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Massachusetts valstijos 
DP komisija gavo žinių,! 
kad šį mėnesį į Bostoną' 
atplauks du laivai su iš- 
vietintais žmonėmis iš 
Europos, būtent, vasario 
11 ir 20 dd.

Į New Yorką taip pat 
atplauks du laivai vasario 
15 ir 27 dd. su DP’s.

Praeitos savaites pabai
goje buvo paleistos žinios, 
kad Andriejus Y. Višins- 
Įkis, Sovietų Rusijos už
sienio ministerio pagelbi- 
Ininkas, sunkiai susirgęs 
[nervų liga ir buvo nuvež
tas į Karlsbad sanatoriją. 

Į Dabar praneša, kad Vi
šinskio sveikata pagerė
jus ir jis išėjęs iš ligoni
nės.

Višinskio susirgimas ir 
jo liga yra misterija. Jis 
buvo nuvykęs į Čekoslo
vakiją. Tačiau Maskva a- 
pie tą jo kelionę ir apie jo 
ligą nieko nesako. Senato- 
ri jos viršininkai sakę, kad 
Višinskis pavojingai su
sirgęs nervų liga ir “jis 
nieku negali susikoncen
truoti”. Dar pridūrė, kad
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Idealistai ir materialistai 
Lietuviai idealistai 
Priemonės idealizmui išlaikyti

Idealizmas ir materializmas— 
dvi skirtingos sąvokos, kurios, 
deja, vis dėlto, dominuoja pa
saulyje ir, sakyčiau, rungiasi 
tarp savęs. Yra tautų, kurios 
peraiėmusios idealizmu ir tą 
savybę laiko neįkainuojamos 
vertės turtu, tačiau — yra ir 
priešingo poliaus žmonių. Nesi- 
gilipdami į smulkų tų dviejų 
sąvokų apibrėžimą, 
me kas per žmonės 
viai.

✓ *

Lietuviai — yra 
Šios tautos žmonės,
apie du tūkstančiu metų Balti
jos pajūryje, kūnu ir siela pri
tapo prie gintarais barstomu 
Baltijos krantų. Jie, būdami 
artojų sūnūs ir dukterys, pa
milo savojo krašto krauju ir 
prakaitu aplaistytą, žemę, pa
milo, nors kuklias gimtąsias 
pastoges — bakūžes samano
tas, dainos žodžiais tariant, to
dėl ir įprato to krašto laisvę 
laikyti didžiausiu idealu.

Dar daugiau. Jie puikiai ži
no savo tautos garbingą ii 
prasmingą istoriją, ryžtingus 
savo tėvų ir prabočių žygius 
dėl Tėvynės laisvės ir t.L Tie 
žygiai nuolat asosijuojasi jų 
pasąmonėje ir kursto idealisti
nę Tėvynės meilę. Pagaliau, jie 
prisimena ir 1918 metus —Lie
tuvos Nepriklausomybės ko
vas, kuomet lietuvių tautos I jo ‘‘niekas negali matyti 
sūnūs, būdami apiplyšę, baslį ligoninėje”.
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Šios šalies vakarines valstybes palietė negirdėtas šaltis ir sniegas. 
Ganyklose gyvuliai liko be maisto, todėl buvo lėktuvais teikiama pagal
ba. šis vaizdas parodo išmetančius šieną pašarui ganyklose, kur visi 
laukai nukloti sniegu. Ypatingai buvo paliesta rytinė Nevada.
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Prelatas Mykolas Krupavičius 
ir Sidzikauskas Jau Atvyko

Svečiai iš Bostono vyko į New Yorką, 
o iš ten į Washington

Užmušė du lėktuvų 
katastrofoje

KARDINOLAS MINDSZENTY 
TARDOMAS SU DIDŽIAUSIAIS 

KANKINIMAIS
Vienna, Austrija

New York — Sekmadie
nį, sausio 30 d. Pan Ame
rican Airways didžiulis 
lėktuvas, kuriuo važiavo 
33 žmonės, susimušė su:“Wiener Kurier” praneša,
kitu mažu dviejų sėdynių!kad komunistų suimtasis 
lėktuvu 3,500 pėdų aukš- į Vengrijos katalikų vadas, 
tumoje, virš Port Wash«, kardinolas Mindszenty, 
ington, L. I. Mažuoju lėk- per keturias dienas komu-

deliai ir areštuoja visus 
tuos, kurie nesutinka su 
Jų teroristiniu režimu.

tos pozicijos — ligą, 
visą platųjį pa-

pakalbėsime apk 
kurias lietuviai

Birfatoriūė Gotttfald no-!mužti . | Kardinolui visiškai nu-
. . .. . silpus ir nebepakeliantP“ Ąmencan Airways|k užda.

didysis lėktuvas tapo su-, 
žalotas, bet vairuotojo 
šaltumas ir greita orien
tacija išgelbėjo visų gyvy
bes. Jis laimingai nusilei
do Mitchel Air Force 
Base.

Mažėja Kitatiky Skaiaus 
LenkŠkoje^nktas

-=—‘ —
Krokuva (LAIC) — In- 

ter - Catholic Press Agen- įiikauskuf*'
tuojataL atkovojo savoji
jam kraštui laisvę ir Nepri-|rįs pasukti Tito keliais, 
klausomybę... Maskva nori apgyvendinti

O kas gi jiems beliko nū- vokiečius Čekoslovakijoj, 
dien? Gi taip kova dėl švento bet Gottwald pasiprieši- 
ir paties didžiausio idealo. — nęs. Maskva įsižeidė ir, 
Tėvynės laisvės. Deja, šiuo me- sakoma, pasiuntė Višinskį 
tu toji kova tenka vesti ne sa- suvaldyti Gottwaldą. Pa- 
vo gimtojoj žemėj, ne savose starasis jam įvaręs nervų 
pozicijose. O 
išmėtytos po 
šaulį.

Šiuo kartu 
tas pozicijas,
turi gretimuose kraštuose — ] 
Amerikoje ir Kanadoje.

Bekalbant apie tai, ir reikės 
vis dėlto, pripažinti, kad į šiuot 
kraštus likimo atblokštieji mū
sų tautiečiai turi daug skirtin
gesnes sąlygas savam idealiz
mui už tas, kurias turėjo savoj 
Tėvynėj. Čia žmonės daugiau 
paskendę medžiaginiuose rū
pesčiuose, čia oras — tarytum 
paskendęs dolerių turtų ir ka
pitalo tvaike, o tas viskas —Įrice J. Tobin yra pakvies- 
dūsinte dusina idealistus lietu
vius...

Čia mus, tiesiog svaigina ir 
pritrenkia milžiniški fabrikų 
blokai su aukštais rūkstančiais

Prasidėjo Gotai Dėl Taft-Hartley 
Įstatymo Atšaukimo

VVashington, D. C. — šnipais, bet jis pasislėpė 
Jung. Valstybių Senato ir pabėgo. Sakoma, kad 
Darbo Komitetas paruošė Carr tikra pavardė yra 
naują darbo bilių į vietą Kogan. Jis bus deportuo- 
Taft - Hartley įstatymo, tas Kanadon ir perduotas 
kuriuo yra labai nepaten- policijai, 
kinti darbininkai. Į

Darbo sekretorius Mau

cy praneša, kad metinis 
Katalikų Bažnyčios 
kijoje Metraštis už 
m. patiekė davinius 
vyskupijas.

Lenkiškoji Vilniaus Vys
kupijos dalis, kurią admi
nistruoja arkivyskupas 
Romualdas Jalbrzykowski 
ir sufraganas Suszynski 
(lietuviškąją Vilniaus 
vyskupijos dalį, arkivys
kupą Reinį suėmus, admi
nistruoja kun. Kačergis), 
apima 5600 kvadr. kilom, 
plotą. 1946 m. joja buvo 
54 parapijos su 250,000 ti
kinčiųjų, gi 1947 m. 56 pa
rapijos su 235,000 tikin
čiųjų. Kiti katalikai, regi- 

Gen. Piką Mirties Bausme mai; buvo.,!šsa5e"ti!

vę gaivinančių vaistų, kad 
atgautų jėgų tolimes
niems kankinimams. Pra
nešime sakoma, kad kar
dinolas buvęs per keturias 
dienas komunistų budelių, 
vieniems kitus pakeičiant, 
mušamas ir kankinamas. 
Pagaliau netekęs jėgų 
raudoniesiems sadistams 
pareiškęs: “Kad aš prisi
pažįstu prie viską, ką tik 
jūs sakote’’.

Tas kardinolo prisipaži
nimas tuojau buvo išleis
tas vadinamoje geltonoje 
knygoje.

Raudony jų Teismas Nuteisė

Len-
1948 
apie

Praeitą ketvirtadienį, 
sausio 27 d. lėktuvu iš Eu
ropos atvyko Prelatas 
Mykolas Krupavičius, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirminin
kas, ir adv. Vaclovas Si- 

i dzikauskas, Vykdomosios 
į Tarybos pirmininkas.

Lėktuvas, kuriuo gar
bingieji svečiai atvyko į 
Jung. Valstybes dėl blogo 
oro suvėlavo ir buvo pri
verstas nusileisti Logano 
aerodrome, East Bostone. 
Iš čia po trumpo laiko pa- 

jkilo ir lėkė į New Yorką. 
New Yorke svečius pati
ko lietuvių būrys ir pasi
tikusieji turėjo įdomų pa
sikalbėjimą. Iš New Yor- 
ko Prelatas M. Krupavi- 

i čius ir adv. V. Sidzikaus
kas išvyko į Washington, 
D. C. ir ten laikinai apsi
stojo. Lankėsi pas Lietu- 

» vos ministerį p. Povilą 
. Žadeikį. Sekmadienį, sau
sio 30 d. kalbėjo Baltimo- 
re, Md.

Garbingųjų svečių atvy
kimo proga yra numaty
tas svarbus pasitarimas 
Mashington. D. C., dalyį 
vaujant Prel. Mykolui 
Krupavičiui, adv. V. Si- 

Lietuvos mi
nisteriui p. Zadeikiui, 
VLIK’o atstovui Dr. Pr. 
Padalskiui ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdo
mojo komiteto nariams.

