštinę komunizmui į akis ir skelbia jam 
karą — kokį tik nori, šaltą ar karštą; vis tiek — A- 
merika komunizmą pažabos. Jei priešas mėgintų su
daryti antrąjį Pearl Harbor, Amerika kirs atgal. Bet, 
— Amerika vien nori taikos.

Karinga kalba, nėr ką sakyt. Kokiais sumetimais 
ji pasakyta? Tur būt daugiausiai patiems amerikie-

EKSCELENCIJOS 

Juozapo Skvirecko, 
Kauno Arkivyskupo-Metropo- 
lito 75 metų amžiaus Sukakties 

minėjimas.
Kaip atrodydavo garbingas Sukaktuvi

ninkas savo darbo kambaryje pačiame dar
bo įkarštyje? Parėjęs iš paskaitų seminari
joje, sėsdavo prie stalo už vertimo, daug rū
kė ir gėrė stiprią kavą. Valandą - kitą taip 
padirbėjęs, sutaną nusivelka, ima pjūklą ar 
oblių į rankas ū* valandą plūšia prie varsto
to. Kauno staliai - meisteriai gerai pažino
jo mūsų arkivyskupą, nes dažnas jų, prirei
kus kokio dailydės instrumento, eidavo pas 
“savo kolegą”, kuris turėjo didžiausį tokių 
instrumentų rinkinį, žinoma, ir paskolinda
vo. Arkiv. darbo kambario baldai buvo visi 
jo paties ranka padaryti, ypač labai gražią 
spintą buvo pats pasidirbdinęs savo bibliote
kai. Padirbėjęs su kaltu ar grąžtu prie vars
toto, vėl sėsdavosi prie rašomojo stalo už 
vertimo .Labai,retai kas sutikdavo jį mies
te; jeigu ėjo per miestą, tai į Universiteto 
paskaitas arba grįždavo iš jų. Jeigu prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Kaunas vos 13-14 lie
tuviškų šeimų tepriskaitydavo, tai savaime 
suprantama, kad nepriklausomybės laikais 
jis turėjo jau daugiau kaip pusę gyventojų 
— lietuvių. Žmonės įvairiomis progomis 
mėgdavo dažnai suseiti ir savo tarpe pasi
žmonėti, bet mums netekdavo niekur paste
bėti mūsų arkivyskupo. Kodėl? Labai pa
prastas atsakymas: — jis niekad to laiko 
neturėjo. Jei kas paklaustų, gal arkivysku
pas svetimų žmonių nemėgo, gal jų vengė, 
tai norėčiau atsakyti, kad, priešingai, buvo 
labai mielas ir svetingas tiems, kurie jį at
mindavo, kad ir tokiais atvejais kaip varda
dienio progomis. Kartais žmogus pasijusda

t

3 . J’ J
Al. Tolstoj nesusvyravo, 

nepateko nemalonėn. Jis 
mirė, kaip gyveno — pra
bangoje. Jo vietą užima 
Simionov. Tegul jį Dievas 
sergsti. Jis dabar pirmi
ninkauja Sovietu rašyto
jams. kaip ir aš anuomet 
— 1921 - 1922 m. Bet jis 
iš Herzeno rūmų turįs pa
sitraukti. Dabar jau ne
lemtas gandas su juo... 
siejamas. Zosčenko, Ach- , 
matova atėjo ir nuėjo. O 
jis kuo išskirtinas?

* * $

Tremtis yra drama ir 
nusižeminimo mokykla. E- 
migravę rašytojai pažįsta 
tą dramą. Bet čia kita pa
saka... Dar stabtelkime 
ties rašytojais Sovietuose 
ir jų likimu. Ir čia galima 
klausti: ką tremtinys gal- . 
voia anie verslą, kurį tu
rėjo tėvynėje? Ar jis pa- • 
vydi Tolstojaus sėkmės, 
jo vilų, automobilių ir 
tūkstančių rublių?

Atsakymas paprastas: 
jie nieko nesigaili. Kiek
vienas gyvena savo lemti
mi: “Tie, kurie sėdi ana
me vežime, turi derintis 
prie tenykščių arklių. O 
mes prieš akis turime 
Viešpaties Dievo raida.” 
Anie milionieriai. Čia 
vargšai. Jie neturi vilų, 
bet laisvi... Jei anie nori— 
terašo, bet jie negali būti 
nė valandėlės laisvi.

Ir dar kai kas. Aukštai 
(nešokdamai, bet žmoniš- 
kai linkime ir ten įgyven- 

Jdinti laisvės charta. kad 
(rašytojai būtų kūrėjais, o 
ne verteivomis, kad bai- 

1 sios sąlygos neiškreiptų 
’ žmogaus prigimties, o jų 

balsas būtų žmogiškas, 
tne gramafono aidas. Lin- 
i kime, kad ir rašytojai tap
atų žmonėmis.
Į Kas žino, gal ir Aleks. 
Tolstoj turėjo baimės? Jis 
dabar ilsis. O su juo anuo
met ilgai kalbėjaus apie 
sielos nemirtingumą...

Vertė G. Kymantas. 
“Temoignage Chretien”, 
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dėl mažiausio nukrypimo.
Aš gerai atsimenu rašy

toją Pilniak, kurį pažino
jau. Savo metu jo vardas 
aidėjo. Jis važinėjo po pa
saulį. Amerikoje kas per 
sutikimas buvo ruošia
mas! Ię Maskva galėtų 
pavydėti. Bet štai pasiro
do “Pasaka apie neužblė- 
susį mėnulį”... Jis pasvy
ra, praranda žemę po ko
jų ir dingsta... Apie jį ne
kalba, kad dingo tremty
je. Bet aš tik priminsiu 
dingusius, nusižudžiusius 
rašytojus: Jesenin, Maja- 
kovsky, Sobal, nelaimingą 
Mariką Cvetajevą. Pridė
kime Gumilov, Handelš- 
tam...

VILTIES STEBUKLU
i.

Diegia širdį aitros, opos, 
Skaudžios, tamsios, daugiario- 

pos —
Bet nušvis vargams ir spėtas, 
Saulės atpildas žadėtas...

Skirtos žmogui orė, piūtė 
Ir pėdų našta lengvutė, 
O podraug ir miegos gilios, 
Kur jis saujos derlių pylios...

Bet šios žemės apstas senka 
Ir skalsu tik tai, kas menka, 
Todrin džiaukis, jei, daug triū

sęs,
Susilauksi pelno pusės...

Visą miegą prisipilti 
Gaus tik tas, kas ugdo viltį 
Ir kas gerbia naštą garbią, 
Žemės skirtį daugiadarbę...

II.
Gaus tik trupinius, tik skiltis 
Tas, kas troškęs lobio viso 
Neišmoko uoliai viltis, 
Kliautis saule neišdrįso...

Žemės sklidinas laimikis 
Tam būties svarstyklių skirtas, 
Kas vilties stebuklu tikis, 
Žemės kelią skina tvirtas...

___________ _________  ____ ____________ , Juo kai skaidrus žydris niau- 
mą. Kai kurie publieistai- lutei džiūg&ujė/nėjoks gali vykti į rašytojų na-i kas,

Kai vargai krūtinę diegia, 
Nenuilsk, kantruoli, laukęs, 
Degęs viltimi bemiege...

Toliams girių ir rugienų 
Imk, klajokli, jos žibintą — 
Jis negęsta ir juo vienu 
Amžių glūdumos nušvinta.

J. Baltrušaitis.

met nepatarė bendradar
biauti sovietiškame žur
nale, leidžiamame Berly
ne, ir nepritarė sovietinei 
propagandai grįžti.

Staiga Tolstojus susto- 
jo, spyrė į akmenį, atgrę- triukšmo, milijonų, vilų ir 
žė į mane platu veidą, automobilių. Gyvenime jis 
kiek pabalusį, įrėmė akis spindėjo, rašė 
ir tarė:
— Ar tu žinai, kas esi? jusius polėkiu,
— Kas? paprastu trūkumu dvasin-
— Nedorėlis, nes prie bet gurno. Rašydamas visuo- -

kurios santvarkos būsi be met spoksojo į pono akis. 
skatiko. Bet jo nebėra, ir jo gyve- *

O tuomet jis pradėjo nimą galima prisiminti su 
kvatoti išsižiojęs, kaip liūdesiu. 
banginis.Ir nūdien atsime- Bet ne apie jį .vieną ga
nu, kad tas juokas iššau- Įima rašyti turėjus Sovie- 
kė mano nusišypsojimą, o tuose pasisekimo. Rašyto- 
vėliau juoką nepaliauja- jai ten naudojasi puikio-

bangą, gyvenimo malonu
mus, bet vis** tai buvo 
perkama brangia kaina.

Jo nebėra. Jo, gyvenimas 
buvo baimingas ir trum
pas. Nieko neliko iš to

“Petrą Di
dįjį”. veikalus, pasižymė- 

bet ir ne- Ju-

Kalifornijoje, 
pastatytas paminklas at
minčiai Padre Junipero 
Serra, kuris vienas iš pir
mųjų misijonierių skelbęs 
tikėjimą tame krašte. Y- 
ra daromi žygiai, kad jis 
būtų paskelbtas šventuo- 

f

mis sąlygomis. Honoraras

į kitas sovietines kalbas. 
Už teatro veikalus moka
ma tūkstančiais. Operos 
libretos patikina visą gy
venimą. Serg. Gorodeckij, 
jaunystės draugo, operos 
“Gyvenimas dėl caro” lib
retas pritaikytas naujai 

čiams įtikti — for home consumption, kaip tai sako- operai “Ivan Suzanin”. Ir 
ma. Į Rusiją ypatingo įspūdžio nepadarys, bet pro- jis gauna po 1000 rub. už 
pagandai ji bus labai paranki. Stalinas anaiptol ne- kiekvieną jos pastatymą, 
susirauks. Jis šyptels ir paleis šūkį: jei dar kas abe- Katajev turi vilą. Simio- 
jojo, kad Amerika nori karo, 'tegul perskaito Prezi- nov — milijonierius. Eh- 
dento kalbą ir abejonė išnyks. Tačiau saviškiams la- renburg — turtuolis. Ka
bai patiko Prezidento nusistatymas prieš komuniz- šytojai, neturintieji vilų,

aukštas pareigūnas taip griežtai komunizmo nepa- mus Krime, Kaukaze ar 
smerkė, kaip Prez. Trumanas. Bet kiti kraipo galvas: netoli Voronežo.
kas bus atsiekta su panašia diplomatija? Tačiau, kas Dekoratoriai gauna ge- 
žino? Gal su bolševikais taip ir reikia — parodyti rą atlyginimą: 50,000, 
stiprų frontą. Tačiau ar toks frontas bus išlaikytas? 100,000, 200,000 rublių.
Kalbėt viena, veikti — kas kita. Menininkai gauna para-

žodžiu, Prezidento kalba sukėlė didelę sens*aciją. mą. Sąlygos puikios, bet 
Teks pamatyti, kokie bus veiksmai. K. nereikia išsiblaškyti, nei

vo net labai nepatogiai, kai tekdavo iš pa
ties arkivyskupo rankų priimti, jo paties 
atneštą kavos puodelį ar kitą ką. Kai stebė
davai jį iš šono, ar tai gatve einantį, ar Aiš
kinantį kokį klausimą, jis darė įspūdį giliai 
susimasčiusio žmogaus, kurio atsakymuose 
nebūdavo ne vieno nereikalingo žodžio, vis
kas giliai pasvarstyta, ginčų negalėjo būti 
dėl pasakyto. Visai kitoks arkivyskupas bū
davo tais atvejais, kai jis priiminėdavo savo 
svečius. Čia jis aukštaitis, vaišingas, nuošir
dus.

Panevėžio Realinės gimnazijos mokytojų 
pastebėtos jo būdo ypatybės — kuklumas ir 
darbštumas jį lydi visą gyvenimą; taip, 
pavzd., jo kilimas bažnytinės hierarchijos 
laiptais ateina savaime; vysk. Cirtautas pa
kelia jį į Kauno vyskupijos Kapitulos Ka
nauninkus, 1918 metais a. a. arkivyskupas 
Karevičius pasirenka Kanauninką J. Skvi
recką sau pagelbininku, gi 1926 metais, Lie
tuvos bažnytinę provinciją įsteigus, šv. Sos
tas pakelia jį į Arkivyskupo - Metropolito 
poaukštį. čia mūsų Jubiliatui tenka spręsti 
Lietuvos teritorijos paskirstymo klausimą 
dėl naujai įsteigtųjų Telšių, Panevėžio ir 
Kaišedorių vyskupijų, šaukti ir pravesti Lie
tuvos vyskupų synodus, atstovauti ir ginti 
Lietuvos bažnyčios reikalus Respublikos į- 
staigose, paruošti Konkordato projektą tarp 
Lietuvos Respublikos ir šv. Sosto. Visi čia 
suminėti reikalai bei klausimai ne visuomet 
gal taip sklandžiai vystėsi ,o gyvenime juk 
paprastai taip būna: jei atsiranda kokie sun
kumai ar šiaip kokios negerovės, kritikuoja
mas tas, kurs aukščiausią vietą užima. Mūsų 
Sukaktuvininkui gal ne vieną kartą su to
kiais sunkumais ir kritika reikėju susidurti, 
nors ji, suprantama, ir nepasiekė viešumos, 
tačiau, būdamas labai pakantrus ir santū
rus, nedarydavo nei griežtų išvadų nei sku
botų sprendimų. Palaimintas laikąs daug to
kių sunkumų išsprendė ir be kategoriškų iš
vadų sudarinėjimo. Niekam šiandie nebūtų 
naudos, apart kartesnio prisiminimo, jeigu 
mūsų Jubiliatas būtų savo griežtesniais

sprendimais pagilinęs tuos nuomonių skirtu
mus, kurie pastaraisiais metais buvo beiš
kylą tarp Lietuvos Vyriausybės ir šv. Sosto, 
Konkordato nuostatus beaiškinant. Dar ir 
šiandie peranksti daryti išvadas, kas buvo 
teisesnis: ar mūsų Arkivyskupas, ar tie, ku
rie jį kritikavo dėl kitokios taktikos.