Prelatas Mykolas Kru
pavičius yra įžymus va
das, krikščionių demokra
tų partijos įsteigėjas ir 
būdamas Lietuvos žemės 
ūkio ministeris sumanė ir 
pravedė žemės reformą ir tijas.

daug kitų socialinių ir e- 
konominių pagerinimų. 
Jis yra gabus politikas, 
geras rašytojas ir kalbė
tojas.

Vaclovas Sidzikauskas 
yra teisininkas ir diplo
matas, dirbęs valstybinį 
darbą nuo 1918 m. Jis bu
vo Lietuvos ministeriu 
Šveicarijoj, Londone ir 
Berlyne ir kitur.

Būdami tremtyje, Prel. 
M. Krupavičius ir adv. V. 
Sidzikauskas išnaudojo 
kiekvieną progą gindami 
Lietuvos bylą, kovodami 
dėl jos laisvės ir nepri
klausomybės.

Sveikiname garbinguo
sius svečius ir linkime 
geriausių sėkmių!

Nuvertė Unrenjaus 
Valdžių

Asuncion, Urugvajus — 
Revoliucij o n i e r i a i be 
kraujo praliejimo nuvertė 
prezidento Juan Natalicjo 
Gonzalez valdžią.

Prezidentas apsigyveno 
kaino tremtinis BraziHios 
MabMadoje, o > paties 
kabineto nariai užėmė val
džią.

Tai jau šešta Urugva
jaus revoliucija nuo 1948 
m. pradžios. Pats Gonza
lez yra vadovavęs vienai.

Darbo ministeris. Au
gusto Salvidor, sukilimo 
vadas, sakė, kad naujoji 
valdžia sieks taikos su vi
somis partijomis. Colora- 
da partija, kurios vadu 
buvo Gonzalez, buvo pa
naikinus visas kitas par-

Stalinas Nesipriešinus Susitikti
f •

tas išdėstyti Prezidento 
Trumano reikalavimą pa
ruošti naują darbo įstaty
mą. Jis turės išaiškinti 
administracijos

Prel. M. Krupavičius ir 
V. Sidzikauskas kalbi jo 

BaKimorėje

gautas sritis” Rytprūsiuo
se ir Vokietijoje.Prag^, Cekodovakija - Vokietijos srityse

Komunistines valdžios tei-L. J . .f. e
snia*? nuteisė ?en Helio- S1UO me^u Yra ne^ kelios smas nuteisė gen Helio «Vilni Aušros Vartų” 
dorą Piką neva uz snipi-

Atvykę iš Europos VLI- 
planą Ko pirm. M. Krupavičius 

kaminais ir klaikiu mašinų ūže-|Taft - Hartley įstatymo ir Vykd. Tarybos pirm. V. 
siu, kur žmogus turi kovoti su atšaukimui ir kaip turėtų Sidzikauskas sausio mėn. 
pasiutusia technika ir begali- pravesti naują darbo įsta- 
niais tempais. tymą.

Jų idealizmo vaizduotę temdo! Naujas bilius, kurį pa- 
, grandinės visokiausių kasyklų, ruošė komitetas, panaiki- 

kur kasami kapitalus nešą me- na Taft - Hartley darbo į-

X neva ux. onipi- nnraniin^
nėjimą Anglijos naudai. ™ -_ i
Jis nuteistas mirties baus
me — pakalti. Taipgi nu
teisė dar 33 asmenis kalė
jimu.

Visame krašte siaučia kad prisnigs mažiausia 
raudonųjų komunistų bu- nuo 6 iki 8 colių gilumo.

30 dieną kalbėjo Baltimo- 
rėje, Lietuvių salėje, 851 
Hollins Street. Prakalbas 
rengia Baltimorės Lietu- 

..... ___...... _r___ ____t_ _______  ____ „____ c Ivių Draugijų Taryba. Rei-
talai, liedinamos auksinės plok-1 statymą ir pagerina Wag-■ kia tikėtis, kad baltimo- 

nerio įstatymą pagal Pre- riečiai kuo nuoširdžiau- 
zidento Trumano nurody- šiai svečius sutiks, gau

siai atsilankydami į jų 
prakalbas, o kartu paro- šeštadienį piktadaris įsi- 

briovė Šv. Jono Kankinio 
katalikų bažnyčion ir už
puolė kun. Vincent J. 
Campbell, kuris klausė iš
pažinčių. Piktadaris šūviu 
sužeidė kunigą ir pabėgo.

Kun. Campbell dabar 
randasi Šv. Vincento ligo
ninėje su peršauta kairią
ja koja.

Policija, surinkus visas

štės. Tuo pačiu metu, žinoma,

Tęsinys 2-reme puslap.
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Areštavo Konota Komu- 
aisty Vadų

dys gražią pradžią ALT 
paskelbtajam naujajam 
vajui.

i
New York — Federalės 

valdžios agentai areštavo 
Sam Carr, kuris buvo pa
bėgęs iš Kanados ir to 
krašto policijos buvo ieš
komas.

Sam Carr turėjo būti 
l teisiamas kartu su kitais

6aisras požemy)

Penktadienį, sausio 28 
d. Bostono požeminiame 
traukinyj kilo gaisras. 
Užmušta trys žmonės ir 
daug sužeista.

Ir Bostonas 6avo Sniego
Pirmadienį, sausio 31 d.

I pradėjo snigti ir sakoma, 
siaučia kad prisnigs

AREŠTAVO KUNIGO 
UŽPUOLIKĄ

New York Pereitą

Maskva, Rusija — In- 
temational News Service 
paruošė anketą ir ją įtei
kė Rusijos diktatoriui, 
Stalinui. Į klausimą, ar 
Stalinas norėtų susitikti 
su Prezidentu Trumanu ir 
tartis taikos klausimais, 
jis atsakęs, kad jis to
kiam susitikimui “nesi
priešintų”. Jis norėtų su-

žinias apie užpuolimą ir 
užpuoliką, pradėjo jo ieš
koti. Rado jį namuose, bet 
jis nenorėjo pasiduoti. Po
licija paleido šūvius ir 
piktadaris at s i š a u d ė. 
Dviem šūviais sužeistas 
turėjo pasiduoti. Dabar 
jis randasi ligoninėje. Į- 
tartinas asmuo yra Elmer 
Stanford, bedarbis. Pas jį 
rado ir tą šautuvą, kaip 
policija sako, kuriuo buvo 
sužeistas kunigas.

Šis Stalino pareiškimas 
yra labai panašus į muilo 
burbulą. Suprantama, Sta
linas visuomet sutiks su
eiti su Prezidentu Trumą* 
nu ir kitais Rusijos kraš
te, jeigu tik jis matys, 
kad galės gauti tą, ką jis 
nori. Tačiau Jung. Valsty
bės ir kitos demokratiš
kos valstybės jau yra pa

eiti tokioje vietoje, kuri simokinusios ir gerai žino 
būtų abiem priimtina. i Maskvos bolševikų suktą 

Kaip žinoma, Preziden-! politiką. Amerikos politi- 
tas Trumanas yra paša- kai teisingai sako, kad 
kęs, kad jis su Stalinu ga- Rusija nuo žodžių turi ei- 
li sueiti tik Washingtone. ti prie darbų. Rusija tik 
Bet Stalinas į Washingto- savo darbais gali įrodyti 
ną nevažiuos. Jis bijosi savo nuoširdumą, < 
netekti sosto. Įdžiais ji tik blofuoja.

Stalinas esą sutiktų nu- , . ---- -—“—T" „
imti ir Berlyno blokadą/ Anglji pripi&N faldfo 
jeigu tik Vakarų valsty
bės nuimtų savo blokadą 
Vakaruose ir Jung. Vals
tybės, Anglija ir Prancū- nomis Anglija, Olandija, 
zija atidėtų Vakarinės Australija, Belgija ir 
Vokietijos valstybės įstei- Luksemburgas pripažino 
girną pirm negu keturių Izraelio (žydų) valdžią de 
didžiųjų valstybių užsie* facto. Tačiau nepripažino 
nio ministeriu taryba pra- Izraelio valstybės, nes 
dės svarstyti visos Vokie- dar nėra galutinai nusto
ti jos klausimą. ‘tytos sienos.

vaHta

o žo-

Londonas — šiomis die-
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Lietuvos Nepriklausomybės
31 metų sukaktis

Lietuvių tautai Vasario 
šešioliktoji yra brangi ir 
nepanyrstama diena. 1918 
m. tą dieną Vilniuje, susi
rinkę lietuvių tautos at
stovai paskelbė visam pa
sauliui, kad Lietuva yra 
laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Koks neišpasa
kytas džiaugsmas, ūpas 
bei entuziazmas kilo lietu
vių Širdyse. Visi, kaip bi
tės, puolė prie darbo ir pa
lyginamai per trumpą lai
ką Lietuva lenkė ne tik 
mažąsias valstybes, bet 
kai kur ir didžiąsias vals
tybes. Lietuvos eksportas 
siekė net J. A. Valstybes. 
Deja, neilgai Lietuvai te
ko džiaugtis laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu. Ir 
šiandien Lietuva merdi, 
netekusi laisvės ir nepri
klausomybės, laukdama 
šviesesnių dienų. Šiandie
ną tūkstančiai benamių 
tremtinių lietuvių gyvena 
išsisklaidę visose pasaulio 
šalyse ir, kaip gražų sap
ną, prisimena laisvą, ne
priklausomą gyvenimą. 
Geriausi Lietuvos sūnūs 
bei dukros vien tik už tai, 
kad jie lietuviais esą, ki
šami i kalėjimus bei kon
centracijos sto vykias. 
Prasideda masiniai trėmi
mai ir žudymai. Jau as
tuoni metai, kai mūsų 
tauta neša sunkų jai 
skaudaus likimo skirtą 
kryžių. Jau aštuoni metai, 
kai mūsų tauta neteko 
laisvės ir kenčia jau iš ei-

v 2
LIETUVOS TAKELIAI
Išdegintas saules, nuo speigo užšąlęs, 
Vis klojasi vingiais takelis begalis — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 

* Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

DABARTIES PASTABOS

mes siekiame — žinome 
mes patys, žino tą ir pa
saulio galingieji. Mes no
rime būti laisvi, mes nori
me būti pilnateisiai savo
jo krašto, savosios žemės 
šeimininkai. To mūsų tro
škimo, to mūsų siekimo, 
kol mes esame gyvi, nie
kas iš mūsų negali išplėš
ti. Tai mūsų švenčiausia 
teisė, kurią mes giname 
visomis teisėtomis ir 
mums prieinamomis prie
monėmis.

Dėl to savo didžiausio 
troškimo, dėl to savo ryž- 
tingiausio siekimo, dėl 
tos savo švenčiausios, tei
sės mes šiandien kenčia
me, esame išblaškyti po 
visą pasaulį nuo šiaurės 
Ledynuotojo vandenyno i- 
ki Atlanto krantų, nuo Si
biro taigų ligi Sacharos 
dykumų, nuo Uralo Kalnų 
ligi Alpių. Dėl to savo di
džiausio troškimo, dėl tos 
Bavo švenčiausios teisės 
mūsų tauta kentėjo ir te- 
bekenčia kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklo
se, dėl to ji yra pasiryžusi 
iškentėti visas kančias, 
kokias tik imperialistinių 
gruobonių budeliai beį
stengs išgalvoti.

Mes šventai tikime save 
siekimų laimėjimu ir dėl 
to, kad mūsų pusėje teisė 
ir teisingumas, kad mūsų 
pusėje pasaulio sąžinė, 
kuri dar nesutepta bude
lio pralietu nekaltųjų 
krauju. Juk didžiosios pa

lės trečią okupaciją; Jšti šaulio galybės — Jungti
nės Amerikos Valstybės ir 
Didžioji Britanija į šį ka
rą įstojo, siekdamos su
naikinti pasaulyje smurtą 
ir agresiją ir grąžinti pa
vergtoms tautoms laisvę.

Todėl šiais metais minė
dami vasario 16 privalo- 

įr me aiškiai pasisakyti, kad 
kada šimtai mes lietuviai tokios padė

ties nepakęsime. Lietuva 
privalo būti vėl 
nepriklausoma 
Vasario 16 kiekvieno lie
tuvio širdyje, kur jis be
būtų, ar čia, Laisvės kraš
te Amerikoj, ar pavergtoj 
Lietuvoj, ar tremtyje pri- į grindyje palaikė 
valo skambėti šie poeto 
Maironio žodžiai:
Lietuva brangi, mano tėvynė 
Šalis, kur miega kapuos didvy

riai!
Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi, nes daugel vargų 

prityrė’...

aštuoni metai, kai mūsų 
tauta svetimųjų vergia
ma, draskoma ir naikina
ma. Šiandien lietuviai sa
vo tėvynę Lietuvą tik iš 
tolo gali stebėti pro gele
žinę užtvarą.

Dabar, kai mūsų tėvynė 
svetimųjų mindoma L 
naikinama, 
tūkstančių ištremta iš sa
vo senos gimtosios pasto
gės, ypatingai svarbu pa
sauliui parodyti, kad Lie
tuva dar gyva ir kad visi 
lietuviai vieningai dirba 
Lietuvos garbei ir geres
nei jos ateičiai.
Tik ji tau bus saldi paguoda, 
tik ji tau bus širdy gyva, 
balta baltųjų vyšnių soduos 
senolių žemė Lietuva...

Bcm. Brazdžionis.

Plati ir galinga buvo se
novės Lietuva. Jos žmo
nės nežinojo nei vargo, 
nei vergijos. Žmonės buvo 
laimingi ir turtingi. Lietu
vos ribos buvo begalinės. 
Su Lietuva skaitėsi ir ją 
gerbė visi jos kaimynai.
Kijevo? Rusai. Latviai ir Prūsai, 
Gudai ir pikti Totoriai 
Lietuva pažinę, vainiką pynė 
Lietuvą gerbė padoriai...

Ant. Baranauskas.

Ko mes trokštame, ko

i

laisva ir 
valstybė.

S. J.

Tautieti .nepamiršk, kad 
tavo tėvų kraštas — Lie
tuva yra svetimųjų pa
vergta ir žiauriai naiki
nama. Prisidėk savo dar
bu ir auka prie jos išlais
vinimo. Aukas siųsti A- 
merikos Lietuvių Tarybai, 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

arba vietos ALT skyriui.

|
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity- J 

toji? prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. £ 
Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus

t

į LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 

l SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

i r 

t * f f I
* prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
s “Darbininko” prenumeratą.| “Darbininko” AdminiMracija, 5

3

Jo tolį užburtą likimas jam lemia... 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Lietuvio takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką Šnabždžia paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

Amerikos Muzikų Federacija, kurios pirminin
ku yra James C. Petrillo (dešinėj), įteikia Prezi
dentui Trumanui auksinę narystės tabletėlę, kai
po amžinos Garbės Narystės liūdymą prie tos fe- 
deiacijos. Kairėje stovi William Green, AFL uni
jos prezidentas.

LENKŲ SAVITARPIO DERY
BOS TEBEVYKSTA

New York (LAIC) — 
Ankstyvesni daviniai iš 
Londono papildomi New 
Yorke. Londono spaudoje 
gruodžio 22 tilpo buv. am
basadoriaus Juliaus Lu- 
kasiewicz (1920. X. 7. Su
valkų Sutarties garso) 
pareiškimas. Šis “pilsuds- 
kininkų” ir “legitimistų” 
atstovas pareiškė, kad da
bartinė gen. Tado Bor- 
Komorowskio vyriausybė 
“per pusantrų metų įrodė 
nepajėgianti . atlikti už
duotį” ir “naujos vyriau
sybės sukūrimas laikomas 
svarbiu ir opiu reikalu”.

Buvęs ambasadorius pa
stebėjo, kad, vyriausybę 
sudarant, tenka laikytis 
konstitucijos nuos t a t ų 
(suprask 1935 m. o ne 
1922 m.) ir leisti premie- 
rui pasirinkti tinkamus 
asmenis iš vyriausybę re
miančių partijų. Ligi šiol 
ministrus skirdavo parti
jos, nepaisant premiero 
pageidavimų. Be to, esą, 
reikalinga sumažinti kabi
neto narių skaičių.

Gruodžio 29 d. New 
Yorke paskelbtas pasikal
bėjimas su adv. Steponu 
Korbonskiu, kuris iš Len
kijos išbėgo sykiu su Mi- 
kolajczyku ir kuris po- 

! cmnrUrlo. noloil/n ryŠlUS 
su Lietuvos pogrindžiu.

Korbonskis pažymėjo, 
kad, kuriant teisėtą ir 
tautos valiai atitinkančią 
atstovybę užsieny, tenka 
išrišti klausimą,* kas tin
kamiausias “išvesti iš ne
gyvo taško”. Prieš akis 
stoja trys galimybės: “ar
ba t. y. tradicinės parti
jos, išeinančios iš Krašto, 
ar emigraciniai politiniai 
susigrupavimai be kilmės 
iš krašto vidaus, arba — 
abstraktuojantis nuo gin
čų legalizmo temomis — 
tokios

, staigos, 
dentas 
Sveikos 
jos mums liepė kreiptis į 
tuos elementus, kurie turi 
didžiausios teisės lenkų 
tautai atstovauti. Tokiais, 
be abejojimo, yra tradici- 

i nės prieškarinės partijos.. 
■ Nenoriu apotezuoti parti- 
; jų sistemos, betgi šiuo 
' taipu nieko geresnio de- 
’ mofcrat i n ė m s santvar- 
i koms nesugalvota. Kada 
> tik buvo vengiama šios 
; sistemos, tai ankščiau ar 
; vėliau buvo nukrypta į 
i baltąjį arba raudoną tota- 
! lizmą.
i “Jis pažymėjo, kad trijų 

i t aliniai esąs• ♦ * *

• v

Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

J. Baltrušaitis

I

merikon ir čia manau, kiek ga- 
lint, artimesnius santykius su 
“D.” palaikyti. Manau, kad ga
lėsiu surasti kiek laiko parašy
mui.

Pradžia 1-me puaL

ma, tose kasyklose pavojus ti
ko ir žmogaus gyvybei...

Lietuviai nieko daugiau ne
nori: tebūna tik jiems atiduo
ta, kas iš jų neteisėtai išplėšta'
— jų gimtąjį kraštą. Tai jų 
didžiausias idealas.

Deja, paminėtasis idealas, 
sąlygų ir laiko veikiamas, nors 
maža dalimi, pas kai kuriuos 
lietuvius ima lyg ir po truputį 
blėsti. Turiu galvoje senes
niuosius ateivius į šiuos kraš
tus.

Dabar kyla klausimas: kaip 
ir toliau išlaikyti tą idealiztaą 
visų lietuvių širdyse? Nūdienis 
ir kilniausias mūsų idealizmas 
yra: tautiškumo išlaikymas ir 
nuolatinė galima kova dėl Tė
vynės laisvės.

Ligi tol, kol išliksime tikrais 
lietuviais, ir mūsų idealizmas 
niekuo nenukentės. O tam pa
siekti — yra vienas ir didžiau
sias vaistas — savoji lietuviš
ka spauda ir savosios knygos. 
Juk kovai dėl Tėvynės laisvės
— mums kitų ginklų ir nebeli
ko kaip tik savas laikraštis ir 
sava knyga.

Tad šiuodu ginklus ir turime 
stengtis išlaikyti savo rankose, 
ir tai bet kokia kaina.

Tuomet, kada dar anais lai
kais, gyvenant mūsų tautai 
naktimi be ryto ir puoselėjant 
viltis sulaukti aušros, mūsų 
knygnešių karalius Jurgis Bie
linis yra pasakęs: “Lietuviš
kas spausdintas žodis — tai 
ugnis, su kuria sudeginsim ru
są Lietuvos žemėj”...