Šitie visi dalykai nebuvo niekur viešai 
keliami, kaip tokiais atvejais ir dera, bet 
šiandie mes juos prisimename tik tam, kad 
parodžius mūsų garbingojo Sukaktuvininko 
kaikuriuos būdo bruožus.

Gal nedaug nuklysčiau nuo tiesos, mūsų 
Arkivyskupą palygindamas su anuo seno
vės Graikijoje ,o vėliau pasaulyje pagarsė
jusiu matematiku, Archimedu, kuriam ne 
tas svarbu kokiu tikslu į jo darbo kambarį 
svetimi kariai įsiveržė, nors jis viena aki
mirka pamatė jų piktus kėslus, bet kad jie 
nesugadintų to briežinio, kurį jis buvo aslo
je nupiešęs ,kad išsprendus naują geometri
nę problemą. Padavimas sako, kad Archi
medas tik vieno paprašęs kareivių: — “No- 
lite tangere circulos meos”... Kaip Archime
dui svarbiausias gyvenimo uždavinys buvo 
matematinių problemų sprendimas, taip mū
sų Jubiliatui gyvenimo tikslu tapo Šventojo 
Rašto perteikimas lietuvių tautai gimtąja 
kalba, šitas darbas paėmė visą jo gyvenimą 
nuo žydinčios jaunatvės iki sidabrinio plau
ko amžiaus: visą savo gyvenimą pašventęs 
visuomenei savo neįkainuojamos vertės dar
bu, nebeturėjo laiko kitiems dalykams, to
dėl mes veik niekur kitur jo nepamatydavo- 
me, kaip prie darbo. Pati darbo apimtis ir 
svarba padarė jį* savanorišku vienuoliu - at
siskyrėliu, todėl mes kažkaip nejučiomis nu
tolome nuo jo asmenybės, kuri, iš šono ste
bint, kaip minėjau, atrodė gal kam šalta ir 
sunkiai pasiekiama. Vargu bau rasime Lie
tuvoje kitą tokią asmenybę, kuri savo gyve
nimą būtų atidavusi tokiam kilniam tikslui 
siekti. Kaip lenkai teturėjo vieną panašų 
kunigą, Wujką, kaip vokiečiai Martyną Liu
terį, taip mes šiandie Arkivyskupo Juozo 
Skvirecko asmenyje teturime pirmą ir vie

i
i
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nintelį viso šventraščio vertėją, nes tokios 
asmenybės tik kartą tepasireiškia šimtme
čių būvyje..

Galima būtų jį lyginti su pajūrio švytu- - 
riu ,kurs dienos metu dažnam atrodo nepa
trauklus kaip pastatas, tačiau kaip godžiai 
ieško jūreivių akys nakties ar audros metu. 
Kai bangos ir vėtros blaško kad ir kažin - 
kaip didelį jūrų laivą, kaip kokį šapelį, kapi
tonas ima vairą į savo rankas, kad laivas 
neužšoktų ant pakrantės seklumos ar sly- ■ 
pinčių uolų, nes iš pajūrio švyturio šviesos • 
ženklų jis tegali atstumus nuo kranto ma
tuoti. Pavojaus metu ne vienas laimingai iš- ? 
plaukęs jūreivis, krantan išlipęs džiaugsmu >• 
kupina širdimi mini švyturio sargo vardą, - 
kurs gal visam amžiui neišdyla iš atminties, J 
taip ir tikinčiam katalikui niekados neišdils > 
atmintyje tų žmonių vardai, kurie jam su- . 
prantama kalba perteikė dieviškosios išmin- - 
ties Žodį. Nes šv. Jonas sako: “Pradžioje ' 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žo- < 
dis buvo Dievas”.

Kad ir kaip iškilmingai mes minėtume •• 
mūsų Sukaktuvininką ir Geradarį, kad ir 
geriausiai bus parašytos monografijos apie 
Arkivyskupą Juozapą Skvirecką, tačiau nie- : 
kas ir niekad nesukurs jam didesnio pamin- ; 
klo už tą, kurį Jis pats, galima sakyt, viso 
savo gyvenimo darbu ir pasišventimu yra ” 
susikūręs. Ir tas dvasinių vertybių sukurtas ; 
paminklas amžius išstovės, iš amžių glūdu
mos bylodamas ir skelbdamas ainių-ainiams, 
kad ir lietuvių tauta turėjo dvasios milžinų.

Mes buvome susirinkę į Dievo namus, kad - 
savo malda paprašyti Aukščiausiojo malo
nių savo Ganytojui, čia sukaupto dėmesio ♦ 
valandėle norėjome pareikšti Garbingajam ;; 
Sukaktuvininkui savo pagarbos ir meilės 
jausmus, nes mes Jam esame skolingi už tą 
dovaną, kuria didžiuojamės draug su visu 
krikščioniškuoju pasauliu. .

Palaiminga Viešpaties ranka tesaugo Jį 
mums dar ilgus-ilgus metus. Z

Dr. Petras Mačiulis.
Pabaiga. £
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Street. Tt proga rengiamos 
linksmos vaišės ir kviečiami 
šio klubo nariai ir narės bei 
draugai ir draugės į tas iškil
mes. Stasys Janutas. preziden
tas. adv. Nadas Rastenis, vice- 

ir kiti kliubiečiai 
modemiškai

more Music koncerte,
Baltimorės Dailės Mutėjaus 
auditorijoje, sausio 8, savo 
virtuoziškumu paneigė tą tvir
tinimą. Ji virkdė ir aideno ro- 

' jalį, kaip moteris ir kirto grau- 
smingais garsais, kaip vyras. 
Ji skambino ir iš širdies ir iš 
peties. Kai koncertą baigė Sidzikauskas bus Baltimoreje 
List'o legenda “Šv. Francis- sausio 30 ir kalbės Lietuvių sa
kaus eiga per vandenį, tai a- Įėję, 851 Hollins Street. Pra- 
merikoniški muzikos mėgėjai, kalbas rengia Baltimorės Lie- 
didžiai sužavėti plojo be persto- tuvių Draugijų Taryba. Tai bus 
jimo. Ponia Leonienė yra pir- svečių iš užjūrio pirmos kalbos 
maeilė pianistė. Amerikoje.

---------------- ! BAU* Vajus 
Sužieduotinė H Berhno ; BALF

Seržentaa Simas Baranaus- viešą 1949 vajaus atidarymą, 
dainiečiams ir kas tarnavo 20 metų Amerikos kovo 13-tą. Lietuvių salėje, 661 

darbus kariuomenėje, bet jokia gra- Hollins Street Garbės svečiu ir 
nuveiktus meno srityje ir pa- žuolė jo širdies nepaviliojo. Per kalbėtoju bus buvęs generalinio 
prašė susirinkusiuosius pagerb- keliolika pastarųjų mėnesių jis 
ti atsistojimu tris mirusiuo
sius labai veiklius “Dainos” na
rius: Simą Leonavičių, Matą 
Rutkų, Oną Žibutę.
visiems ir
Naujų Metų. Po to sekė links
mos dainos ir malonus pasi- 
vaišinimas.

Po tuo pat stogu kitoje salė- kelionę lėktuvu iš Berlyno per rėš lietuviai rūpindamiesi savo 
je Lietuvių Moterų klubas irgi New Yorką į Baltimorę, atliko reikalais, 
linksmai sutiko Naujus 
Jos turėjo daug svečių 
šus šokius.

Lietuvių Demokratų
816 W.
Janusui 
Augaitis 
saitienė 
pulką klubo narių ir draugų, ir 
visi linksmai palydėjo senus ir Camp 
sutiko Naujus Metus. N. J.

Lietuvių Atletų klubas, 539 sausio mėn. buvo iš kariuome- 
Washington Blvd., irgi buvo nės paleistas. Kai gavo telegra- 
surengę puikų pokylį inetų pa- mą iš Baltimorės, kad jau at- 
sikeitimui atžymėti. važiavo jo sužieduotinė, tai ka-

Metams pasikeičiant, Pratt riuomenės viršininkai tuojau jį 
gatve pravažiavo Baltimore ir paleido iš tarnybos. Juodu su- 
Ohio garvežys, išpuoštas kas- situokė Baltimoiėje sausio la
pinais ir žiburiais, skambinda- tą. Jaunoji neblogai angliškai 
mas skambalais, garsiai švilp
damas ir pūsdamas didžiulius 
raudonų dūmų kamuolius. Prie
ky buvo užrašas ‘Happy 1949’.

vienin- 
ir suti-

Dainos

prezidentas, 
talkininkaudami 
ištaisė klubo namą.

Daug Naujų Metų Sutiktuvių

Baltimorės lietuviai 
gai palydėjo senuosius 
ko naujuosius metus.

Baltimorės Lietuvių
Draugija sutiko Naujus Metus 
Lietuvių salėje. Susirinko gra
žus būrys dainiečių. Stasys 
Butkus, Jonas Kraučeliūnas, 
adv. Algirdas Leonas. Emilija 
Makauskaitė, pp. Zurauskai ir 
kiti komiteto nariai gražiai iš
puošė salę ir gausiai parūpino 
valgių ir gėrimų. Kraučeliūnui 
svečius pakvietus prie gausiai 
apkrauto, gėlėmis ir mirgan
čiomis žvakėmis papuošto sta-- 
lo. adv. Nadas Rastenis pade-į 
kojo “Dainai”,
rėmėjams už didelius

Palinkėjo
visoms geriausių

Lombard St.. 
vadovaujant, 

ir Bernadete 
sukvietė

Sveėizi iš teUMo
Prelatas Krupavičius ir p.

štabo viršininkas ir Lietuvos 
premjeras. generolas Jonas 
Černius. Kalbės šv. Alfonso 
parapijos klebonas, kun. dr.

buvo Amerikos zonoje, Berly
ne. Ten, Amerikos karininkų 
klube jis sutiko vokietaitę pa
nelę Helgą Viek. Ji jam ir jis Liudas Mendelis, ir kiti. Daly-
jai širdin įkrito. Rengėsi apsi- vaus Amerikos Legiono Lietu- 
vesti, bet spalių mėnesyje jis vių 154 Postas, jo Auxiliary, 
turėjo grįžti atgal Amerikon. Karo Tarybos Motinos, Šv. Al- 
Simas pasirūpino jai išpirkti fonso Skautės, ir tt. Baltimo-

neužmiršta 
Metus, reikalingus formalumus. Gruo- nelaimingųjų tremtyje, 
ir vie- džio 30 d. ji atskrido į Balti- 

tmorę. bet kadangi lėktuvas tą 
dieną negalėjo Baltimoreje nu
sileisti dėl nepalankaus oro, 
tai išlipo iš lėktuvo Washing- 
tone, ir iš ten oro stoties limo- 
zinas 
Simas

klube, 
Stasiui 
Jonas 

Siauru-
skaitlingą

•>

atvežė ją į Baltimorę. 
tuo tarpu dar buvo 
Kilmer, New Bruswiek, 
ir tik pabaigoje šių metų

Berlyniečiai valydami griuvėsius ir šiandien 
juose randa nesprogusių bombų. Vaizdas parodo 
vieną jų išimant iš krūvos griuvėsių.

f

Meno Puota
Teko girdėti muzikos autori

tetus tvirtinant, kad moterys 
pianistės nesulygsta su vyrais 
pianistais, nes jos nepajėgia 
atlikti fortisimus. Tačiau Galia 
Leonienė, dalyvaudama Balti-

vo Žodžio skelbėjų, apaštališko 
uolumo dvasia liepsnojančių, 
kaip Tėvas J. Bružikas. Juk ne 
kas nors kitas, kaip vien tik 
didžiausia V. Dievo meilė ir a- 
paatališkas jo uolumas sielų iš
ganymo darbe jį ir j Jėzuitų 
Ordiną atvedė...

Kaipo didelis pavergtos Lie-

jis ne mažai prikentė  jęs ir dė- kių uolių ir energingų V. Die- 
liai dviejų turėtų operacijų. 
Tačiau, neatsižvelgiant į tai, 
Tėvas J. Bružikas turi aukštą, 
aiškų ir stiprų balsą, ir dar pa
kenčiamą sveikatą.

Laike ištisos misijų savaitės 
jis pasakė viso apie 17-ką pa
mokslų. Rytais po 10-tos vai. 
šv. mišių sakydavo vieną, o
vakarais 7-tą vai. — po 2 pa- tuvos prietelis ir užtarėjas, Te
moksiu: pirmą prieš Palaimini- vas J. Bružikas, labai sielojasi 
mą su švč. Sakramentu, o ant- dėliai kenčiančios Lietuvos, 
rą po Palaiminimo. Misijų pra- Taigi ir visos savaitės misijas 
džioje tebuvo pasakyta tik vie- Glasgovr’e jis paaukojo už ken- 
nas misijų įžanginis pamokslas, čiančią Leituvą. Jis karštai vi- 
7-tą vai. vakare, o sekmadienį sus ragino per visas misijas 
2 vai. p.p., irgi tik vienas, bū- melstis už persekiojamus, tre- 
tent: Misijų užbaigos ir apvai- miamus ir žudomus Lietuvos 
nikavimo pamokslas. žmones, prašant nuo V. Dievo

Visų pirma, reikia pasakyti, jiems kantrybės ir ištvermės jų 
kad nė vienas, iki šiol škoti- kančiose, kad Visagalis V. Die- 
joje lankęsis V. Dievo Žodžio vas, pagaliau pasigailėtų ir nu- 
skelbėjas — pamokslininkas, imtų nuo Lietuvos tą baisią 
nėra sugebėjęs taip smulkme- bausmės rykštę, kad Lietuva 
niškai, taip aiškiai ir giliai, kuogreičiausiai ir vėl atgautų 
taip ryškiai, suprantamai ir įti- savo laisvę ir Nepriklausomy- 
kinančiai kiekvieną kalbamą bę.
dalyką išgvildenti, išaiškinti ir Įspūdingiausias ir visus iki 
savo klausytojams perduoti, ašarų sujaudinęs buvo paskuti- 
kaip Tėvas J. Bružikas. Jo kai- nis misijų pamokslas, pasaky- 
ba, tarsi, stipri elektros lempos tas sekmadienį, 2 vai. p.p., kuo- 
šviesa, kuri įstengia peršviesti met visi žmonės, kurie tik lan- 
nepermatomas tamsybes ir vi- kė misijas, su degančiomis žva
ga aiškiai žmogaus akims paro- kėmis rankose, su šventų 
dyti, kas jose slepiasi. Nėra džiaugsmu atnaujino šv. Krikš- 
jokios abejonės, kad V. Dievas to pasižadėjimus. Po to visi 
šį nusižeminusį, didelį ir uolų misijų dalyviai, kurie tik atli- 
Savo žodžio skelbėją, yra gau- ko išpažintį ir priėmė šv. Ko- 
siai apdovanojęs šv. Dvasios muniją, apturėjo visuotinus