Jo žodžiai įsidėmėtini mum6 
šiandien. • Pr. AL

Didi. Gerb. “D-ko” Red.
ir Adm.!
Kristaus gimimo ir Naujųjų

1949 Metų švenčių proga svei
kinu ir linkiu gausių Dievo ma
lonių ,kad ir ateityje sėkmin
gai tęstute šį taip sunkų laik-j 
raščio redagavimo bei jo admi- ti, 
nistravimo darbą. tuvių kolonija

Labai širdingai dėkoju už tvarkosi. Ten veikia ALT 
man “Darbininko” siuntinėji- Skyrius, kuriam ilgus Die
nią per 1948 metus. Laikraštis tus pirmininkavo P. G. A- 
per visus metus mane regulia- leksynas. Dabar pirminin- 
riai lankė, tik pabaigoje metų ko pareigos atiteko S. Ke- 
kiek sušlubavo, net keli nume- liočiui.

’ riai kažin kur žuvo. “Darbinin
kas” man buvo mielas svečias Deltuva šiomis dienomis 
ir aš jo nekanriai laukdavau, atsiuntė visų ALT Skyriui 

progos priklausančių 
išreikšti, metinį mokestį, kaip tai 

ALT statutas.

Iz. Valančius.

ALT Skyrius
“įžanga į keturių partijų 
susitarimą. Pasitarimai 
su Stdonnictwo Narodo- 
we tebevyksta... Susitari
me privalo vietas susiras
ti visas lenkų politinis al
fabetas, nuo A ligi Z”.

Korespondentui paklau
sus ar jo “A” reiškia Ar- 
ciszewski, ar Andersą, 
Korbonskis atsakė: “ir 
vienas, ir kitas... Kariai 
jau gana patyrė pakriki
mo ir barnių, ir trokšta 
vienalytės vadovybės, ku
ria galėtų pasitikėti”. Jis 
vienkart piktai atsiliepė 
apie “kanapines grupes, 
kurios turi daugiau rai
džių savo iJMvadinimuose, 
nei narfų^if “totalistines 
organizacijas”.

Korbonskis be rezervų 
pareiškė, kad visos parti
jos atmeta Jaltą — tuo 
klausimu “lenkų atsakin
guose sluogsniuose nėra 
jokių spragų. Betgi patsai 
reikalas ilgokai sumaišė 
politinius samprotavimus, 
istorikus ir demagogus. 
Veik kasdien stebime 
triukšmingus pasisaky
mus. Tas riksmas nieko 
teigiamo neduos reikalui. 
Neatsimenu, kad, nuo Je
richono apgulimo laikų, 
ko nors būtų buvę atsiek
ta vien triukšmu”.

Paklaustas apie Pogrin
džio Vienybės Tarybos 
nusistatymą 1945 metais, 
Korbonskis pažy m ė j o, 
kad ta “Taryba nutarė 
prisitaikinti prie Jaltoje 
primestų nuosprendžių, 
traktuodama juos kaip 
pereinamąją būtinybę so
vietų kariuomenės oku
puoto krašto situacijoje. 
Tas, betgi, nei kiek nereiš
kia Krašto sutikimo su 
Jalta”. Čia jis turėjo dė
mesy 1939 m. sienas ry
tuose.

Galop, jis pažymėjo, 
kad “partijų susitarimas 
nereiškia Tautinio Komi
teto steigimo. Bijau, bet
gi, kad ateity reikalas ga
li pasukt kita kryptimi, 
jei pasitvirtintų gandai a- 
pie sukūrimą taip vadina-, 
mo už-partijinės ir virš- 
partijinės “Asmenų Vy
riausybės”. Tas reikštų 
grįžimą prie negarbingų 
prieškarinių metodų, o ry
šy su partija tas reikštų 
paprastą vertimą priimti 
Tautinio Komiteto kon
cepciją”.

Londono vyriausybei ne
pajudėjus, metų pabaigo
je Mikolajczyko PSL 
priešų atskala, PSL Wok 
neic. pžLiht’bį dtsU4uU-*treuit; jt.

I

konstitucijinės į- 
kaip kad prezi- 
ir vyriausybė, 

politinės intenci-

v •

Reikia tikrai pasidžiaug- 
, kad Roekfordo, III., lie

tuvių kolonija gražiai

Ilgametis Sky
riaus sekretorius P. A.

draugijųBe to, turėjau geros 
savo mintis jame
Kiek galėdamas bei sugebėda- numato
mas ir kiek tremtinio sąlygos'Pageidautina, kad ir ki
tokio, stengiausi parašyti Ui, tos organizacijos panašiai 
kas mano akimis buvo keltina, pasielgtų, O ALT Skyriai 
Turiu vilčių, kad netolimoje 
ateityje galMlu - :atvatiuotl A- primintų.'

jotas maloniai apie tai

VLIK’o VADŲ ATVYKIMO 
TIKSLAS

Mūsų spec. koresp. Europoje vius apie esančią padėtį, 
Jurgis Radvila bet taip pat ras gilaus su-Jurgis Radvila

ir

VLIK’o pirm. Prel. Kru- 
pavičius ir Vykdomosios 
Tarybos pirm. Vacį. Si
dzikauskas, š. m. i----- 1_
26 d. išvyko į Jungtines 
Am. Valstybes.

Jie buvo numatę išvyk- įormą. Anuomet ir dabar' 
ti š. m. sausio 5 d., tačiau pirmininkauja į,__ 1
kelionė buvo sutrukdyta t jetUVos Krikščionių De- 
nenumatytų sąlygų. Imokratų partijai.

j Myk. Krupavičius nese
nai Popiežiaus pagerbtas 
pakeliant į Vatikano pre- sausio latujg Jis 1923 _ 1925 m 
buvo Žemės Ūkio ministe- 

’riu ir pravedė žemės re-

PAIEŠKOJIMAS

Bakšianskytė, duktė Bak- 
šiansko Vinco ir Lipnickutės 
Malvynos ,gyv. Pennsylvanijos 
Valst. vardo ir po vyru pavar
dės nežinau: paieško puseserė 
Šimkunytė - Suvaizdienė, duk
tė Lipnickutės Malvynos. Pra
šau atsiliepti arba žinančius 
rašyti šiuo adresu: 

Suvaizdienė Kazimiera
(23) Diepholz Litausch Lager 

Germany

Paieškau savo dėdės Teofilio 
Mikodamo, gyvenančio Ameri
koje, kurio motina gyveno Lie- 

gaus i a i tuvoje ir 1943 met. ten mirė 
pas Gegužį, Stanciškių kaime, 

_ _ _ J Seirijų vals., Alytaus apskr.
Jų uždavinys pareikšti I Vacį. Sidzikauskas buvo' Prašau jį patį atsiliepti ar 

padėką JAV vyriausybei Lietuvos garsiu ministe- žinančius apie jį pranešti adre- 
už nepripažinimą Lietuvos rįy Berlyne ir Londone. su: “Darbininko” Redakcija, 
įjungimo sovietų sąjun-jįg pirmininkauja Ūkinin- 366 w. Broadway, So. Boston 
gon, materialinę ir mora- .fcų partijai. 27, Mass.
linę paramą tremtiniams.'----- —------ ■ ...
Ta proga jie padėkos 
gyvenantiems lietuviams■ 
ir jų organizacijoms, iš-į 
tvermingai kovojantiems • 
už Lietuvos išlaisvinimą Į 
ir paramą tremtiniams.

Vlikas yra aukščiausia 
Lietuvai išlaisvinti insti
tucija. Jos Žinioje yra 
Vykdomoji Taryba — 
tremties vyriausybė.

Vlikas susideda iš 1Q 
partijų atstovų. Vykdo
moje Taryboje yra 6 na
riai, kurie naująsias mar
kes įvedus, dėl finansinių 
sąlygų Bavo veiklą turėjo 
gerokai apkarpyti.

Reikia tikėtis, kad aukš-^ 4.
tieji svečiai ne vien supa* 
žindins amerikiečižindins amerikiečiu lietu- 

mą į Prezidentą Zaleskį, 
kad gen. Bor-Komoro’vvski 
sukurtų naują “pastovią 
valdžią”.

Visvien tikimasi, kad 
ne vėliau pavasario lenkų 
partijos susitars ir su

purs koalicinę vyriausybę

•v E 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių 
UetavEkų Sekančių Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls................................................................. ..... $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ..... ...................................................................... $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko’ ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ____ ___ _______ ________ _______________ — $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi......$1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wcst Brvadnay, So. Boston 27, Mass.

1.

2.

3.

Šiuomi siunčiu $.

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę
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8UB8CRIPTION KATES

Oomestic yearly ___________ 85.00
Domeetic once per week yearlv 83.00
Foreign yearly...............  86.5U
■'oreien once per w*>k veariv 83.50

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass

, Telephone SOuth Boston 8-2680

DARBINIU K

i j

Naujos Klasės Sovietuose
Rato Ged. Galvanauskas

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama----------------  8500
Vieną kart savaitėje metams _ 83.00
Htrenv metams ..................... 85.50
fTfsieny 1 kart eav-tAJ metams 8350

O

kolektyvizaciją. Išdava —|daugiau dirbtų ir nubaus- 
išnaikinta 7 mil. Galop vy-įtų apsileidusius. Prieš II 
riausybė padarė kai ku- karą profesinių sąjungų
irias nuolaidas — leido vadovybę skyrė iš vietinių 
parduoti perteklių ir ture- komunistų. Dabar toji va

iri mažą sklypelį žemės as- dovybė yra atkeliama iš 
meniškoje žinioje. 1948 m. kitų apygardų, kad nebū- 

ie- 
kvie-

psl. studijoje įrodinėja, 
kad tarp amerikiečių ir 
sovietų karas esąs neiš
vengiamas. Tos studijos 
autorius nėra kuris paša
lietis, bet JAV ambasados 
Maskvoje pirmasis sekre
torius.

I

NAUJAS PROPAGAN
DOS BUDAS

Prieš bolševikinėje pro
pagandoje daugiausia pa- 

I • V — - -----

Amerikiečiai pergyveno 
tris tarpsnius, kuriuose 
savaip vertinti santykiai 
.su Kremliumi. 1939-41 m. 
i sovietai buvo vertinami 
šaltai. Molotovo - Ribben- 
tropo sutartis buvo tas 
(smūgis, kuris atvėsino, 
bet ne panaikino simpati
jas Maskvai. 1941 - 1945 
m. buvo kitas laikotarpis, 
kuriame sovietai topo di-įžymėjo vadina m i e j i ,20 am. centų, 
džiausiais draugais ir a-' trockininkai. Apie juos ' " 

, -------, ........ w merikiečių santarvinin-!čia nutylėsiu, nes tas
mėjimas, tiesa, nereikšmingas, nes Japonijos parla-|kais gia laikotarpio su- į klausimas vertas atskiros

Su Azija teks skaitytis
Japonijos rinkimuose komunistai laimėjo parla

mente 35 balsus vieton 4, kuriuos pirmiau turėjo. Lai-

’l

milžiniškas. Įvairūs valdo- tų privačių sklypų pa- tų susibičiuliavimo su vi 
vai gauna nuo 2.500 ligi: kaltinta kolchozų vadovy- tos darbininkais. Kiekvl 
10,000 rublių per mėnesį į bė įr pavieni asmenys, nas pašnekesys apie stre

įvairiausio- kurįe tinkamai neapdirbo ką prilyginamas sukilimo

mente (žemesniuose rūmuose) yra 466 atstovai, bet kurta psichologija itaai Ii- Į studijos. Šį kartą pasiten-
vis rlpltn tnlrs ivmiis lrnmiinistn nripfliifdis vpreifi siisi-!i..__ _____ i____ r—I
mąstyti. Dėlko taip įvyko? — j _____
kiečių laikraštis, ir atsakydamas į savo klausimą, pa- tie ___ r
tiekia keletą spėliojimų: gal dėl komunistų laimėjimo tremtiniai, kurie pasisku- 
Kinijoj, gal dėl suteikimo valdžios tarnautojams 48 bino įtikinėti išskėstomis 
valandų darbo savaitėje, o gal dėl kurios kitos svar-Įrankomis lauktus ameri

kiečius: bolševikai nede- seriją — 26 knygutes, ku- 
mokratai, teroristai, ge- rios platinamos atskirai Įkia stebėtis, kad, Dr. Co-ĮŠoVchozams

vis dėlto toks žymus komunistų prieauglis verčia susi-;ko ne vįen kareivių, bet ir | 
rkS11"' i-'1-9 — klausia vienas ameri-karininkį galvose.’ 19451

kiečių laikraštis, ir atsakydamas į savo klausimą, pa- m mQsu tautiečiai -

valandų darbo savaitėje, o gal dėl kurios kitos svar-Į 
besnės priežasties. “Aliarmistai”, kurie sielojasi dėl 
kilstančio Azijoj sąjūdžio, tur būt žino, ką šneka.

kinsiu aptardamas “Ca- 
tholic information socie- 
tv” (214 West 31st Street, 
New York 1) leidinius. 
Katalikų inform arinė 
draugija 1947 m. išleido

ir naudojasi j 
mis pirmenybėmis. Eilinio 
darbininko atlyginimas 
svyruoja apie 300 rublių 
mėnesiui. Mokesčiai, kas
metinė paskola tą algą 
dar sumažina. Po įvairių 
atsiskaitymų iš 480 rublių 
algos telieka 360. O ko 
Įvertas rublis? Oficialiai 

, o faktiškai 
4-5 centus. Ir kvalifikuo
tas darbininkas gauna r>er 
mėnesį tik 18 dol. Toks 
menkas darbininkų atly
ginimas verčia iuos skur
sti. 4 kv. metrų buto švie- _______ ________ .******„, --
sa ir kuras reikalauja: kainas, darbininkų skai-ikokį darbą yra dirbęs. 
14% algos. Įvairiu gami- ^įų įr jįems išpuolančias Kiekvienas nusikaltimas 
niu kainos nepaprastai ldarbo normas. Kolchozo įr bausmė taip pat pažy- 
aukštos. Rublio mirkimo<vadovybė yra atsakinga mimas. Toji darbo knygu- 

į galia menka. Todėl nerei-ju^ kejįy taisymą, paramą tė visur sekioja darbinin-

kolektyvinės dalies. Todėl ruošimui, kuris 
neretai kolchozai nusavi- mas nepaprastai 
na ir privatinio sklypelio 
derlių.

Teoriškai kolchozų va
dovybė yra rinktinė. Tik
rovėje ji skiriama žemės 
ūkio ministerijos. Kol
chozo vedėjas gauna algą 

i lyg būtų pramonės įmonės 
direktorius. Visi svarbes
nieji klausimai sprendžia
mi regialinės biurokrati
nės įstaigos. Ji nustato 
kas yra gamintina, 

’ vyriausybei <

baudžia- 
aštriai.
į darbąPasivėlavimas

120 min. yra baudžiamas 
kalėjimu ir priverčiamuo
ju darbu. Vaikams 13 m. 
amžiaus leidžiama dirbti 
suaugusiųjų darbas. Mo
terys dirba vyrų sunkiau
sius darbus. Darbininkai 
turi iš algos apmokėti už 
sugadinimą darbo įran
kių.

Kiekvienas darbininkas
* , kiek turi “darbo knygutę”, ku-
atiduotina,1 rioje žymima kada, kur ir

Taip, “aliarmistai” gerai supranta, ką reiškia A- riausiu atveju buvo neuž-'ar įdėtos į kartoninį ap- 
zijossąbruzdis. Būtų labai pageidautina, kad ir Ame-piršti. Tai buvo sąmyšio i lanką r— J-’ 
rikos valdžia bei visuomenė tai suprastų. Juk Azija tarpsnis, kurio metu ant mos adresatui.

už dolerį siunčia- 
Tose ma

žose knygutėse, kiekviena 
po pusę lanko, aptariamos 
atskiros temos, 
nebūtinai vien 
Jie yra f 
žiūrų, bet visi 
vikai. Kai kurie autoriai

tik laikinai snaudžiąs milžinas. Kai jis pratrins akis, mūsų kaktų klijuotos eti- 
ir atsistos ant kojų, kas prieš jį atsilaikys? Ir žmo-'ketės įvairių “antifašisti
nių skaičiumi, ir žemės turtais Azija visa galva vir- nių” skryningų. Tremties 
šyja kitus pasaulio žemynus. O jeigu ji savo kultūrą, spauda mokyto, kad apie 
ideologiją ir religiją išlaikys dabartiniam stovyje, sovietus (pavargėjus ir 
koks likimas laukia baltąją rasę, kai susikirs su gel- kraugerius) reikia rašyti 
tonąia? .švelniai, nes jie neseniai

Prieš 50 metų vienoj meno parodoj Vokietijoj buvo kai keno santarvi- 
buvo išstatytas paveikslas, vardu “Geltonasis Pavo- ninkai... 
jus”. Jis atvaizdavo vedančią kovon prieš geltonuo- Toji “draugiškumo” nuo- 
sius Vokietiją, už jos stovinčias Rusiją, Austriją,'taika naujų vėjų pamažu 
Prancūziją, Angliją ir Italiją. Paveikslo tikslas buvo išblaškyto. 1945 m. įvyks- 
laikinai politinis: pastūmėti Rusiją į karą su Japonija pirmieji susikirtimai, 
ja, kad Rusija susilpnėtų ir užleistų Vokietiją Euro-‘1946 m. amerikiečiai pra- 
pai vadovauti. To paveikslo sumanytojas (ne piešė- deda persilaužti. Bolševi- 
jas) buvo kaizeris Wilhelmas U. Tiesa, jis pats ir Ru-!kams nedraugingoji lite- 
sijos caras Nikalojus II ne nuo geltonųjų prarado — ratūra JAV pradeda dyg-

• ansai savo sostą, o šitas ir sostą ir gyvybę, bet vis ti, kaip grybai po lietaus. ____
dėlto nuo geltonųjų japonų rusai jau buvo skaudžiai Kai toji literatūra miHjo- • MAS 8OVBSHJOSE 
nukentėję. . ... na^s egzempliorių platin- (Eeveryday life under the

Syyam besant, tiek dalinai.ta, tremtiniams įsakyta Soviet System, by Eugene' 
Lyons).

Žinomas autorius eilės 
knygų, American Marcu- 
ry redaktorius, gražiai ap-i 
taria istorinį rusų tautos 
tragizmą. Toji tauta isto-; 
rijoje kietai supančioja-, 
ma prieš kiekvieną audrą? 
Policijos priespauda, pro
paganda, masių įrikiavi- 
mas galop žmones pajun
gia tam tikrai ideologijai.

Atlyginimo skirtumas

Autoriai 
katalikai.

..... ;------------- * ir pramonės ką, nes be jos darbininkas
lin Clark apskaičiavimu, įmonėms. Kolchozai yra negali gauti darbo. Darbo 
sovietų pragyvenimo lyg>| savos rūšies baudžiava, knygutė yra darbovietėje. 
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čiau už indų ir kiniečių, i
Žemės ūkis sukolekty- j traukti iš kolchozų, rei- 

vintas, išskyrus i 
skaičių ūkių užimtuose i atveju privatinis sklype-

muo stovi^nezymiai auks-ikurį buvo panaikinta A- Tik gavus jos sutikimą 
x... ieksan(iro u. Norint pasi- galima ieškoti kitur dar-

--------------------j L.l 1" rei- bo, o darbo knygutė įmo- 
nežymų kia gauti leidimas. Tuo nės prisiunčiama naujai 

■ darbovietei. Sovietuose• • • C ******* V K V » V J M T ** viCLl UU V IV LV* • kJU V IV V UUOV

kraštuose ir Sibire. Kol-j lis paliekamas be atlygi- darbininkas yra valstybės 
antiDolse- chozai ten dirbančius na-nimo.