Ketu ir Nepaprastos Misijos, čių jų lietuvių kolonijas, o tai- 
— Didelis ir Uolus Misijonte- pogi ir visas naujai iš Vokieti- 
rius. — Garsiausias, koks ka- jos atvykusiųjų lietuvių sto- 
da nors Škotijoje buvo Įsakę- vykias, skelbdamas visiems ir 
sis, Pamokslininkas. — Didelis visur išganingą V. Dievo Žodį 
Patriotas, Pavergtos Lietuvos per šv. Misijas. Tą misijų mar

šrutą jis mano atlikti per 4 
mėnesius laiko,- o jeigu pasi- _ 
seks leidimą prailginti, tai, gaT dovanomis. Jo kalba yra švelni, atlaidus ir gavo Jo Šventeny- 
pasiliks ir ilgiau misijas vesti. 
Pirmiausiai tenka pastebėti, 
kad misijonierius, Tėvas Ji 
Bružikas, amerikiečiams nėra 
svetimas, nes jis prieš šį II-jį 
karą lankėsi Amerikoje ir per 
6 metus laiko, įvairiose lietuvių 
kolonijose skelbė lietuviams 
per misijas V. Dievo Žodį. Tai
gi, manau, kad daugelis Ameri-_________
kos lietuvių katalikų, skaityda- natini™ 
mi šią žinutę “Darbininke” len
gvai -prMmtnz mtrtjonierių Tė
vą J. Bružiką, S. J. Tiesa, Tė
vas J. Bružikas dabar jau gal 
ir nebe toks atrodo, koks jis 
buvo tuomet ,kai lankėsi Ame-

: ra si Dldž- Britanijoje gyvenan- kalėjime lygiai 9 mene-
ir Ar tu |. sįus iaiko į§ kurio, kaip jis

, . solio su garsiuoju Baltimore ir.P^ pasakoja, tik stebuklu iš-
cio), bet pastarosios dvi plokš- Qhio RR Cq GJee CJub (šimto .silaisvino. Sako, tai Šv. P. Ma
teles dar veUau įseis. choru) Lyric Teatre Tai rija Gailestingoji Dangiškoji_______________ _o_ _______ _ ._r____

bus ko pasiklausyti! Dainiečių*J° Motinėlė, kurios pagalbos ir šilkiniu avinėliu”. Kaip būtų skelbdamas Dievo Žodį šioje

savųjų

Baltimoriečių Muzikos 
Plokštelės 

Praeitą rudenį “Dainos”

I 
I mu-; 

zikos mokytoja, Lelija Gležely-
tė - Bakerckienė, ir gražia
balsis Klemensas Andreikus, su 
vietos lietuvių orkestrą nuvyko 
į New Yorką ir ten įrekordavo 
Continental firmai plokštelių. 
Plokštelė “O naktis tyli”, tai 
grynai baltimoriečių produktas. 
Žodžius parašė Nadas Rastenis, 
muziką Bakerckienė, o įdaina
vo Klemensas Andreikus, mi-

kalba ir gražiai elgiasi. Dabar 
Simas ir Helga rengiasi atida
ryti lietuviškos duonos 
k-

kepyk-

i

savo

Prietelis ir Užtarėjas.

Pirmadienį, gruodžio 13 d., 
mūsų kolonijoje Glasgow’e, dė
ka Škotijos lietuvių, klebono, 
kun. J. Gutausko, ir Lietuvos 
Pasiuntinio Londone, gerb. p. 
Balučio, kurie pasirūpino misi
jonierių parsikviesti į Šv. Luko 
parapijos bažnyčią, kurioje lie
tuviai turi mėnesines pamaldas 
savo gimtąja kalba. Čia atsibu
vo retos ir ne paprastos misi
jos, kurios tęsėsi lygiai savaitę

Dėtai orkestrai palydint. Apart1“*0' ,os buv0 * vy-
Andreikus dar įdainavoiran,s * “ tuoto, Andreikus dar įdainavo’

“Kur bakūžė aamanota", Sim--P801" “*“• Su“ nepaprastas 
kaus, o orkestras įgrojo “VU-įmisi>s vedo “ Vokietijos at- 
niaus Polką" ir “Lietuvos Mer- «atsU3 Te-

vas J. Bružikas ,S. J. Jis ren- 
giasi padaryti gana platų mi- 

Isijų maršrutą, ir aplankyti vl-.l 
sas Didž. Britanijoje gyvenan-'

gaišių Valsą". Visi rekordai 
skamba puikiai. Andreikus, į- 

j dainavo
liok”, (Petrausko) 
žinai, mano broli”,

vakare, 
klubas

Andreikos Sofistas

Demokratai išgražino
-klubą

Sausio 22, 8:30 v.
Lietuvių Demokratų
plačiai atidarys padidinto, per-į 
tvarkyto ir išgražinto nuosavo! 
namo duris. 816 W. Lombard ’ ras. sausio 25-tą vakare, giedos

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO 

RAPORTAI
Pasvarsčius A.L.R.K. Federacijos Tarybos narių 

sąstatą, vienbalsiai nutarta į tą sąstatą įtraukti lie
tuviškųjų vienuolijų viršininkus.

Svarstant Federacijos veiklos jiagyvinimo klausi
mą. prisimintas ir kun. St. Railos kvietimas generali
niu organizatorių ir katalikiškosios akcijos direkto
rium. Kun. J. Balkūnas išdėstė, kad kun. Raila dėl 
tam tikrų gyvenimo aplinkybių toms pareigoms apsi
imti negali. To vieton nutarta, laikantis naujosios 
Federacijos konstitucijos, sudaryti Veikimo Komisi
ją. kurion įėjo: kun. Pr. Juras, kun. J. Balkūnas ir 
A. Kneižys.

Iš BALF veiklos pranešimą daro kun. dr. J. Kon
čius, tos organizacijos pirmininkas. Džiaugiasi kata
likų veiklumu ir duosnumu. Tačiau pažymi ,kad ka
talikų reprezentacija BALF esanti menka.

Tik ką atvykęs iš Europos dr. A. Trimakas, bu
vęs BALF atstovas tremtyje, plačiai kalbėjo apie 
tremtinių būklę ir BALF veiklą stovyklose.

Sveikinimo žodį pasakė dr. Pr. Padalskis, VLIK 
atstovas.

Kun. J. Balkūnas. iždininkas, daro finansinį pra
nešimą. pažymėdamas, kad jo vedamos apyskaitos 
sutinka su sekretoriaus apyskaitomis. Pranešimas 
priimtas. Nuo Federacijos Kongreso įeigų buvo: — 
$4.992.20. išlaidų — $3,263.22. Balansas — cash 
$1.728.98. U. S. bonas $300.00.

Rajjortavo ir kiti Fed. centro valdybos nariai ir 
darė rimtų pastabų organizacijos gerovei.

Daro išsamų pranešimą Lietuvių Kultūros Institu
to sekretorius prof. A. Vaičiulaitis. Pažymi, kad adv. 
K. Jurgčlos parašytai ir jau išleistai Lietuvos Istori
jai (anglų kalba) duota LKI firma. Planuojama 
steigti Filosofijos istorijos skyriai. Iškėlė reikalą tu
rėti ir literatūros skyrių. Dėl mok. A Kairio planuo- 
iamo leisti žurnalo “Naujoji Aušra” LKI

paprasta, visus įtikinanti ir pa- bes Popiežiaus Pijaus KU-tojo, 
traukianti. Tačiau jis kartais pagal misijonieriui suteiktą y- 
per daug nesivaržo ir smarkiai patingą privilegiją, Apaštališ- 
užkirsti, kam ir kur tik reikia, kąjį Palaiminimą, šiomis šv. 
kaip tai reikalauja apaštališ- misijomis pasinaudojo labai di- 
kas jo uolumas, įgimtas jo delis tikinčiųjų žmonių skai- 
charakteris ir aukštas sielų iš- čius, nes visi misijų pamokslai 
ganymo darbas. Jis visai ne- buvo kasdieną labai skaitlingai 
kreipia dėmesio į tai, jeigu žmonių lankomi.
kam aštrūs jo patarimo .žodžiai Gerb., Tėve misijonieriau, 

Savo pamoksluose mes tikintieji katalikai labai e- 
jis niekam nepataikauja. Visur, šame jums dėkingi už šias šv. 
kur tik jis, kaipo išmintingas misijas. Jos nebus veltui! Kiek 
sielų gydytojas, mato žmoguje tik įstengdami, mes pasižada- 
įsimetusią nuodėmės ligą, sten- me jomis pasinaudoti ne kieno 
giasi ją gydyti. Nuodėmės nors kito, o tik dvasinei mūsų 
žmoguje gydymo darbe, jis y- pačių sielų gerovei. Jums gerb. 
ra griežtas, nepermaldaujamas Tėveli, mes iš širdies prašysi- 
ir tvirtai nusistatęs. Net yra me V. Dievą, suteikti geriau- 
atsiradęs posakis: “Sakykloje, sios sveikatos ir gausios V. 
Tėvas J. Bružikas yra griaus- Dievo palaimos apaštališkame 
mingas ir smarkus, tarsi, liū- darbe. Taigi gyvenki dar ilgus, 
tas; tačiau klausykloje jis virs- ilgus metelius, rūpestingai

Klemensas Andreikus, teno-iir daug kitų lietuvių klausysis užtarimo šaukęsis, išprašė jam laiminga katalikiškoji Lietuvių žemėje ir ieškodamas pakly-
'jo. Būsiu ir aš...

pasisako už davimą savo firmos, jei žurnalas bus 
maždaug toks, kokia buvo “N. Romuva” Lietuvoje. 
Federaeijos Tarybos suvažiavimo dalyviai, išklausę 
pranešimo ir klausimą plačiai padiskusavę, nutarė 
žurnalą remti ir leisti naudoti LKI firmą. Kai kurie 
dalyviai užsimokėjo žurnalui prenumeratą. Kun. J. 
Končius davė $10.00. L.K.I. nutarta duoti auka iš 
Federaeijos iždo 8200.00. turint galvoj, kad jie bus 
perduoti “N. Aušrai”.

Platų pranešimą iš Centralinio Knygyno ir Archy
vo veikimo padare jo direktorius kun. Pr. Juras.

1:00 po pietų daroma pertrauka bendriems pie
tums.

Antras posėdis pradėtas 2:20 valandą. Perskaity
ta sveikinimo telegrama, gauta iš vice-pirmininko A. 
Aleksio, taip pat iš prof. A. Damušio, Ateitininkų 
Federaeijos pirmininko.

Plačiai diskusuotas Amerikos Lietuvių Imigraci
jos Komiteto sudarymo klausimas. Kalba veik visi 
dalyviai. Referuoja kun. J. Balkūnas ir kun. J. Kon
čius. Komitetą nutarta remti ir į jį įeiti.

Pi ilgų diskusijų imigracijos reikalais, nutarta 
steigti prie Federacijos imigracijos reikalams komi
siją, kuri kooperuotų su bendruoju komitetu ir N. C. 
W. C. War Services. Komisijon išrinkti: kun. J. Bal
kūnas, Juozas Bulevičius ir Juozas Laučka. Komisi
jai duota kooptacijos teisė.

Pasitarus apie busimąjį BALF seimą, kandidatai 
į tos organizacijos direktorius rekomenduoti: kun. 
dr. J. Končius, kun. Ig. Albavičius, A. Kneižys, M. 
Zujus, J. Boley - Bulevičius, K. Vilniškis ir L. šimu
tis.

Išsamiai diskusuojama klausimas sukelti bent 
$10,000.00 lietuvi!) katalikų akcijos reikalams. Nu
tarta tokį vajų pravesti. Planai padaryti ir vajų 
pravesti nutarta pavesti Veikimo Komisijai. Čia pat 
vietoj kun. Pr. Juras už savo parapiją sumokėjo tam 
tikslui S&0.00. Tą netrukus padarysiąs kun. J. Bal
kūnas ir kun. Ig. Albavičius.

Nutarta prašyti Kunigų Vienybės, kad Maldos 
Dieną už Lietuvą hengti šv. Kazimiero oktavoje.

Nutarta Federacijos kongresą rengti 1948 m. Chi-

G. Aidefis. išsilaisvinimo malonę. Be to, Tauta, jeigu ji turėtų daug to- dusiųjų avelių. J. Butkevičius.

cagoj. Laiką nustatys centro valdyba susitarusi su 
Federacijos apskričiu Chicagoj.

Atkalbėta malda už neseniai mirusį Federacijos 
garbės narį a. a. Jurgį Tumasonį.

L. Šimutis darė platų pranešimą iš ALT veikimo
• ir į paklausimus atsakinėjo. Plačiai apsistojo ties 

tautininkų grupių įsijungimo klausimu į ALT reika
lą. Papildė dr. Pr. Padalskis. Į ALT pasitarimą su 
tautininkais paskirti kun. J. Balkūnas ir J. Laučka. 
Šiuo reikalu priimta tokio turinio rezoliucija:

“ALRKF Taryba savo suvažiavime 1947 m. lap
kričio 4 d. New Yorke, išklausiusi pranešimą apie 
ALT darbus Lietuvos laisvinimo kovoje, nutarė pasi
sakyti sekančiai: 1) reiškia pasitenkinimo atlikta 
ALT veikla; 2) linki jai ir toliau ryžtingai tęsti di
dįjį darbą, kol Lietuvai bus. grąžinta laisvė ir nepri
klausomybė; 3) primena Amerikos Lietuvių Kongre
so rezoliuciją ir pakartoja savo ankstyvesnį pasisa
kymą už sujungimą visų patriotinių grupių į ALT ir 
todėl pritaria tautininkų grupės įjungimui į ALT, 
pripažįstant jai ketvirtdalio teisę ir vietą ALT Vyk
domajam Komitete.