* —ė "H verčia vergais. w/.
netgi žydai. Visi autoriai derliaus paliekama sėklai i kios laisvės, 
yra buvę ilgesni laiką so- -
vietuose, daugiausia ame-1 
rikiečių laikraščių kores
pondentai. Kai kurie žy
mūs rašytojai, publicistai. 
Žvelkime bent trumpai į 
jų turinį, nes kai kurie 
duomenys ir mums įsidė- 

į mėtini.
KASDIENIS GYVENI-

nukentėję. k_; ’ ..................... ~
Kaizerio mintis, jam gyvam besant, tiek dalinai ta, 1_________  ____

išsipildė, bet vis dėlto ji siekė toliau. Įdrąsinti laimė- Į tūnoti dantis sukandus, 
jimu, japonai tą mintį pasisavino ir antrojo karo me- 1947 metais išėjo apstybė 
tu užsimojo užkariauti Aziją ir palaipsniui kontro- literatūros, aštriai pla- 
liuoti pasaulį. Jiems tas nepavyko: baltoji rasė tą pa- kančios Kremliaus valdo
vo jų likvidavo, bet — be geltonosios Kinijos prisidėji- vus. 1948 m. pradėta ofi- 
mo nežinia kaip būtų buvę. i ciali kova. Stote Depart-

Dabar Rusija užsimojo Aziją pavergti — taip pat ment 
pradėjus nuo Kinijos — ir atrodo, kad įpusėjo savo riuos 
tikslą atsiekti. Tačiau kas bus toliau? Ar Maskva ti- Snio 
kiši Kinijos “komunizmą” visuomet kontroliuoti? Čia 
ji gali skaudžiai nusivilti. Jei pačioj Rusijoj komu
nizmas, ar verčiau bolševizmas, gaivalingai vystosi į 
nacionalizmą, ir prieš tą sąjūdį keli milijonai valsty
binės policijos nebepajėgia atsilaikyti, tai ką jau apie 
Kiniją bekalbėti? Juk tai plačiai žinomas faktas, kad 
kiniečiai ir kiti azijatai nepakenčia baltosios rasės. 
Azija azijatams — tai jų šūkis. Komunizmas jų nuo
taikos nepakeis. Susibūrę į vieningą masę, užsidegę 
noru pavergti pasaulį, kaip andai Džingis - Chano lai-

paskelbia kai ku- 
dokumentus iš tarp-, 
1939 - 1948 m. “Fo- 
Affairs” žurnalas, 
Department oficio- 

mėn.
Historicus 40

reign
Statė 
zas, 1949 m. sausio 
numeryje,

kais, geltonieji pirmiausiai žygiuos per Sibirą į Rusi
ją-

Tad akli yra baltosios rasės vadai ir kartu su jais 
Maskva, jei nesupranta, kad su azijatais netolimoj at
eity teks atsiskaityti. K.

vergu. Todėl, anot “Trud”, 
negali jis pats gintis nuo 

Profesinės valstybės. Darbininkas . 
ir jiems. Darbininkai lai-; sąjungos pareina nuo ko- privalo dirbti už badmi- 
mingi, jei gali išsimaitin- munistų partijos. Galop ji rišką atlyginimą. Profesi- 
ti iš skirtos dalies. Tik paskiria profesinių sąjun- nės sąjungos joms nieko 
privilegijuoti turi asme- gų vadovus. Jie tegali negalinčios padėti. Jų se- 
niškai parduoti perteklių klausyti, bet ne darbinin- natvės draudimas ir aprū- 
juodoje rinkoje. kams atstovauti. Profesi- pinimas ligos atveju yra

Žemės ūkio darbininkai;nių sąjungų uždavinys elgetiškas.
1932-33 m. kovojo prieš skatinti, kad darbininkai Tas pats autorius rašo 

i kito tema “The Soviet Re- 
•gime in practise” — So- 
; vietinė santvarka tikrovė- 
; je. Šios knygutės turinys 

,’apie sovietinės konstituci
jos taikymą, M.V.D. meto
dus, “laisvę” galėtų būti 
daug kuo papildyta ir iš- 
lietuviškos patirties. Vie
na, kas įsidėmėtina, yra 
tai kad autoriaus tvirtini
mu sovieetuose esą 100 
mil. suaugusių. Iš jų 15 
mil. esą privalomuose dar
buose, taigi 
suaugęs.

Trečioji 
“Mind and 
land of Soviets” — Galvo
sena ir dvasia sovietuose. 
Čia pirmiausia aptarta ti
kybinį persekiojimą ir an- 
j tireliginę propa gandą. 

Tęsinys 4-tome pusi

verčia vergais. Tik 40% į Darbininkai neturi jo-

KALVIS
> -r. f

Kalvi tylusis, ką tu kali? 
— Plieno ramentą eiti toli, 
Tolį matuoti ir erčią — 
Tokį ir tau nukalti galiu, 
Jei tave eiti tokiu keliu 
Vargas ar įnoris verčia...

Moku aš kalti pančius kartu, 
Dvilinkus pančius, laidą, kad tu, 
Verge, sėdėtumei suole, 
Kad tau galėtų veržti bet kas 
Priešgynio kojas, laisvės rankas, 
Kalinti širdį drąsuolę...

Laisvę iš ryto, kryžių vėliau,
Lygiai, neprašant — prašant, kaliau, 
Kaip darbo sąrašai mini,
Bet aš kalu, neprašant, visiems — 
Bėdžiui, turtuoliui, bailiui, drąsiems — 
Karsto nedilstamą vinį...

Jurgis Baltrušaitis.

kas septintas

jo knygelė 
Spirit in the

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONĖS IŠVAKARĖSE

Man buvo neaišku, kas tuos dundėjimus 
sukeldavo: ar patrankų šūviai, ar bombar
davimai. Mėginau tą reikalą išsiaiškinti. 
Vienas vokietis man aiškino, kad tie trenks
mai kylą iš bombardavimo, kitas aiškino, 
kad iš patrankų šaudymo, o trečias sakė, 
kad tie garsai pareiną iš bombardavimo ir 
kartu iš patrankų šaudymo. Vienu žodžiu 
pamačiau, kad vokiečių kariai patys nesu
pranta, kaip čia tikrovėje yra. Tik pagaliau 
vienas karys gan mandagiai man paaiškino 
mane dominčiu klausimu:

— Čia viskas kartu maišosi, bombardavi
mai ir patrankų šūviai, kuriuos sunku vie
nas nuo kito atskirti.

Šiandien vokiečiai buvo jau visai kitokie. 
Buvo daugiau susirūpinę karo veiksmais, ne
gu “majako” (trianguliacijos punkto) sta
tymu. Jie šiandien nieko nedirbo, o tik vaikš
čiojo ir vis po vieną arba keliese žiūrėjo į 
rytus, kaip tamsūs dūmų kamuoliai užimda
vo horizontą. Kariai tą dieną sau pietų ne
virė. Tai buvo pirmas įvykis bėgyje jų dvie
jų savaičių pas mus buvimo. Jie ir mus per 
daug neramino. Apie pietus mūsų simpatiš

kasis vokietis, nutaikęs momentą, paklausė 
savo lietuvių kalbos mokytojos:

— Ar moki tylėti?
Gavęs teigiamą atsakymą, jis pranešė:

— Rimtas yra pavojus ir būkite viskam 
pasirengę. Ir jeigu mano pasakymas pasieks 
ten, kur nereikia, tai aš savo galva atsaky
siu.

Žinoma, toji mokytoja jį patikino, _ kad 
niekas nežinos, kam nereikia, ir kad joks 
pavojus jam negresia. Kaip aš tą dalyką su
žinojau, nenustebau, nes pats mačiau, kad 
frontas yra čia pat ir kad nėra pajėgų grei
tu momentu jį sulaikyti.

Po pietų pasirodė rusų bombonešių eska
drilės. Jie lekiojo labai žemai. Pradėjo mūsų 
kaimą bombarduoti. Netrukus užsidegė vie
no ūkininko trobesiai, paskui kito. ‘ Tuose 
trobesiuose nebuvo nė vieno vokiečio karei
vio. Pradėjome iš po pastogių nešti savo bū
tiniausius reikmenis, nes buvo didelis pavo
jus ir mūsų trobesiams. O tam didelė gali
mybė buvo. Mat, mūsų trobesiai stovėjo ant 
kalno. Medžių tarp pastatų buvo nedaug. La
pai nuo jų buvo nukritę. Prie mūsų pastatų 
stovėjo daug didelių aukštų autobusų ir 
sunkvežimių, kurie buvo neužmaskuoti. Be 
to, radio stoties, kuri stovėjo ant kiemo, 
stiebai kyšojo labai aukštai. Taigi taikinys 
lėktuvams buvo labai puikus. Atsargesni vo
kiečiai kasė griovius nuo bombardavimo 
skeveldrų pasislėpti. Ir neapsirikta buvo. A- 
pie trečią valandą po pietį} pradėjo artintis

septynių bombonešių eskadrilė link mūsų 
sodybos. Pakilo didžiausia mūsų tarpe pani
ka. Pamačiau, kad jau ateina mirtis. Vilties 
išsigelbėti man atrodė, kad nėra. Bombone
šiai lėkė kokiu penkių dešimčių metrų aukš
čiu. Jie skrido tiesiog mūsų gyvenamojo na
mo link. Karių apie dvidešimts, o mūsų pa
čių apie dešimts žmonių stovėjo apie namą 
išsiskirstę. Mano širdis sudrebėjo, kai bom
bonešiai įlėkė į mūsų pastatų rajoną ir, nie
ko nelaukdamas, įlindau į agrastų krūmą. 
Tiesą pasakius, tegalėjau paslėpti tik pusę 
liemens, o antroji pusė pasiliko lauke. Vadi
nasi, pasislėpiau, kaip strausas, įkišdamas 
galvą į smėlį, kai negali išbėgti nuo besive
jančių priešų.

Kai lėktuvai lėkė virš manęs, širdis susto
jo plakusi, kailis užšalo. Negalvojau, kad iš
liksiu gyvas. Tačiau tikrovėje troškau gy
venti. Mintimis susijungiau su Aukščiausiu 
ir maldavau jo malonių. Jutau, kaip mirtis 
artėjo.

Lėktuvai pralėkė, nieko blogo mums ne
padarę. Jie, palėkę toliau nuo mūsų į .laukus, 
ėmė šaudyti iš kulkosvaidžių į tuščią dirvą, 
ir, nulėkę į vieno kaimyno sodybą, numetė 
nedidelę bombą, kuri' sprogdama žmogų su
žeidė, o arklį užmušė.

Išlindęs iš krūmo, negalėjau atsistebėti, 
kaip tie lėktuvai galėjo mus palikti ramy
bėje. Toks buvo didelis ir geras taikinys, o 
jo rusų lėktuvai nebombardavo. Tik keletas 
vokiečių buvo pasislėpę, o kiti stovėjo prie •

pastatų prisiglaudę. Tiesa, vienas iš kariš
kių net jumorą iškrėtė iš tų lėktuvų. Jis, 
lėktuvams artėjant, išstatė savo sėdynę, 
kaip patranką, į atskrendančius lėktuvus, 
pakritęs ant pylimo kranto. Žinoma, aš to 
reginio nemačiau ,bet mano prieteliai, ma
čiusieji tą vaizdą, papasakojo.