Federacijos Tarybos suvažiavimas pareiškia, kad 
tautininkų grupės įstojimas į ALT turėtų užbaigti 
paralelizmą Lietuvos laisvinimo kovos darbe”.

Rezoliucijų komisija skaito paruoštus projektus 
kitų rezoliucijų.

TELEGRAMA PRfcZIDENTUl
Hon. Harry S. Truman 
White House 
Washington, D. C.

November 6, 1947 
Council of American Lithuanian Roman Catholic 

Federation convened November 4th and Sth 1947 at 
Pennsylvania Hotel, New York City, wishes to ęx- 
press to you its deepest gratitude for all you have 
donc to alleviate plįght of suffering displaced per- 
sons in Europe and pledges to you all its support in 
your noble efforts to effectuate their admittance to 
the United Statės.

Anthony Kneižys, President 
Leonard šimutis, Secretary

SVEIKINIMAS VLIK-ui
ALRKF Tarybos posėdyje, 1947 m. lapkričio 4 d., 

New Yorke, apsvarsčius įvairius lietuvių katalikų 
veikimo darbus, siunčia savo sveikinimus VLIK-ui ir 
jo vadams.

Amerikos lietuviai katalikai stovi su jumis kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, dėl laisvos ir šviesios mūsų tėvų 
žemės ateities. '

Reiškiame savo nepalaužiamą tikėjimą laisva Lie
tuvos būtimi ir sykiu dirbsime su jumis, kol bus ati
taisytos šventos teisės ir Lietuvoje vėl iškelta laisvės 
vėliava.

LAIŠKAS ARKIVYSKUPUI McNICHOLAS

Most Reverend John T. McNicholas, O.P. 
Archbishop of Cincinnati
Chairman of the Administrative Board 
or the N.C.W.C.
1312 Massachusetts Avė., N. W. 
Washington, D. C.
Your Excellency:

The Council of the Lithuanian American Roman 
Catholic Federation at its meeting at the Pennsylva
nia Hotel, New York, N. Y., on November 4 and 5, 
1947, vishes to convey to Their Ezcellencics, the 
Most Reverend Archbishops and Bishops of the 
United Statės its greetings and sincere expressions 
of homage and esteem on the occasion of their an- 
nual meeting. *

In this eonneetion, we wish to place beforc you 
the matter of the millions of Lithuanians, Latvians, 
Estonians, Poles and others who are now in forced 
labor camps in Soviet Russia, as well as the scores 
of thousands displaced in Europe. May we humbly 
ask your kindness in bringing this matter to the at- 
tention of the meeting of their Excellencies?

Wc know that the influential voice of their Excel- 
lencies spoken in behalf of these innocent and mute 
peoples will help to liberate the enslaved and to 
migrate to the United Statės the displaced.

(Bus daugiau)



Antradienis, Sausio 25 d., 1949

KOMUNISTŲ PARTIJOS CENTRINIO KOMITETO 
PROGRAMOS 52 ŠOKIAI. — PENKTOJI KOLONA 
RAGINAMA BUDĖTI. — STIPRINAMA RAUDO
NOJI ARMIJA. — DVIEJŲ SPARNŲ ŠAKALIŠKA 

- TAKTIKA.

metu streikavo italų .ir 
prancūzų darbininkai, už 
ginklo stvėrėsi čekoslova- 
kų “darbo žmonės”... Ko
kių įsakymų ir kurios tau
tos darbininkai susilauks 
artimiausiomis dienomis?

Sov. Rusijoje du kartus 
metuose švenčiamos ko
munizmo laimėjimo ir 
triumfo šventės: gegužės 
1 ir lapkričio 7 d.

Tų švenčių metu Komu
nistų Partijos Centrinis 
Komitetas masėms skel
bia ateinančių metų prog
ramą, įvairių šūkių pavi
dale.

Švenčiant 31 metų “di
džiosios spalio socialisti
nės revoliucijos” šventę, 
C. Komitetas paskelbė net 
52 šūkius. Trumpai su- 
glaudžiant galima pasa
kyti, kad tie šūkiai savo 

i forma yra taikūs, tačiau 
•turiniu — karingi ir im- 
:perialistiški.

DĖMESIO: PENKTOJI 
KOLONA!

Minėti šūkiai apima vi
daus ir užsienio reikalų 
programą. Atmetus pir- 
mąjį šūkį, skelbiantį re- 

įvoliucijos garbę, likę šeši 
užsienio programos šūkiai 

i kreipia dėmesį į du daly
kus: a) į penktąsias kolo
nas ir b) į karines sovie
tų jėgas.

; Ketvirtasis šūkis skel
bia:

j — Visų šalių darbinin
kai! Demaskuokite karo 
kurstytojų agres y v i u s 
planus! Tegu jungiasi de
mokratinės jėgos kovoje 
dėl pastovios taikos ir 
tautų saugumo!

' Jeigu šiuo šūkiu krei
piamasi į visų šalių dar
bininkus ir raginama

KARIUOMENE 
PARENGTYJE!

Septintasis šūkis 'Skel
bia:
— Sovietų kariai! Be 

pertraukos kelkite savo 
karinių žinių laipsnį... sti
prinkite Sovietų Sąjungos 
karines jėgas!

Be abejo, tas yra aiš
kiai pabrėžiama, jog so
vietų armija turi būti pa
sirengusi bet kokiems į- 
vykiams. Šiuo atveju Ko
munistų partija lošia at
viromis kortomis. Ji ne
slepia savo militarinės 
dvasios ir nuolatinio pasi
rengimo... karui.

Praktikoje sovietų ar
mija nuolat yra parengty
je. Kol Berlyne buvo ra
mu, jame stovėjo jaunų 
nepatyrusių vyrų armija.
Kai tik įtampa su senai
siais sąjungininkais sukė
lė tam tikro nerimo, į Ber
lyną buvo atsiųsti kovose 
užsigrūdinę pirmaeil i a i 
kariai.

Kas atsakys: kuriam 
tikslui?..

Kadangi Prezidentas Trumanas kilęs iš Mis- 
souri, taigi ir viršuje įkinkyti mulai buvo nuvežti 
į Inauguracijos paradą, kad jie pravestų paradą 
gerbiant savo valstybės vyrą ir atžymint kilimo 
tradicijas. Apačioje matome dvi dideles knygas. 
Tai Biblijos knygos, kurios liūdyjo Prez. Truma- 
no priesaiką laike Inauguracijos.

ta s

PROF. S. KOLUPAILA ATVYKO 
Į USA

Pasitraukęs iš valstybės jungtis kovon “dėl pasto-
Sekretoriaus pareigų G.
C. Marshall ir ponia išvy- čiu pasakoma, 
ko į Puerto Rico keletai. kraštų komunistų šalinin- 
savaičių poilsiui, p. Mar- kai turi laukti įsakymų ir 
shall tik nesenai pergyve- juos vykdyti.

Gyvenimo eiga tai pa- 
2 komunistų C.

Komiteto įsakymu savu

vios taikos”, — tuo pa- 
, jog visų

no sunkią vidurių opera- i 
ei ją, taigi jis bandys pasi- j tvirtina: 
gydyti ir sustiprėti.

URANIUM
Dabartiniai jo ieškotojai 

“PitohHende” ir “Carnotite” 
uranium. Jo kasyklos. Dideli 
gryno uranium pagaminimo 
sunkumai Valstybės labai kon- 
trofiuoja uranium gamybą ir 
varžo jo apyvartą.

persi- 
o pir- 
Šitos

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Iš spaudos išeina maldų knyga 

“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidą šaltinis, man atsiųsti.

Vardas.......................-r.......................................... ...............................................

Adresas ............... ............-............................. ............... .......

BUSIMO KARO 
SPARNAI

Taigi, sovietų politika y- 
ra nešama dviejų sparnų. 
Vienas sparnas apima į- 
vairių kraštų penktąsias 
kolonas, laikydamas jas 
parengtyje įvairiems įvy
kiams; antras sparnas — 
tai raudonoji armija, kuri 
nuolatos stiprina.

Pirmasis — penktosios 
kolonos sparnas visą lai
ką tiksliai veikia nuo Ko
rėjos iki Kinijos ir Pran
cūzijos. To sparno vasno
jimas, atrodo, jau siekia 
Palestiną ir nori 
mesti į Vokietiją, 
miausia į Berlyną,
rūšies karas, panaudojant 
vidines kurio nors krašto 
jėgas, tęsiasi jau beveik 
30 metų, t y. nuo to laiko, 
kai Lenino kovotojai užė
mė senosios Rusijos lega
lią buveinę — Žiemos Rū
mus.

Antrasis — parengtos 
sovietų kariuomenės — 
sparnas visą laiką ren
giasi atviram karui. Nors 
šiandien jis dar nėra jud
rus, bet vis tiek grėsmin
gas taiką mylinčiam pa
sauliui.

ŠAKALO TAKTIKA
Kai penktoji kolona pa

rengia veikimo bazę, kai 
pati viena neįstengia susi
doroti, į pagalbą ateina 
kariuomenė. Tokiu būdu 
susiduriame su tikra ša
kalo, puolančio iš pasalų, 
taktika.

Istorijoje jau užfiksuoti 
įvykiai, kada raudonoji 
armija pribaigia mirtinai 
besiginančias tautas. Taip 
buvo, kada Vokietija už
puolė Lenkiją: lenkų jė
gos buvo gniuždomos te
ritoriją “taiką sugrąžin
ti”...

Tokia pačia taktika bu
vo puolama mažoji Suomi
ja; tokiu būdu buvo užim
ta Lietuva, Latvija ir Es
tija...

Tokiu pačiu būdu šian
dien užimama jau Kinija..

Klausimas: o kam da
bar ateis eilė?

štai dėl ko vakariečiai 
turi budėti ir sekti sovie
tų planus, išreikštus meti
nių švenčių šūkiais.

■ J. Kuzmickis.

Sakoma, kad prieš šimtą 
metų buvo rastas auksas 
Califomijos valsti joje, 
kurią 1849 metais užplūdo 
įvairūs aukso ieškotojai 
ir išjudino tenai neišdirb
tus žemės plotus ir meke
no iki tolei neapgyventose 
vietose pastatė miestus. 
Šiandien žmonės su dar 
didesniu stropumu ir į- 
karščiu ieško tenai ir ki
tur kitų brangenybių, bū
tent, mineralo “uranium”, 
kuris yra svarbiausias a- 
tominės energijos šalti
nis. Tik šių laikų pavie
niai asmens ar valdžios 
darbininkai, šie atominio

Neseniai viena turtinga 
“pitchblende” mineralais 
vieta buvo atrasta rytų 
dalyje Rocky Mountain 
netoli Boulder, Colorados 
valstijoje. Žurnalas Look 
aprašydamas šitą radinį 
praneša, kad ponia Mari
ja Curie savo pirmiesiems 
“radiumo” bandymams 
vartojo pitchblende “ura
nium” iš šios apylinkės 
kasyklų. Uranium yra 
rasta 
koj, British Columbijoj, 
Manitoba, Ontario ir Sas- 
ketchewan; Pietų Afrikoj 
ir Mosambike. Europos u- 
ranium yra rasta Norve
gijoj, Čekoslov ak i j o j, 
Vengrijoj, Danijoj, Švedi
joj, Prancūzijoj, Bulgari
joj, Ispanijoj ir Anglijoj. 
Lotynų Amerikoj — Mek
sikoje, Argentinoj, Čili, 
Brazilijoj; Azijoje — Ki
nijoj ir Burmoje. Apie Ru-

Prof. Dr. Inž. Steponas | 
Kolupaila, keturis su virš' 
metų išgyvenęs tremtyje 
Vokietijoje, prieš Kalėdų 
Šventes atvyko į USA, 
kur jis yra pakviestas 
profesoriumi į vieną USA 
katalikų univers i t e t ą. 
Prof. S. Kolupaila atvyko 
su ponia ,kur jie tremtinio 
dienas leido Kempteno 
(Ba varia) lietuvių stovy
kloje.

1944 metų vasarą, bolše
vikams antrą kartą oku
puojant Lietuvą, prof. S. 
Kolupaila su šeima pasi
traukia į vakarus ir apsi
gyvena Alpių 
miestely (prie 
jos) Kemptene. Čia prie
globstį randa ir daugiau 
lietuvių, pasprukusių nuo 
žiauriųjų galvažudžių - 
bolševikų rankos. Čia lie
tuviai kantriai neša sun
kią nacių priespaudą ir 
laukia amerikiečių, ne
šančių Europos tautoms 
išvadavimą. Jau nacių lai
kais Kempteno lietuviai 
turi slaptą savo komitetą, 
kuriam pirminink a u j a 
prof. S. Kolupaila. Taip 
pat prof. Kolupaila pir
masis apsilanko pas ame
rikiečių karinės valdžios 
komendantą ir 
vardu nušviečia sunkią 
mūsų tėvynės ir atsiradu
sių Vokietijoje tautiečių

Prof. Dr. Inž. S. Kolupaila
papėdės 

Šveicari-

lietuvių

GRAŽUS

amžiaus brangenybių — sijos pastangas šioje sri-
“uranium” iešk o t o j a i, 
vyksta į tas vietas, kur 
slypi žemėse uranium, ne 
su mulais, bet su puikiau
siais automobiliais, ne su 
kirviais ar kastuvais ran
kose, bet su moderniau
siais ir jautriausiais Gei- 
ger’o aparatais, kurie už
registruoja atominį spin
duliavimą.

“Pitchblende” yra svar
biausia uranium mineralo 
rūšis, kuri turi savyje 
daug radium, antra rūšis, 
tai yra “Carnotite” — su
dėtinis mineralas pudri
nio pavidalo. Turtingi 
“Pitchblende” Belgijos 
Congo ir Kanados Great 
Bear Lake apylinkių iš
tekliai patiekė tuos mine
ralus dėl išbandymo pir
majai atominei bombai, ir 
iki šiolei toji uranium rū
šis yra svarbiausia atomi
nės energijos gamyboje. 
Laikraščiai mini ir Čeko
slovakijos Jachymow ura
nium kasyklas, kaip 
‘pitchblende’ uranium šal
tinius, naujai atrastus 
“carnotite” Colorados, U- 
tah, Ncw Meksiko ir Ari
zonos valstijose šaltinius 
ir “titanium” Arkansas 
valstijoje rūdos šaltinius, 
kurie irgi turi kiek ura- 

>. inum.

Gražus mano juodbėrėlis 
Lėks kaip raibas sakalėlis, 
Josiu per žalias gireles, 
Plauksiu per jūras mareles.

Sudiev .sudiev, jūs mergelės, 
Sudiev, baltosios gulbelės: 

Califomijoj, Alas- Palūkėkit valandėlę, 
Sulauksit jauno bernelio.

Jaunas dienas aš įgysiu 
Ir pats save sugrąžinsiu. 
Tada, tverdama jums darželį, 
Kalbėsiu meilius žodelius.

Ir rankeles jums suspausta, 
Ar myli mane, paklausiu, 
Bet jau manęs neprigausit. 
Kilpom žirgo nesugausit.

Sudiev ,sudiev, jaunikaičiai, 
Sudiev, janystės ponaičiai: 
Palūkėkit, vėl parjosiu.
Vėl linksmai su jumis šoksiu.

Einu taku, klausiu kelio 
Saulė leidžias už kalnelio.
Dar nė miško neišvydau 
Ir'čia pat namie paklydau.

tyje mažai kas težinoma, 
bet yra pagrindo manyti, 
kad jos yra didelės. 1948 
m. laikraščiai pranešė a- 
pie Sovietų Rusijos ura
nium kasimus Vokietijo
je, Čekoslovakijoje, šiau
rės Vakarų Rusijoje Ura
lo kalnuose 
Azijoje.

ir centralinėje

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

padėtį ir prašo lietuviams 
paramos, ieško užtarimo.

Prof. S. Kolupaila savo 
tautiečių labui tremtyje 
yra daug pasidarbavęs. 
Vien tik Kempteno lietu
viams yra jis skaitęs arti 
šimto paskaitų emigraci
jos, mokslo ir kitais klau
simais. Nuo 1945 metų 
birželio pabaigos, kai 
Kemptene įsisteigė pirmo- ' 
ji lietuvių gimnazija trem
tyje, jis joje mokytojavo 
iki pat išvykimo į USA. 
1946 metų pavasarį Kem
ptene įsteigė Aukštuosius 
Technikos Kursus, ku
riems vadovavo ir juose 
lektoriavo apie .du su puse 
metų laiko. Profesoriavo 
buv.. UNRRAos Universi
tete Muenchene, pravedė 
Kemptene Aukštuos i u s 
Hidrometrijos - Hilrologi- 
jos kursus. Be to, kurį 
laiką yra ėjęs ir vietos 
lietuvių komiteto nario 
pareigas, dirbęs vietos 
LkK skyriaus kontrolės 
komisijoje, nevengęs kolo
nijos susirinkimų metu ir 
kitomis progomis pasisa
kyti prieš tremtinių tar
pe pasireiškiančią kokią 
nors blogybę, UNRRAos 
ir IRO pareigūnų saviva
liavimą ir pan. Ponia Ko- 
lupailienė, būdama iš pro
fesijos muzikos mokytoja, 
ilgą laiką nemokamai da
vė didžiuliam lietuvių jau
nimo būriui pianino pa
mokas.

Kempteniečiai linki po
niai Kolupailienei ir prof. 
Kolupailai kuo puikiau
sios sėkmės laikinai įsi
kurti JAV-se ir tiki, kad 
jie ir ten aktyviai ir iš vi
sos širdies įsijungs į lie
tuvybės darbą bei kovą 
už kaip galima greitesnį 
mūsų krašto Lietuvos iš
sivadavimą iš žiauriosios 
bolševikų vergijos. L.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
National 

Magazine, 
apie pasaulį užsiimantį u- 
ranium ieškojimu, pabrė
žia tą faktą, kad nors pa
saulyje yra daug uranium 
rūdos, bet pats uranium 
yra taip sunku rasti, kaip 
ir auksas. Jis yra labai 
sunku iš tos rūdos išgau
ti, o jau ir iš jo gryno pa
vidalo galima tik 1 dalis 
iš 140 dalių suskaldyti ir 
atpalaiduoti tą stebuklin
gą atominę energiją.

Geographie 
kuris praneša

Tautos saugo ir slepia 
savo uranium produkcijos 
ir apyvartos skaitlines, 
bet jos apie jo radimą ne
slepia. Įvairių valstybių 
valdžios siūlo premijas ir 
specialias kasimo sąlygas 
tiems, kurie randa pirmos 
rūšies uranium rūdą, bet 
tuo pačiu laiku labai kon
troliuoja tas jų nuosavy
bes ir jo paskirstymą'.

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Bodynas turėti savo knygyne yrabe galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome 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-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broachray So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti
> nums Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Vardas......................-..............................................
Adresas.... ......................................................
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GIRDĖTILIETUVIU 
KOLONIJOSE '

BROCKTONO LIETUVIAI
STATO BAŽNYČIĄ

’ Nutarta rinkti aukų ir kas 
liks, padengus rengimo išlaidas, 
vieną pusę to paskirti Tarybai, 
antrą pusę BALF*ui. Kas atsi
lankys į prakalbas, gaus ženk
lelius. Taigi bus gražus meno 
programas, kurį išpildys para
pijos choras ir solistai bei so- 

j listės.
Spaudos Komisija —

L. Paulauskas 
J. Bandzeviėius.t

GREENFIELD, MASS.Sekmadienį, sausio 23 d. š.’jiems padėtų jų dideliame ūž
ia.. šv. Roko par. klebonas.:davinyje. Jeigu jų Amerikoje' 
kun. Pranciškus Strakauskas, yra. prašome atsišaukti. Nors LDS 113 Kp. Susirinkimas 
išdavė metinę parapijos atskai-J Brocktoniečiai turi savo milijo-i Trečiadienj sausio* 26, 7 vai. 
tą ir paaiškėjo, kad Brockto-j nierių. prie kurio nenori prisi- yakape Mr AJex Steponkevi. 
niečiai jau toli pasistūmėjo su pažinti, ar gal jo nepažįsta, bet namuose 187
naujos bažnyčios statymo fon-į jis gyvena jų tarjie ir jau pa- gt Greenfield Mass jvyks me. 
du. Svarbiausia, kad yra nusta-j rapijos statybos fondan sumo- tinjs T ^3 kp susirinki- 
tytos gairės, kurios veda priedą vidutiniškai apie keturis mag Kviečiame v^us narius 

savaitė. dalyvauti ir atsilyginti už or- 
lieka tik ganą “Darbininką”. Be to, mes 
savo dva- turėsime aptarti šių metų veik- 
pastangos lą.

kurios veda prie ka vidutiniškai 
aiškaus tikslo, tai yra. statymo šimtus dolerių kas 
bažnyčios. Nėra jokios abejo
nės, kad broktoniečiai bažnyčią 
pastatys, tik yra laiko klausi
mas, kada jų fondas pasieks 
pageidaujamo taško. O tas taš-! 
kas lengvai pramatomas. nes 
j .avyzdžiui Brocktoniečiai. vad. 
klebonui kun. Pr. Strakauskui 
}*er pastaruosius aštuonius mė
nesius sukėlė per trisdešimts 
tūkstančių dolerių. Bažnyčios; 
statybos fondas siekia virš aš-' 
tuoniosdešimts tūkstančių do
lerių cash. O prie to dar šiuo 
laiku vyksta tarpe broektonie- 
čių vajaus kontestas dėl tris 
dešimtys penkių tūkstančių do
lerių. kuriuos pažadėjo aukoti, 
jeigu brocktoniečiai ištęsės sa
vo lenktynėse. Taip kad apie 
birželio pabaigą klebonas ma
no. jeigu Dievas laimins mūsų 
žingsnius, galėsime fonde turė-

Brocktoniėciams 
pasitikėti savim ir 

i sios vadais, o jų 
duos gražių vaisių — jie grei- 

i tu laiku turės naują gražią 
bažnyčią.

Dieve, jiems padėk! Koresp.

Andreu W. Dėdinas, sekr.
227 Conway St.,

Greefield, Mass.

LOWH1. MASS.
MANCHESTER, N. H.

Judamuose Paveiksluose

__________ LDS 74-tos kuopos metinis
Sausio 11 d. vietinis ALRK susirinkimas įvyko gruodžio 

Fed. skyrius, kiebono kun. J. 19, 1948 m. Lietuvių Klubo pa- 
Skalandžio iniciatyva, sušaukė talpose. Į susirinkimą atvyko 
viešą susirinkimą, kuriame bu- pusėtinas narių būrelis. Susi- 
vo aptarta Lietuvos Nepriklau- rinkimą atidarė ir jam vadova- 
somvbės Vasario 16 d. šventės vo kuopos pirm. A. Kikutis, 
paminėjimo reikalai. Tam tiks- kuopos raštininkas J. A. Val
iui buvo išrinkta komisija, į čiūnas padarė praeitų metų 
kurią Įėjo sekantieji vietos vei- veiklos pranešimą, kuris narių 
kėjai: V. Ramanauskas. Alfon- buvo vienbalsiai priimtas. Bu
šas Versiackas, VI. Paulauskas, vo išreikštas apgailestavimas 
St. Kundrotas ir du spaudos dėliai dviejų narių mirties. Pa

ti per šimtą dvidešimts penkis|komisijos nariai, būtent. L. siryžta jų vietą užpildyti, pri-

Keith Memorial Teatras praneša, kad trečiadienį 
sausio 26 d. pradės rodyti vieną iš įdomiausių veika
lų — dramą “JOANA ARKIETL”. Pagrindinę rolę 
vaidins garsioji artistė Miss Bergman; taipgi daly
vaus ir kiti garsūs aristai, kaip tai: Jose Ferrer kaipc 
Dauphin, Francis L. Sullivan kaipo Beauvais Vysku- 

|pas, J. Carrol Naish, ir kiti. Veikalas tikrai įdomus 
ir vertas kiekvienam pamatyti. * Skl.

riu kun. J. P. Vaičiūną, kurį 
išsirinko kuopos dvasios vadu.

Pažymėtina, kad visi kuopos 
nariai užsimokėjo už laikraščio 
“Darbininkas” 1949 m. prenu- 

' meratą. 
j Kuopos valdvbon šiems me
tams buvo išrinkta: A. Kikutis
— pirmininkas. J. A. Vaičiūnas-J. Končius, Vyskupijoje Trem-
— prot. ir finansų sekretorius, : tinių Įkurdinimo direktorius. 
Andrius Žukauskas — iždinin- kun. J. P. Vaičiūnas ,ir Katali-

*kų Centro Tremtinių Įkurdini-
Kuopos sekr. J. A. Vaičiūnas, mo pirmininkas, p. A. Hugh 

-------------- Dayle, tarėsi su vyskupu.

Mallhew F. Brady tartis svar
biais tremtinių reikalais. Turė
dami valandėlę laisvo laiko su
stojo ir pas vietos BALF’o 
skyriaus pirmininką.

VATERBURY, CONN.
Sausio 16 d. antrą valandą 

po pietų įvyko šv. Onos Drau
gijos metinis susirinkimas šv. 
Juozą į »o |iar. naujosios mokyk
los svetainėje. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas. Valdyba 
ir veikiančioji komisija padarė 
pranešimą iš 1948 metų veik
los ir buvo renkama valdyba 
sekantiems metams. Valdyba 
pasiliko ta pati, tik finansų 
raštininkės vieton buvo per
rinkta p. Marytė Alubauskaitė, 
nes buvusioji raštininkė N. Ja- 
nušaitienė dėl sunkios ligos tu
rėjo tas pareigas palikti. Visų 
šv. Onos draugijos narių vardu 
linkime P. N. Janušaitienei 
greitai pasveikti.

Susirinkime buvo nutarta 
rengti vakarienę parapijos 
naudai, kuri įvyks pirmą sek
madienį po Velykų. Veikianti 
komisija imasi tuo tikslu dar
bo; taip pat buvo nutarta reng
ti pikniką ponų Vasiliauskų ū- 
kyje, Oakvil, Conn., parengimo 
laikas palikta nustatyti komi
sijai. Pageidaujama, kad tai į- 
vyktų birželio mėnesį.

Tą pačią dieną po pietų įvy
ko Darbininkų Sąjungos 5-tos 
kuopos kortavimo popietis, į 
kurį atsilankė nemažas būrelis 
kuopos narių ir keletas svečių. 
Buvo parengta skani kavutė ir

kėjo jai greitai pasveikti ir 
pasižadėjo prašyti Dievulio 
sveikatos savo maldose. IT.

jai
U

Mirimai
Sausio 15 d. atsiskyrė 

šiuo pasauliu Marijona Dveleč- 
kienė gana ilgokai pasirgusi, 
šioje šaly išgyveno 48 metus. 
Buvo jau našlė: jos vyras mi
rė 1911 m. Gera buvo moteris, 
išaugino gražią šeimyną: še
šis sūnus ir vieną dukterį, kuri 
yra slaugė. Ji sutvėrė Šv. Onos 
draugiją, kuri gyvuoja 35 me
tai; priklausė prie Lietuvių šv. 
Juozapo parapijos, buvo narė 
šių draugijų: Gyvojo Rožan
čiaus, Tretininkų, Maldos A- 
paštalavimo, Šv. Onos ir Rū
tos. Buvo gražiai palaidota 
sausio 18 d. iš Šv. Juozapo baž
nyčios su trejomis šv. Mišio- 
mis. Laike laidojimo matėsi a- 
pie 10 kunigų; buvo nulydėta į 
Kalvarijos kapus. Laidotuvėse 
dalyvavo ir atidavė jai pasku
tinę pagarbą šios Šv. Onos 
Draugijos narės: Morta Zailc- 
kineė, Magdelena Griskaučkie- 
nė, Uršulė Liaudinskienė, Mag
delena Karinauskienė, Uršulė 
Liutkevičienė, Petronė Senikie- 
nė, Marė Stankevičienė, P. Me- 
delinskienė. Taip pat dalyvavo 
ir šešios Maldos Apaštalavimo 
narės. Tegul ilsisi šioje žemelė
je. » Report.
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Tarėsi su Vyskupu
BALF’o pirmininkas kun. dr.