Anksčiau dažnai girdėdavau žmones kal
bant ,kad rusai nemoka iš lėktuvų pataikyti 
į taikinius ir, be to, nemoka rasti kariškų 
taikinių, o tik jie apšaudo ir bombarduoja, 
kas pripuolamai pasitaiko. Man anksčiau vi
sa tai buvo nelabai patikima. Tiesa, iš jų 
ankŠtybesnių Lietuvos bombardavimų gali
ma buvo daleisti, kad rusų lėktuvai karo o- 
peracijoms nedaug ką tiesioginiai padeda, 
tačiau, kad jie galėtų padaryti tokius “liap
susus”, kaip šiandien padarė, niekada nebū
čiau tikėjęs.

Buvo man įdomu sužinoti, kodėl tas vo
kietis tokias išdaigas išdarinėjo su rusų 
lėktuvais, kuomet mirtis jam ant galvos ky
bojo. Nieko nelaukdamas, pasiįdomavau tuo 
reikalu pas jį.

— Norėjau savo draugams parodyti, kad 
“Ivan” yra aklas, kai sėdi lėktuve — išdi
džiai paaiškino vokietis apie savo poelgį.

Kaip ten bebūtų su tuo “Ivano” aklumu, 
bet visgi nenorėjau ir baisiai bijojau, kad 
antrą kartą jie neužskristų virš mūsų, nes 
ir aklai vištai, pasak mūsų priežodžio, kar
tais pasiseka rasti grūdą.

(Bus daugiau)
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gyvenimas tremtyje

giausia
mais tremtyje 
Lietuvos vardą 
čiai,

mi dvelkianti operos jėga. 
Tenka paminėti ir jauną, 
gabų baritoną ir dar mo
kini, Antaną Paukšti, iš 
profesijos mokytojas ir 
buvęs karininkas, žinomų 
vienuolių Paukščių brolis. 
Dar koncertuose pasirodo 
lietuviškas Šaliapinas, tai 
Ipolitas Nagrockis - Nau- 
ragis, tenoras Juozas Rut
kauskas - Kutkus, Anta
nas Sprindys, Alė Kalvai
tytė. Juoze Augaitytė, I- 
zabelė Blauzdžiūnaitė - 
Motiekaitienė, Juoze Kriš- 
tolaitvtė, o Katryna Ra- 
dziborskaitė - Kardelienė 
jau su vyru, žinomu žur
nalistu, Jonu Kardeliu, 
apsigyveno Kanadoje. A- 
merikoje apsigyveno mi
nima V. Jonuškaitė, Gri
gaitienė, Dičiūtė ir Sofija 
Pusdešrytė - Adomaitienė. 
Tremtyje yra keli ir ke
lios baigią konservatori
joje dainavimo klases, bet 
tokio platesnio pasirody
mo, kai per senuosius, 
sunku įsigrūsti, o be to, 
ir vokiečių teatrai visi su
naikinti, kad ir jų akto
riai ir solistai vaikšto be 
darbo. Tad ir sunku lietu
viui prasimušti. Tik viena 
Antanina 1_____________
neturi konkurentės Augs
burgo operoje, kad ir vo
kietės. Tai sveikintina ir 
džiugu mums lietuviams, 
kai lietuviai menininkai 
įvertinami ir randa teatro 
kritikų teigiamus atsilie
pimus. Dar pasirodo J. 
Vencevičiūtė 
Baltrušaitis, 
čiau ir tik anglų zonoje.

Mūsų rašytojas, kaip 
prieš kiek laiko minėta, 
kad gyvenimo sąlygos kū-

Dideliu pasisekimu trem
tyje — Vokietijoje kon
certuojanti ir puikiai 
Augsburgo operoje pasi
rodžiusi, ką ir vokiečių 
spauda geriausiai įverti
nusi. Lietuvos operos 
žvaigždę Antaniną Dam
brauskaitę, sausio mėn. 
15 d. išvyko su kitais mū
sų menininkais Anglijon, 
kur duos koncertus, ne 
tik lietuviams, bet ir ang
lams, nes ir jų kviesta. 
Gastrolėse išbus tris mė
nesius. Akomponatorium 
vyko žinomas muzikas 
prof. Vladas Jakūbėnas. 
Dambrauskaitė, kaip ir 
dailininkas prof. Vytau
tas Kazys Jonynas, dau- 

savo pasirodv- 
išgarsino 
ir vokie-

ir amerikiečiai, ir 
prancūzai, jau moka lietu
vius suprasti, įvertinti ir 
pažvelgti į Lietuvos pra
eiti ir. net skaitytis, kad 
tokia maža tauta, o turi 
tokių garsenybių. Antani
nos Dambrauskaitės pasi
rodymai visada mėgstami 
vokiečių ir šiltai įvertina
mi. nors programoje re
pertuaras išmargi n t a s 
daugumoje lietuvių muzi
kų kūriniais. Dar kas 
sveikintina, kad ji sceno
je visada pasirodo tauti- 
niuos drabužiuos, propa
guodama mūsų tautodailę. 
Tokia ir Vincė Jonuškai
tė - Zaunienė - Leskaitie- 
nė. Dar paminėtina, kad 
gražiai save užsirekomen
davo, nors dar mokinys 
(žinomo operos artisto 
Jono Būtėno) ii’ šiuo me
tu jau plačiau pasirodęs, 
jaunas, dramatinis teno
ras ir tėvų pranciškonų rybai kuo blogiausios ir, 
auklėtinis (baigiąs Lietu- net vietos komitetų 
voie tėvu ]

f < r. z * » fe

ioj civilis karas vyksta ir nekaltos au
kos krinta diena iš dienos atnešdamos likusiems 
šeimos nariams tragiškus momentus. Štai tūla pi
lietė pergyvena laidotuvių momentą kapuose, 
kur buvo laidojama jos: tėvas, molina, vyras ir 
du .vaikai. Jie žuvo laike penkių dienų kovos Nao- 
ussa apylinkėje tarp vyriausybininkų ir raudonų
jų guerilų. Po tos kovos tie guerilos turėjo pa
sitraukti į kalnus, bet jie areštavę 3,000 nekaltų 
žmonių nusivarė užstatais.

Išblaškyta
tis”, vadovaujama klaipė
diečių, Mažosios Lietuvos 
Tarybos Spaudos Komisi
jos lėšomis, išleido žino
mo Mažosios Lietuvos vei
kėjo ir rašytojo dr. Vi
liaus Storastos - Vydūno, 
net tris knygas — “Gyve
nimas Prūsų Lietuvoje, 
apie 1770 metus, kaip jį muziejai yra likę. Konsti- 
vaizdavo Kristijonas Do- tucija kalba apie “laisvę 
nelaitis”. Ta pati knyga tikyboms ir antireliginei 
išėjo ir vokiečių kalba —i propagandai”. Pirmoji ne 
“Die Lebenswelt im Preu- vien mokyklose yra drau- 
ssischen Litauen ums džiama, pastaroji yra ska- 
Jahr 1770 nach den Dich-į tinama. Užtenka atlikti 
tung dės Pfarrers Chris-Į sutouktuves ir * pakrikšty- 
tian Donelaitis mit ihrenjti bažnyčioje, 
Voelkischen Bedeutung”.' laukus 
Knygos iliustruotos dail. 
V. K. Jonyno medžio rėži
niais. Be to, dar išleido ir 
kitą Vydūno knygą apie 
žmogaus likimą — “Ein 
Nachlass schlichter litau- 
ischer Menschen”. Jos iš
leistos propagandai, dau
giau pažinti Mažąją Lie
tuvą, kada mūsų praeitis 
ir kovos tampriai rišasi ir 
ta Mažoji Lietuva yra tik 
mūsų tautos dalis, kuri 
buvo šimtmečius vokiečių 
pavergta ir liko mūsų pa
čių krauju atkovota, dar 
1923 metais. Ir autorius 
Vydūnas šiose knygose į- 
rodo, kad Mažojoj Lietu
voj nėra nieko vokiško ir 
nors tas vokiškas batas 
įvairiais būdais stengėsi 
nutautinti, bet nieko ne
padarė ir ta lietuviška 
dvasia dar ir dabar te
spindi, nors šiandien ten 
ir žmogžudys bolševikas 
sėdi. Autorius stengiasi s^fetuo^'suku^
atvaraduoti tą brangią tos naujos klagės:
Mažąją Lietuvą dar Done-į---------
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Pradžia 3-čiame pusi. 
Bezbožnikų” akcija ir

įrankio — 
valdomųjų

knygelėje 
in our

taujančių, jų 
valdančiųjų ir 
— vergų. 

Ketvirtoje 
“The Enemy
Schools” — priešas mūsų 
mokyklose nurodo komu
nistų įsibrovimą į JAV 
mokyklas. Mokytojai ir 
profesoriai varą bolševi
kinę propagandą. Dauge
lis jų priklauso komunis
tų partijai. Tūlas Richard 
Frank, komunistas, nuro
do, kad mokyklos yra 
priemonėmis tautai pa
ruošti liaudies frontui. 
“Mokyklose sėti bolševiz
mo sėklą ir įnešti nesuta
rimą esąs marksizmo - le
ninizmo uždavinys. Kny
gelėje išvardyta apstybė 
komunistų ir jų simpati- 
kų. Jų tarpe randame ir 
Dr. Albert Einstein, pro- 

► uni- 
rūšies stebuklas. | versitete, žinomąjį relia-

Tam tikrais protarpiais tyvumo teorijos kūrėją, 
sovietuose įsivyrauja ti-j ,.............................

kad susi- 
komunistų parti

jos persekiojimo. Tikin
čiųjų yra užsilikę, nors 

■tik po revoliucijos 90% 
dvasiškių išnaikinta. Nau
joji generacija išauklėta 
ateistinėje dvasioje. Tiky- 

■binės literatūros leidimas 
j sustabdytas.