Marcela Digimienė, Matilda Be- 
kerienė, Nela Meskunienė, Pet
ras Jokubauskas. M.D.

tūkstančius. O su tiek pinigų ■ Paulauskąs. ir J. Bandzeviėius. rašant prie kuopos naujus na-Į kas. 
jau galima traukti 
morgičius ir darbas 
pradėti. Taigi.
gali su ‘49 metų pabaiga pra-!
dėti ardyti žemę naujos bažny
čios fondu ?

Nesenai išėjęs iš spaudos la
bai turiningas ir įdomus veika
las “Prie Vilties Kryžiaus”, pa
rašytas Dr. J. Prunskio, 142 
puslapių. Tą veikalą išleido 
Kun. Pr. M. Juras. Kaina — 
$1.00. Norintieji užsisakyti pra
šomi rašyti: “Darbininkas”, 
366 West Broadvvay, South 
Boston 27, Mass.

Kristaus 
susirinki- 
renkama 

Visa
būtent: 

kun. V. Ražai-

Sausio 16 d. įvyko 
Kančios Arkibrolijos 
mas, Jcuriame buvo 
valdyba šiems metams, 
valdyba liko ta / pati, 
dvasios vadas 
tis, pirm. Magdalena Karinaus- j 
kienė, vice pirm. Kastancija Į 
Jesaitienė, rašt. Uršulė Liutke- 
vičienė, ižd. Uršulė Žilinskienė 
ir federacijos atstovės 
Jakštienė, * Uršulė Liutkevičfe 
nė, K. Petrauskienė, Federaci
jos atstovės yra atstovėmis ir 
Lietuvių Tarybai.

Po susirinkimo įvyko Naujų i 
Metų parengimas (parė). Buvo 
skanių užkandžių ir ko išsi
gerti. Visos turėjo progos, jau-' 
kioje aplinkumoje pasikalbėti j 
ir vienos kitoms palinkėti lai-! 
mingų naujų metų. Po to narės 
skirstėsi linksmos ir patenkin
tos namo, norėdamos ir dau
giau tokių sueigų susilaukti.

Šia proga buvo sužinota, kad 
šios draugijos narė Kazimiera 
Petrauskienė yra nuvežta į šv. 
Marijos ligoninę. Narės palin-

stambus Prakalbos nutarta surengti va- rius. -Buvo nutarta paaukoti iš 
salima sari° 20 d. 3 vai. po pietų pa- kuopos iždo BALF’ui per vieti- 

Brocktoniečiai rupijos salėje. nį jo skyrių $5.00; užprašyti
• • ! Numatyta kviesti, kurie ang- kas metai šv. Mišias už gyvus

liškai kalbės šie svečiai, bū- į ir mirusiuosius kuopos narius, 
tent: Kongreso atšovė Mrs.
Edith, nurse Rogers ir miesto už kiekvieną narį, jam mirus.

A.

Lankėsi BALF’o Pirmininkas
Sausio 10 d. netikėtai į čia 

atsilankė kun. Dr. J. Končius 
drauge su Diecezijos Tremtinių Tremtinių Įkurdinimo direkto- 

_ . . _ .direktoriumi kun. J. P. Vaičių-'riua, kun. J..P. Vaičiūnas, išvy-
labai Mayoras Mr. Ayotte ir viena Kuopos nariai yra labai paten-jnu iš Nashua, N. H., vykdami ko į Albany, N. Y. atstovauti 

reikalingas milijonierius, kuris lietuvaitė atvykusi iš tremties, kinti, turėdami savo tarpe na-’pas Diecezijos vyskupą J. E. New Hampshire vyskupijai Ka-

Vyko į Albany, N. Y.
Sausio 18 d. Vyskupijoje

taip pat užprašyti šv. Mišias ir

Brocktoniečiams yra

PAIEŠKOJIMAS
Neleiskime tremtiniui palūžti 

išvakarėse atvykimo į mūsų 
* ji ir
aukokime. Aukas siųskite nea
tidėliodami :
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York

t
talikų Šalpos Organizacijos 
(N.C.W.C.) konferencijoje.

pa-
I

UŽSISAKYKITE DABAR PAS SAVO FORDO DYLER!
a

kad 
pa-PLASTĖTUS

10 kentančių. Jį 
Johnson — žino- 
puikių chirurgiš-

97.9 meg„ 20,000 watts
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 WaLnut St,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

I
Pečių plasteriai yra išdirbiniu 

darytu 3-jopai palengvinti skaus
mingą muskulinę pečiųgėią.

(1) Sis plasteris paakstina cirku
liaciją, atgabena gydantį ir šildantį 
kraują j skaudamą vietą. Tuomet 
muskulai atsiskleidžia ir skausmas 
palengvėja. 12) Suvaržo muskulų 
trūkčiojimą — sumažina skausmo 
pervėrimus. <3) Apsaugojanti 
duSkaitė neprileidžia šalčio.

Daktarų išbandymai parodo, 
, Johnson’o PEOIŲ 
gelbsti arti 9 iš 
išdirba Johnson & 
mi per 61 metus 
kų produktų išdirbėjai. Galima gau
ti visose vaistinėse.

Daro
3 darbus
greitai

•17 ♦

i_ _ II

Kun. J. P. Vaičiūno yra di
džiausias noras įkurdinti kuo- 
didžiausias lietuvių tremtinių 
skaičius New Hampshire vals
tijoje. Yra daug gerų žmonių, 
kurie pasirašo darbo ir buto 
pažymėjimus, iš kurių gali bū
ti visiems pavyzdžiu gerai ži
nomas lietuvis labdarys ir LDS 
14 kp. narys, J. Vižynis, kuris 
į savo ūkį Londonderry, N. H. 
pakvietė net tris lietuvių šei
mas apsigyventi, tik, deja, dėl 
lėto tremtinių įleidimo dar nie
kas iš lietuvių į šią valstiją ne
atvyko. J. A. V.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 6595
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Palengvinti

PEČiy GĖLA

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

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau

jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W BROAOWAY. SO. BOSTON. MASS.

KLAUSKITE
L'etam AtsimininMĮ" Radijo Valandų

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WGYN (F. M.) 
Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000 vvatts

Trečiadieniais,
5:30 iki 6:C0 v.v.



Antradienis, Sausio 25 d., 1949
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Iš LDS 1-mos KUOPOS kevičius, fin. sekretorius; St 
SUSIRINKIMO ĮGriganavičius, prot. sekr.; V. 

Valatka, ižd.; A. Pivoriūnas, 
maršalka; iždo glob. — Balutis 
ir K. Niauronis.

Sekmadienį, sausio 23 d., š. 
m., 3 vai. po pietų “Darbinin
ko” patalpose įvyko LDS 1-os 
kp. metinis susirinkimas. Iš-

Išnagrinėta galimybės pada
ryti kokį nors Šurum-Burum,

S1“*, ,“^^J?ldybaL?urioli' kuri“° "*“>
ji valdyba ir ponios Juzefina 
Savickienė, M. Bendzevičienė ir 
M. Šaparnienė.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
entuziastingai pasiryžo pasidar
buoti organizacijos gerovei.

Raport.

ėjo: V. Stakutis, pirm.; Eva 
Marksienė, vice-pirm.; J. Jas-

I

DAKTARAI

*

. v**v

*

1

Tel. TBDwbridee 6330

L Reęshis, M>.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampan Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

Lankėsi

Ele-

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Brosdway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

šeštadienį lankėsi p-nia 
norą Liubinienė iš Worcester, 
Mass. ir p-nia Veronika Šim
kienė iš Newton, Mass. P-nia’ 
Liubinienė yra p-nios V. Šim
kienės mamytė. Ji yra didelė 
labdarė, prisidedanti prie lab
daringųjų darbų.

Tą dieną lankėsi P. Kapčius 
iš Cambridge, Mass. Atsilanky
mo proga atnaujino metams 
“Darbininką” ir kalendoriaus 
fondui aukojo $1.00.

Taipgi lankėsi p-nia Kaune- 
jlienė iš Roxbury ir p. H. Slai- 
I čiūnienė. Abi Moterų kuopos 
' uolios veikėjos.

i

I

Remkite tuos profesijMalus Ir Ma 
Marius, kurte savo skalbimais remi* 
‘Darbininką”.

f
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NAUJOJE ANGLIJOJE PIRMĄ KARTĄ PRASIDĖS
TREČIADIENI, SAUSIO 26

RKO KEITH MEMORIAL
Specialė kaina tik šiuo tarpu. ,

Bus rodoma be pertraukos nuo 8:30 AM.
Vietos nereservuotos.

Sausio 22 d., ko dar nieks 
nesitikėjo, mirė visų mylimas 
advokatas Juozas Gailius. Sau
sio 20 d. jis rengėsi prie teis
mo, skaitydamas dokumentus, 
ir pajuto akyse aptemimą. Tam 
blogumui praėjus, nuvažiavo 
teisman, į Dorchester. Atliko 
bylą. Dirbo savo ofise iki šeš
tai valandai. Namuose jautėsi 
išvargęs. Skundėsi su didžiu 
galvos skaudėjimu. Užgėręs 
vaistų, sočiai pavalgė vakarie
nės. Po to nuvažiavo pas gy
dytoją. Dr. Jakmauh davė vais
tų. Patarė ilsėtis. Grįžęs na
mon, gerai miegojo. Sausio 21 
d. jautėsi gerai. Žmona ragino 
jį būti namie. Jiš sakėsi turįs 
bylą Arlington. Baigęs, grįšiąs 
namon apie 2 v. p.p. 7:30 vaL 
r. išvažiavo automobiliu į savo 
ofisą. 10:30 vai. r. ofise su
gniužo. Sūnus nugabeno Car
ney ligoninėn. Rado ligonį ei
nant blogyn, šeima, kunigas, 
vienuolės, gydytojai ir slaugės 
meldė jam Dievo malonių. 7 v. 
vakare jis atidavė savo sielą 
Dievui.

A. a. Juozas, 57 metai atgal, 
gimė Pakonių parapijoje. Ten 
išėjo pradžios mokslą. VAtas 
aukštesnius mokslus ėjo Mari
jampolėje. Būdamas 19 metų 
atvyko Amerikon, Waterbury, 
Conn. Dirbo laikrodžių dirbtu
vėje. Vakarais mokėsi. Paskui 
buvo gatvekarių konduktorių. 
Vakarais baigė High School.

1914 metais atvyko Bosto
nan. Studijavo Suffolk univer
sitete teisių mokslu^,

1921 metais atlankė Lietuvą. 
Kur netikėtai susipažino su sa
vo mylima Marijona Kairiūkš
tyte, dabartine jo žmona.

1922 m. Marijona atvyko pas
savo sesutę į Pittston, Pa., pa
viešėti. A. a. Juozas čion daž
nai lankėsi. Parkvietė ją į Wa- 
terbury, kur rūgs. 4 d., 1923 
metais jiedu laimingai apsive
dė. :

Apsigyveno So. Bostone.

DARB1H1NKAS
1994 metais a. a. Juozas tapo 
advokatu. Buvo vedėjas Lith
uanian Agency. Po to atidarė 
savo ofisą. Darė labai gerą pra
gyvenimą. Išaugino tris sūnus, 
viešą dukterį. Bernai šventė 
25 metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Važinėjo po Kanadą. 

' Sūnūs grįžo iš karo. Vienas ap- 
[ rivedė. Visai žėrimi šypsojosi 

graži ateitis, tik ši staigi mirtis 
Į Į jai atnešė didžiausią liūdesį ir 
'nelaimę.

Liūdi a. a. Juozo labai daug 
| žmonių, nes jis buvo labai dide- 
I j lis labdarys ir korektiškas 
Ižmogus. Senukė sako: “Kiek 
jis man yra padaręs gero? Tą 

1 patį sako, parapijos ir įvairios 
įstaigos. Jis mėgo mokslą. Ir 
dabar jis lankydavo pamokas 
Harvardo universitete.

Velionis yra pašarvotas savo 
namuose 28 Verdun Street, 
Dorchester, Mass. Bus lai
dojamas trečiadienį 9 v. r. iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios.

Melskimės už gyvus ir miru
sius.

REIKALINGA
Fstyrę ir Nepatyrę

ritu, So. 
ir kitų organizacijų valdybose. 

'Jis yra nuoširdus ir Motes vei
kėjas katalikų visuomenėje.
Daug veikia Lietuvos Vyčių or
ganizacijos naudai. Yra tos or
ganizacijos Ritualo Komisijos 
pirmininkas.

Pažymėtina, kad adv. Anta
nas J. Young yra sėkmingas 
ir savo profesijoje. Jis yra ne 
tik advokatas, bet ir ekspertas 
sąskaitininkas (aocornitant). 
Per 5 metus jis buvo Peat 
Marwick Mitchell kompanijos 
sąskaitininkų prižiūrėtoju (su- 
pervisor), o dabar turi savo o- 
fisą adresu 35 Huunesrell Ave
nue, Brighton, Mass. ir atlie
ka sąskaitininko darbą — iš
pildo mokesnių (tax) blankas, 
veda knygas korporacijų, kom
panijų ir pavienių asmenų. Jis. 
yra išsidirbęs labai gerą vardą..

I .

lietuviškų 
valgią receptai Labai prašau 
lietuvių moterų prisiųsti lietu
viškų valgių receptų. Už pasi- 
tarnavimą būsiu dėkingas. Aš 
noriu suredaguot i lietuviškų 
valgių virimo knygą. Prašome 
laiškus siųsti: Pranas šaulys, 
338 Turkey Run, Shenandoah, 
Pa. (25)

Adv. Antanas J. ir ponia 
Mildred Young (Jankauskai), 
gyv. 35 Hunnewell Avė., Brigh
ton, Mass., švenčia savo dešim-Į 
ties metų vedybinio gyvenimo šia proga sveikiname adv. 
sukaktį. Jubiliatai gavo daug'Antaną J. Young ir jo žmonelę 
sveikinimų ir linkėjimų.

Adv. Antanas J. Young yra sukakties proga ir Imkime 
buvęs ALRK Federacijos sky- riaušių sėkmių. i

p. Mildred vedybinio gyvenimo

SOTOBIAI
Dirbti moteriškas bteuses. 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALUED BLOUSE CO.
19 K Br ris s d St, Boston

(214-18)

Sausio 22 d. buvo pakrikšty
ta Patricija, duktė Jono ir O- 
no6 (Rudžius kaitės) Vyšniaus
kų, gyv. 159 W. 3rd St.

Sausio 23 d., tapo pakrikš
tytas Tarnas Juozas sūnus Jo
no ir Irenos Patukonių, gyv. 
46 Ellery Way.

Darata Barbora, duktė Petro 
J. ir Onos (Marcelionytės) 
Kudrevičių, gyv. 55 Story St.

Trečiadienį, vakare, bus lai
koma Šv. Teresės Novena ir 
Tretininkų Brolijos pamaldos.

šeštadienį vakare parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., Moterų 
Sodalicijos vadovybėje, įvyksta 
Whist Party. , •

'loosevdt Itay"
Sausio 29 d. Copiey Plaza į- 

vyks iškilmingas 
“Roosevelt Day”. 
aukšti valdininkai, 
Darbo sekretorius 
Tobin, gubernatorius 
Dever, kongresmenai John W. 
McCormack, John F. Kennedy 
ir kiti. Taipgi dalyvaus AFL ir 
CIO lyderiai.

bankietas, 
Dalyvaus 

kaip tai: 
Maurice J. 

Paul A.

IVAIMS SKELBIMAI
PARSIDUODA Hyde Park 6 

kambarių namas geroje padė
tyje. Karstas vanduo, 1 akta- 
ras žemės, garadžius, vynuogy
nas, stalernė skiepe, kuri gali
ma paversti į gyvenamus kam
barius. Prašome kaina $13,500. 
Parduosim už geriausį pasiūly
simą. Kreipkitės: 220 Wood 
Avė. (21-24)

Lietuvs Generalinio Konsulato Ne*

SIMONAITIENE, Pranė, ’ iš ges ap., gyv. Argentinoje, ar 
Akmenės .Mažeikių ap.

SKINKAITE, 
kažialio km., Gižų vi., Vilkaviš
kio ap.

ARLAUSKAITE, Marija, dūk-1 cijat į§ Dautarų km., Židikų v. 
tė Onos Kolytės ir Juozo Ar- Mažeikių ap. 
lausko.

ARLAUSKAS, Jonas, sūnus kemės km., Naumiesčio vi., Pa- 
Boneventuro, gim. Liepojuje, nevėžio ap. 
Latvijoje.

ASTRAUSKAS, Antanas ir 
Vincas ir Astrauskaitė - Jan- 
čienė, Marija, iš Padovinių km. 
ir vi., Marijampolės ap.

AŽUOLINSKAITE jš Kun- 
drenų km., Naujamiesčio vi. 
Panevėžio ap.

BAČIULIS, Jonas ,iš kiaulai
čių km., Šiaulėnų vi., Šiaulių a.

BAGDONIENE - Anskaitie-
nė, Petronėlė. .

BAJALIS, Ignas.
BAJORINAITES, kurių tėvai 

gyveno Grand Rapids, Mich.
BAKŠINSKAS, Pijušas,

Lankeliškių parap.,
kio ap.

BAKŠYS, Justinas,
’lų km., Kuktiškių vi.,

BALČIUS, Anna.
BALČIUS, Mykolas, iš Mižo- 

jiių km., Leipalingio vi., Seinų 
apskr.

BALIUKAS, Juozas, iš Gut- 
kaimio km., Kybartų vi., Vil
kaviškio ap.

BALTRŪNAS, Juozas ir jo 
žmona Baltrūnienė - Jazytė, 
Uršulė, ,iš Katališkių km., Va
balninku vi.. Biržų ap., ir duk
terys Baltrūnaitė, Elena ir 
Pranciška.

BARADINSKIENE - Budi
nąs, Leonora.

BARANAUSKAS, Juozas, s.

Brazilijoje.
~ ' JAKUBONIS, Jonas ir Vin-is oic _

cas, is Vaiponos km., Zabons- 
kių vi., Suvalkų ap.

JONUŠAITĖS, Bronė ir Liu-
•»

JUOZAITIS, Juozas, is Mic-

iš
Vilkaviš-

/

iš Asma- 
Utenos a.

KALENDRA, Viktoras, ir 
sesuo Kazimiera, iš Klaišių Z 
km., Skuodo vi., Kretingos ap. 

KAMINSKAS, sūnūs ir duk
terys Broniaus Kaminsko.

KAMINSKAS, dalinas, iš ,
Naujamiesčio vi., Panevėžio ap, 

KASPARAITTENE - Bragri- 
te, Marijona ir brolis Brogis,: 
Juozas, iš Trumpate km., 2a-: 
bariškių vi., Suvalkų ap. 

KUODIS, Antanas ir Petras, , 
gyvenę Kurklių m., Ukmergės ■" 
ap.

LAZDAUSKAITE, Emilija, iš 
Užunevežių km., Raguvos vi. 

LEONAVIČIŪTE - Mizerai- 
tienė ,Uršulė, iš Vilkenų km., ; 
Babtų vi., Kauno ap.

NAVIKAS .Kastantas, gyve- i 
nęs Kurklių m., Ukmergės ap.

PETKEVIČIUS, Jonas, gy
venęs Kurklių m., Ukmergės a, 

PŪKAS, Juozas, ir Petras, iš 
Marijampolės.

■ PUSDEŠRIS, Jonas ir Juo
zas, iš Sutkių km., Kidulių vL, 
Šakių ap.

ŠVĖGŽDA, Alfonsas, iš A- 
žytenų km., Krakių vi., Kėdai
nių ap.

VIRZINTAS, Petras, s. Pet-Į 
ro,

GRABORIAI

CASPEB
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street

YAKAVONIS
euneral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
LaMotuvių Direktorius ir

Bateamuotojas 
Fatamavdhas Dieną ir Naktj
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1680

Petro, iš Klovainių vi., Šiaulių
apskr.

BARKEVIČIENE, iš Senabu
džio km., Liubavo vi., Marijam
polės ap.

BARTAŠIUS, Juozas, iš Vil
kijos, Kauno ap.

BARVICICTE, Anelė, augin
tinė Bernadicko, Petro.

BARYDIS, Pranciškus, iš
Laižuvos, Mažeikių ap.

iš

Užafeakyite Tonikų Pas Mum 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriauaia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Vest BraadMy, Seath Boston, Mass.

tė, Jonieška, iš Pilviškių
BATVINIENE - Jankauskai- 

Šakių ap., Geruliškės km.
BALKUS, Jurgis, iš Valin- 

čių km., Punsko parap., Suval
kų ap.

BROGIS, .
Kasparaitienė,
Trumpate km., 
Suvalkų ap.

GIRDASKAS 
kas?), Antanas, 
Vaitiškių km., Bublelių vi., ša
kių ap., gyv. Buenos Aires, Ar
gentinoje.

GRIGAS, Julius, iš Sikumi- 
uų km., Pabaisko vi, Ukmer-

vi.,

Juozas, ir sesuo 
Marijona, iš 

Zabariškių vi.,

(gal Girdaus-
s. Jono, iš

iš Stirbiškės km., Rietave' 
vi., Telšių ap..

ZIČKAUSKAS, Antanas, iš 
Demeikių km., Taujėnų vL,; 
Ukmergės ap., gyv. Argentino
je ar Brazilijoje.

ZEMAIČIŪTE, Liucina, d. 
Motiejaus ir Ulijonos Strimai- 
tytės, iš Naumiesčio par.

ŽEMAITIS, Antanas, s. Izi
doriaus ir Ievos Adomaitytės, 
iš Griškabūdžio vL, šakių ąp.

ZEMANTAUSKAS, Ksaverus 
i rsesuo Zemantauskaitė, Ona, 
iš Alvito vi., Vilkaviškio a.

ZEMGUUS, J., iš Šilalės vL, 
Tauragės ap.

ŽILINSKAITE - Koenig, Ner
ta, iš šakių, jos vyras Adnlf ir 
vaikai Martha, Theodor, ir 
Waldimir, gyvenę Kaune, Šan
čiuose.

ŽILINSKAITE - Rusteikienė, 
Ona, iš Skardupio km., Ketur- 
valakio vi., Vilkaviškio ap.

ZINKEVIČIUS, Petras, iš 
Joniškėlio, Biržų ap.

Ieškomieji ar apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi ataUripti 
Coasulate General of Lithoaaia 

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

ZALETSKAS .
. FUMKRAL HOMC

MH lCnat Broadway 
BOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zątetokas, F. g. Zatetokas 
Oratoriai Ir Bateamuotojai 

Bataniavimaa Uteną 'r naktį- 
Kaplyčte termanima Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2606
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jų. Iš nereguliariai lan- 
laik- 

raštėlio, dabar kanadie
čiai lietuviai turi rimtą

8

Ligi šiol ir, ypač, kas
kart daugėjant Kanadoje kiusio skaitytojus 
lietuvių skaičiui, čia lie
tuviškosios šeimos gyve
nimas ir kultūrinis dar- savaitrašti, kuris sieloja- 
bas — buvo gražus, našus si vien tik jų pačių reika- 
ir kūrybingas. lais ir vra tarytum nepar-

Veikianti nepartine Ka- tinės Kanados lietuvių or- 
nados lietuvių organizaci- ganizacijos — KLT orga- 
ja — Kanadoj Lietuviu 
Taryba, įliejus jon labai 
didelę dozę naujų jėgų, 
tartum naujo kraujo, iš 
naujųjų ateivių tarpo — 
pasidarė gana stipri ir pa
jėgi veikti kaip kultūri
nėj, taip ir Tėvynės vada
vimo darbų srityse. Jos 
skyriai apipynė visą pla
čiąją Kanados šąli, šiuo 
metu veikia net aštuonio
lika atskirų KLT padali
nių — skyrių.

Prieš aštuonetą metų 
Kanadoje buvo pradėtas 
leisti tikrųjų lietuvių, Tė
vynės patriotų laikraštė
lis “Nepriklausoma Lietu
va”. Pradžioje jis buvo la
bai kuklus, spausdinamas 
tik rotatoriumi, bet ir į jį 
vietinių lietuvių buvo su
dedamos gražiausios min
tys, svajonės ir viltys. Di
deliu to laikraštėlio re
daktorių ir leidėjų pasi
šventimu 
soma Lietuva 
ligi šių dienu 
puiku .spausdinamą snau- Trys žibutės, trys meilytas, 
stuvėje, savaitraštį. Šiuo 
metu yra įsteigta spaudos 
bendrovė, to paties lai
kraščio “NL” vardu, aukų 
ir Šeru pirkimo būdu — 
nupirkta sava spaustuvė 
ir pradėtas darbas visiš
kai gražia krvntimi.

Pačiu paskutiniu laiku, 
kad rotatoriuota “Nepri
klausoma Lietuva” jau 
buvo beoradedanti tartum 
visai užgesti, ja. tartum 
silpnuti, kūdikį, išlaikė ir 
išnuoselėjn nuoširdžioji 
Kanados lietuvaitė, gimu
si ir augusi šiame krašte, 
to laikraštėlio paskutinio
ji (prieš spausdinimą 
spaustuvėje) redakt orė 
mokyt. M. Arlauskaitė. 
Paskiau, dar po vieno, be
rods, pasikeitimo redak
cijoje, redaktori avimo 
darbas perėjo ir labai at- 
sida^isio šiam darbui “di
puko” p. Pr. Rudinsko 
rankas. Jis, vis dėlto, di
delio savo darbštumo ir 
rūpestingumo dėka, pajė
gė “NL” pastatyti ant ko-

ir gimi- 
bei nažistamiems, 

ir ne Kanadoje gy-

nas.
Jam sustiprėti ir atsi

stoti ant kojų, be abejo
nės, daugiausia padėjo 
naujieji ateiviai — lietu
viai, pirkdami bendrovės 
Šerus, prenumeruodami 
laikrašti ir sau. 
nėms 
nors
venantiems, ir remdami jį 
gausiomis aukomis. Kaipo 
vieną iš daugelio pavyz
džių. čia noriu suminėti, 
tik nedidelę lietuviu, nau-i 
jųjų ateiviu koloniją (ten: 
vra ir KLT skyrius) Vai- 
d’Or-e. Iki praeitų metų- 
galo jie buvo pasižadėję 
nupirkti “NL” b-vės Šerų J 
už 1000 dolerių ir tą savo 
Dažadą minėtos kolonijos j 
lietuviai pilnai išpildė.

Deja, jau prieš trejetą 
mėnesiu, kaip ir skaityto
jai pastebėjo, ypač vienos

I

“Nepriklau- TRYS SESYTĖS
” išsilaikė---------
ir išaugo į žiba mano trys sesytės.

/

Pagerbimui atminties laikraštininko, rašytojo ir judamųjų paveik
slų išdirbėjo Mark Hellinger, kuris atsiskyrė su šiuo pasauliu buvo a- 
tidengtas šis paminklas jo vardu teatre, Ncw Yorke. Iš dešinės į kairę 
stovi jo žmona, Walter Winchell ir k.

sutvirtėti p. 
redaktor i a u s 

atlikti

■ *------ II- J- ■BSgB-F" ■

skyrių atstovai paskęstų 
visokių klubų, pašalpinių 
ir kitokių organizacijų 
masėje. Kadangi į suva
žiavimą iš tolimų sričių 
daug atstovų nelaukiama, 
tai norima nulemti vieti
niais balsais. Pav., Mon- 
treale — Klubo organiza
cijoj (1000 nariu — ^0 
atst.), komunistinėj * “Sū
nų ir dukterų” draugijoj 
— apie 700 narių ir pana
šių organizacijų atstovai. 
Kaip visu pastebima, laik
raštyje, KLT skyriai nie
kur net nebeprisimenami, 

: kalbama tik apie viso- 
| kiaušių organizacijų at- 
dar nekalba, tačiau net 
darr nekalba, tačiau net 
p. Kardelis esą pradedąs 
abejoti ar verta tą orga- 

! nizaciją maltretuoti, nes 
abejoja ar pasiseks...

Aplamai, dėl mažos 
{grupelės žmonių, Montre- 
aly padėtis yra labai ne
graži. Partiniai išsišokė
liai įsikišo į tautinės kul
tūros sritį ir mėgina ją 
sugriauti. Ar gi tie visi 

į lietuviai, kurie dėjo pini
gus, aukojo, pirko Šerus 
ir kitaip rėmė KLT orga
nizaciją ir savą laikraštį 
“NL” — leis tas visas pa
stangas paversti niekais 
ir paskęsti reikaliukų sro
vėj? Manau, ne! Spaustu
vė ir laikraštis — turi bū
ti visų lietuvių rankose, o 
ne mažos grupelės parti
nių asmenų tarnyboje. 
Taipogi ir KLT organiza
ciją kaip nepartinę—tai
pogi mes išlaikysime.

P. Repečka.
PAIEŠKOJIMAI

taktiniais tos srovės gru
pelės žmonių sumetimais, 
tų pačių asmenų balsais. 
Čia reikėtų dar paaiškinti 
kaip į ląikinąją Centro 
Tarybą įėjo dauguma tos 
srovūs žmonių. Mat, pra
džioje buvo norėta “pa
gerbti” senuosius ir jie 
prašyte buvo suprašyti, 
kad kandidatuotų ir tus 
pareiga^ priimtų.

Dabar ir vėl dėl suva
žiavimo atidėjimo motv- 
vų. Iš vienos nusės nori
ma duoti 
Kardeliui
poste, o iš kitos 
tam tikrus pasirengimus. 
Dabar valdančioji grupė 
prisibijo KLT skyrių, to
dėl jie nori kad šita orga
nizacija visai išnvktu. Jie 
nenori, kad skyriai turėtų 
atskirą suvažiavimą arba 
atskirus posėdžius “sei
mo” metu. Todėl sugalvo
jo ir įnešė į Statuto pro
jektą dar vieną, niekur 
pasaulyje negirdėtą nau
jovę, tai kvietimą i suva
žiavimą kartu dar ir visų 
srovių, visų grupių ir gru
pelių atstovų, neišsky-, 
riant nei (Stalino) “Sūnų 
ir Dukterų” komunistinės 
draugijos atstovo. Kitaip 
sakant, tos pačios drau
gijos asmenų, kuri gieda 
himnus mūsų Tėvynės pa
vergėjui ir dėkoja Mas
kvai už žudymą, terioji- 
mą ir naikinimą mūsų 
broliu ir sesių Tėvynėje. 

į Iš tų draugijų, atseit, 
reikia dar sudaryti koks 
tai patariamasis organas, 
a la “politinis biuras”, or
ganizacijos veiks m a m s 
kontroliuoti. Taigi, prie 
kokių absurdų prieinama. 

ė Tuo tarpu KLT yra ne
partinė organizacija ir 
jon įeina visų sroviu žmo
nės, tik, žinoma, užmirš
dami srovinius reikalus.

Tie asmenys nori, kad

J. Baltrušaitis.srovės dienraščio pusią- ? 
piuose, ėmė pūsti atšiau-! 
rūs vėjai, liečią gražų, ra-l 
mų ir kūrybingą Kanados 
lietuvių gyvenimą. Žino- j 
ma, tie vėjai buvo keliami 
tik vieno kito ar keletos 
asmenų. Iš šalies žiūrint, 
gal kai kam galėjo atro
dyti, jog 
drai, lietuvių 
eina 
liais. Tačiau, 
taip nebuvo i»* nėra.

Kaip jau buvs sakyta, 
visoks pamazgų pvlimas 
ant Lietuvos Nepriklauso
mybės laikotarpio, smer
kimas minėtinų lietu
viams švenčių, kaip Lap
kričio 23-čioji ir kit., stip
rūs pasisakymai prieš da
bar vadovaujančius mūsų 

i laisvės kovai veiksnius, 
prieš tikybą, prieš nau
juosius ateivius - lietuvius 
ir pan., buvo daroma tik 
iš vieno kito asmens pu
sės. Ir, žinoma, tai būta 
tik “paruošiamosios ug
nies” .turint tam tikrų 
tikslų. Juos vėliau pami
nėsiu. I

Pagaliau, 1 
sios vienos srovės kai ku
rių asmenų buvo pradėta 
akcija prieš tai, kad būk, 
KLT organizacija neap
jungia visų Kanados lie
tuvių. Čia pat pažymėti
na, kad nuoseklieji i_____

l tos sroves žmonės 
anksčiau 
kurių išsišokėlių 
spaudoj 
tuviams 
brangių 
ir pan.

Taipogi didelė dalis tos dinskas 
srovės asmenų priklauso 
KLT-bai ir yra labai geri 
tos organizacijos nariai. 
Gi visą košę virė ir tebe
verda tik kai kurie atski
lėliai.

Dabar eisime konkre
čiai prie tų “atšiaurių vė
ju ramioj Kanados lietu
vių padangėj” 
“vėjų” sukėlėjų... o redagavimas pasilieka

Kaip tremtiniams jau grynai partinio asmens p. 
yra žinoma, jau senokai, Kardelio rankose. Jį į re- 
dar gyvendamas Vokieti- daktoriaus vietą ir pa
joję, p. J. Kardelis jau kvietė Centro Valdyboj 
ruošėsi vykti į Kanadą dirbąs tos srovės atsto- 
“redaguoti vietinio laik- vas p. Leknickas. 
raščio “NL”. Jo bendra- Dėl tos priežasties nuo 
minčiai, kurie jam išrūpi- sausio 23 d. p. Rudinskas 
no dokumentus atvykti į išeina iš administrato- 
šią šalį ir kurie drumstė riaus pareigų. Tokia re- 
vandenį, kad paruošus ke- dakcinė kolegija buvo nu- 
lią p. Kardeliui, kaip la- tarta sudaryti dar gruo- 
bai stipriai srovinei as- džio 21 d. posėdyje, bet iki 
menybei, įžengti į jau Eu- šiol jos nėra. KLT Centro 
ropoję gyvenant svajotą Valdybos pakviestieji 
postą. Tuo tarpu Kanados kandidatai (dalis jų iš pa- 
Lietuvių Taryba ir jos or- čios C. T. Valdybos) atsi- 
ganas “NL” — yra gry- sakė. Liko tik vienas - ki
nai nepartiniai “sutveri- tas ir tie, veik beraščiai... 
mai”. šis teigimas ir or- Atsisakiusieji savo pasi-( 
ganizacijos Statuto pro-'traukimą motyvavo tuo,i

Kanadoje, ben- 
gyvenimas' 

chaotiškais šunke- 
toli gražu,

Vilnies Giesme
Kad užliūliuotų dvasios alkį seną, 
Stebiu, kaip jūra savo siaubą gena, 
Kaip rieda vilnys nuo aušros, nuo ryto — 
Daug jų likimas pro mane prarito...

Vis smerkias vilnys, ūždamos, į uolą, 
Putomis tyžta ir čiurkšniais nupuola — 
Taip nyksta žiedas saulės vakarykščios, 
Žmogaus svajonės, mano viltys šykščios...

• v
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Jos šilkiniais nedabinas, 
Širdį betgi pavilioja...
Meilė, viltis — jos vadinas. 
Ir Tikyba — vyresnio ja.

Man Tikyba — įkvėpimas, 
Jos šviesoje giesmės imas, 
Rodo grožį padangių...
Veržias aidas iš krūtinės. 
Kanklės pritaria auksinės... 
Kaip tad linksma, kaip smagu!

Viltį, antrą seserėlę, 
Tą, iš tikro, varguolėlę, 
Savo rankom maitinu.
Čia ir seną, ne tik jauną, 
Dažnai godžiai ji apgauna.
Bet pamest jos negaliu.

Galas bus žmonių kelionės, 
Baigsis bėdos, vargo klonės, 
Reiks pasauliui sutrupėt... 
Prieglaudą Viltis tad žada; 
Sako: “Eik. pats Dievas veda... 
Eik gi laimės apturėt!“

Na. o Meilė jaunesnioja. 
Kur krūtinėje liepsnoja.
Man brangesnė už visas... 
Ji — tikra širdies paguoda, 
Ji pasaldin' plutą juodą. 
Kryžiai — ir su ja nekas!

A. Žalvarnis.

i
i

i

Šiomis dienomis būrelis mažyčių susirinkęs 
nuvyko atlankyti polio (paralyžiaus) ištiktą ke
turių metukų Linda Brown, the House of St. Giles 
the Cripple, Brooklyn, N. Y. Ten tuojaus paaiš
kėjo, kad tai buvo gimtadienis mažos ligonės ir 
buvo paruošta gražus tortas su žvakutėmis. Tai 
buvo nuoširdus aplankymas sergančios Linda po
lio liga.

Bemiegės vilnys vis ūžia, vis kyla 
Ir srūva, skuba į krantą, į tylą, 
Siaubia, siūbuoja, nė mirksnio netilsta — 
Tai amžių samtis žemės dieną pilsto...

Bemiegis siaubas ūžia, skuba, rieda 
Ir lygiais posmais tylią giesmę gieda — 
Klaupkis, varguoli tai amžių Švytuoklė 
Skaito matuoja žemės skurdžią duoklę...

I

jekte yra aiškiai apibu- kad iš vienos pusės — nė- 
dintas. Pirmasis Statuto ra aiškios ir aptartos ko- 
paragrafas • skamba ši- legijos funkcijos ir teisės, 
taip: “Kanados Lietuvių dar ir dabar tebėra neaiš- 

“gar-

Ieškau savo pusbrolio Jono 
Mitalo, sūnaus Mykolo ir Ve
ronikos Martmėnaitės, apie 56 
metų amžiau*, gimusio Drany- 
čėnų kklinė, Utenos vaisė, ir 
apskrity, į Ameriką išvykusio 
apie 1911 metus, gyvenančio, 
rodos, Brooklyn ar Boston 
mieste.

Visi kas žinote apie jį ar jo 
šeimos narius maloniai prašau 
tuojau pranešti man šiuo adre
su: Antanas Graužinis, 116) 
Hanau a. M., Lamboystr. 84, 
DP Camp, Germany, US Zone.

Neleiskime mūsų priaugan
čiai kartai tremtyje žūti, išties
kite jūsų duosnią ją ranką trem
tinių vaikučiams! Raukite 
BALF’o vajų. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.: 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York

Jūsų aukos ne vieną tremtinį 
jau išgelbėjo .nepamirškime ir 
toliau aukoti. Remkite BALF o 
piniginį vajų. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York

Taryba (K.L.T.) yra ne- ku ar tai tik būtų 
partinė organizacija, šie- bės asista” redaktoriui, ar 
kianti 
krašte gyveninčius lietu- teisių bei pareigų. Be to, 
vius kovai už laisvą, ne-j atsisakiusiems buvo visiš- 
priklausomą, demokrati- kai nepriimtinas C. V.

(pradėtas kelti partinės 
koalicijos klausimas. Iš! 
tikrųjų .atrodytų, jog šia-i 
me atvejuje partinį mo-i 
mentą reikėtų kuo toliau! 
nustumti.

Spaudos mylėtojai, be 
abejonės, jau buvo skaitę 
anie KLT atstovų suva
žiavimą, kuris buvo nu
matytas sausio pabaigoje, 
tačiau, kiek vėliau, ir vėl 
atšauktas, nukeliant su
važiavimo datą net į kovo 
26-27 d.d. ir tai nenuro
dant rimtų motyvų.

Tikrumoje, suvažiavi
mas atidėtas tam tikrais

apjungti šiame tas organas turėtų kokių

labai negau-in« Lietuv’”
—i__± i_. i Taigi, po tokios “paruo

šiamosios ugnies” spau
doje, ir buvo įvykdytas 
perversmas “NL” redak
cijoje, išstumiant iš re
daktoriaus pareigų, 
daug pasidarbavusį laik
raščio redaktorių p. Ru- 
dinską ir perimant tas pa
reigas p. Kardeliui. Po šio 
pasikeitimo, visi skaitėme 
tame pačiame laikraštyje 
pranešimą apie tai ir su 

i keista pastaba, kad p. Ru- 
’ i sutikęs perimti 

administratoriaus parei
gas, su teise savo sutiki
mą persvarstyti, jei ne
būtų sudarytas prie p. 
Kardelio srovinis redakci
nis kolektyvas, kuris ir 
buvo žadėta “subudavo- 
ti” i

Deja, ligi šiol panašus 
ir prie tų kolektyvas nesudaromas,

minė-
• • vjau iš 

pasmerkė kai 
rašinius 

dėl smerkimo lie- 
atmintinų ir 

švenčių minėjimo

I

labai

KADA NORIU VERKIU
Kada noriu verkiu, 
Kad noriu dainuoju, 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsivaduoju.

Ilsta man rankelės 
Nuo sunkių darbelių, 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių žodelių.

Nedėlios rytelį 
fijau vandenėlio, 
Sutikau bernelį 
Šalia šaltinėlio.

Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius, 
Pailsėk, mergele, 
Pailsės rankelės. 

Dėkui tau, berneli, 
Už meilius žodelius. 
Tokių negirdėjau 
Nuo pat mažumėlės.

Plaukia Sau Laivelis
Plaukia sau laivelis piliakalnio link, 
Sėdi jam bernelis, dairosi aplink. 
Iš abiejų pusių vien aukšti krantai, 
Ir vien žali žolynėliai, kur tik užmatai.

Bet nenor bernelis jau į juos žiūrėt. 
Nes, tartum paukštelis, ryt turės išlėkt, 
Dairos, pats nežino, ką jis nor matvt...
Nėr tėvelių, nėr seselės, nėr kam nuramint.

NAMAI
Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo. 
Bus skaidri, šalta žiemos naktis, 
švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
Ir beržai stovės šalikelėm balti...

Henrikas Nagys

Taip prieisiu kelią į namus...
Tolumoj suvirps varpeliai—ir skambės, skambės.. 
Grįžulas tarp ąžuolos šakų plazdės —
Didelis, liepsnojąs, neramus...

Ir praversiu aš namų duris — 
Pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
Plazdančios ugnies ant mano veido kris... 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis...

i
Per visą šalį vykstan

čiam polio (paralyžiaus) 
kovos vajui, iš Washing- 
tono per radio dainavo ir 
šios artistės: Margaret 
Truman ir Shirley Temple 
su savo vyru. .