Kunigai šventikai, rabi
nai ir mulos kalinami, jei 
jie netalkininkauja bolše
vizmui. Jei dar atsiranda 
naujų šventikų — savos fesorių Princentono

! 
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Ona Balčiūnienė -kymėlius jaunimui vckie-j 
— “Das Lied į 

” (Dalgio dai-i 
iliustruotą knygelę' 

vaikams— “Riestausio sū
nus”. Dalis tremtyje su
kurta ir pataisyta moky
klai vadovėlis — “Aušre
lė”. Minimų autorių kny
gas išleido žinoma knygų 

apsakyme liūs leidykla “Patria”, kuriai 
«1

produktingas, bininkas 
nors ir antri leidimai 
naujai pataisyti j 
dyti, Stepas Zobarskas toje tėvynėje mirusio Ba- 
(šiuo metu dirbęs BALF)įlio Sruogos keturių veiks- 
davė net šešias knygas,; mų ir devynių paveikslų 
būtent: noveles —- “Sava-.

apsakymą —

- - - I 11

i..Xv; Tik ir kiti dar kuria. Na ten-j kymėlius jaunimui— “Ga
Dambrauskaitė ka nusidžiaugti, kad susi- nykių vaikai”, pasaką — 
loamoraus <u. laukįama ir debiutantų,;“Brolių ieškotoja”, apsa 

kaip < 
Audronė, išleidžianti sąvokių kalba 
eilėraščius — Beržų paša- der Sensen 
ka — arba ir žinomieji ir na), 
seniau pažįstami rašyto
jai: Jurgis Jankus nove-j 
les — “Naktis ant morų”,j 
poetė Katrė Grigaitytė -1 
Graudušienė poezija — 
.“Paslaptis”, Vytautas Ta-
mulaitis 
jaunimui 
Bet ypač,

ir Vladas 
bet tie re-

i

i
I JAV gal pavėluotai, bet 

kybinis pakantrumas. Pa- akyliai stebi, atviromis a- 
starasis buvo 1936-37 m. kimis tiria tą bacilą, kuri 

trečdalį pasaulio nuvertė 
nuo kojų.

Pastaruoju metu ne vien 
Sovietuose, bet ir užim
tuose kraštuose vyksta y- 
pač katalikų Bažnyčios 
persekiojimas. Ortodoksų 
ir kitos bažnyčios yra tik 
priemonės politinio tikslo 
siekti.

t Ankstesni duomenys ro

......................... ’ ‘ i neį-
_ pranciškonų vertinamos joks jo kūry- 

gimnaziją Kretingoje) St. binis darbas, bet jis neli- 
Baranauskas, kuris ir ko koks stovyklos kerplė- 
kartu išvyko į Angliją ša. stumdytis ir veltui 
koncertuoti, jau net ant- UNRRAos, dabar IRO, me krašte', 
rą kartą. Tai gabi, ateiti-*duoną valgyti, o sukūrei “Per šaltį ir vėją’’,•i,

laičio laikais. Daugiau tuo| JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
klausimu literatūros ir( 
pažinkime geriau savo tė-;

—»----------- ------ ~ - *vynę, nes mes mažai dar
Sugrįžimas’, vadovauja žymus preky-’ją pažinome ir nemokėjo- 

“onasw Lenktai- me įvertinti, ką svetim-
—i. bet tis. ši leidykla išleidžia ir'taučiai seniai suprato ir 
ir papil- žymaus rašytojo, paverg-'jog grožį sau pasisavino.

A. Jankūnas.

“Ka-
Nese-

istorinę kroniką -
— 'zimieras Sopiega”. 

apsa- riai knygų leidykla “Als

Silpni žmonės gerų ap
linkybių laukia, o stiprūs 
patys jas pasidaro.

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"
Norintiems angliškai pagal 

gramatiką Mhnoktl, 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.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO 

RAPORTAI
Po susirinkimo Centro Valdybos nariai bendrai 

vakarieniavo ir draugingoj nuotaikoj privačiu būdu 
diskus;:vo įvairius visuomeninius reikalus. Po vaka
rienės. padėkoję kun. Pr. Jurui už pastogę ir lietu
višką vaišingumą, išsiskirstė.

KONGRESO REZOLIUCIJOS IR PROTOKOLAS
Įš ildyta kongreso nutarimas: atspausdinta kon

greso priimtos anglų kalba rezoliucijos j atskirą 
knygutę, pavadintą “For a Just Peace". Atspausdin
ta 5,06-? j ■ išsiuntinėta LAIC turimais adresais. Šia- 
: . :eikaie daugiausiai pasidarbavo adv. K. Jurgėla.

>j>eruojant M. Kižytei ir “Amerikos" administraci
ni 0' . paustuvei. Knygutė taip pat išsiuntinėta lie

tuvių kunigams klebonams ir Federacijos skyriams.
Atspausdinta i atskirą knygutę dviejų Federaci

jos kongresų — 28 ir 29-to protokolai. Knygutė iš
siuntinėta visiems kunigams klebonams ir Federaci
jos apskritims bei skyriams. Šios knygutės atspaus
dinta 600 egzempliorių. *

NAI 4ASIS STATUTAS
29-.: > kongreso priimtoji ALRKF konstitucija (jai 

projektą jraruošė kun. Pr. Juras! atspausdinta i at
skirą knygutę. Atspausdinta 2,000 knygučių. Jos iš
siuntinėtos visiems kunigams klebonams ir Federaci
jos apskritims ir skyriams. Ir šiaip jau žymesniems 
veikėjams pasiųsta po knygutę. Apie naująją AL- 
RKF konstituciją įjon jkorj>oruota ir Lietuvių Kul- 
1' «. Instituto statutas) girdėta gražių atsiliepimų. 
Su j.-: t< ko supažindinti ir NCWC kai kurie departa
mentai. NCWC ir ALRKF

Su ypatingu pasitenkinimu noriu konstatuoti lak
ią, kad per paskutiniuosius |»orą metų Federacijos 
ryšiai su NCCM ir NOCW žymiai sustiprėjo. Pirmo
je vietoje pakartosiu jau žinomą visiems faktą, kad 
mudu su p. Juozu Laučka įeiname į NCCM direkto
riais ir dalyvaujame jo suvažiavimuose kauro lygia
teisiai atstovai. Suvažiavimuose esame skiriami į įvai- 
įta: Komisijas. Juozas Lainka jau kelintam terminui 
i-> • > . > NCCM 'Nativiia! CounciI ei Cathvlic 

Men) vykdomąjį komitetą.
NCWC žurnale “Catholic Actior.” dažnai pasirodo 

žinių apie ALRKF veikimą. Plačiau buvo rašoma apie 
šį mūsų kongresą. NCCM leidžiamas mėnesinis biu- 
leteViis ‘Catholic Men” pirmam puslapy įdėjo ilius
truotą straipsnį apie Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresą.

Dėka mūsų ryšių su NCWC ir Lietuvos nepriklau
somybės byla randa toj organizacijoj ne tik simpa
tijų, bet ir konkrečios paramos. NCWC spaudos de
partamentas dažnai siuntinėja visai Amerikos kata
likų spaudai komunikatus iš okupuotosios Lietuvos, 
tremtinių ir mūsų amerikiečių veikimo. Pavyzdžiui: 
po ALT delegacijos atsilankymo pas Prez. Trumaną 
(rugsėjo 16 d.) aš atsilankiau NCWC centre ir jo 
spaudos departamente ir to pasekmėje visiems Ame
rikos. Kanados ir kitų pasaulio katalikų laikraščiams 
kuriuos NC aptarnauja žiniomis i išsiuntinėjo ne tik 
komunikatą apie ALT žygį pas prezidentą, bet ir 
delegacijos atvaizdą. Tą medžiagą katalikų laikraš
čiai panaudojo. Tokios publikacijos, garsinančios mū
sų tautos vardą ir už pinigus nenupirksi.

ALT. BALF ir ALRKF
Federacijos valdybos veikla Amerikos Lietuvių 

Taryboj ir Bendrame Amerikos Lietuvių Fonde, ma
nau. išryškėjo iš Fed. Tarybos ir valdybos suvažiavi
mų užrašų. Mes iš savo pusės visais būdais koo|M?ra- 
vome, kad abiejų svarbiųjų organizacijų darbas eitų 
sėkmingai. Taip pat žiūrėjome, kad tasai darbas ei
tų sėkmingai. Taip pat žiūrėjome, kad tasai darbas 
eitų visų patriotingųjų lietuvių vieninga kryptimi. 
Kiek sąlygos leido ir kiek buvo reikalo .darėme įta
kos į ALT vadovybę, kad jon ir vadinamos tautinin
kų grupės įsijungtų. Žinodami, kad sriovir.ių grupių 
santykių klausimas yra pusėtinai opus, vienybės 
klausimą kėlėme su tam tikru atsargumu. Mūsų pa
stangos davė teigiamų rezultatų. Šiomis dienomis jau 
padaromi paskutiniai žygiai tautininkų įsijungimui į 
ALT, nes ALT nariai didele balsų dauguma nubalsa
vo tautininkų grupę priimti Amerikos Lietuvių Kon
greso rezoliucijos sąlygomis.

Kooperavome ir su BALF jr. apskritai, tremtinių 
šelpime ir tremtinių įkurdinimo darbe. Apie tai pla
čiai Kongresui praneš Monsignoras Joas Ealkūnas. 
J13 di’-'f ir Huvi.'iidziii šioj Liko i dii btr usi.

KULTŪRINIAI REIKALAI
Apie kultūriėj srity išvarytą ALRKF barą prane

šimą padarys Lietuvių Kultūros Instituto direktorių 
pirmininkas kun. Pranas Juras, kuris daug laiko, e- 
nergijos ir lėšų aukoja Centraliniam Knygynui ir 
Archyvui turtinti. Jis ypač knygų leidime pasižadė
jo. ALRKF sekretoriatas, kiek buvo reikalo ir kiek 
sąlygos leido, korespondavo su lietuvių katalikų 
tremtinių kultūrinių organizacijų vadovybėmis.

MŪSŲ ORGANIZACIJA
Federacijos, kaipo organizacijos, stovis yra page

rėjęs. Nors mūsų veikėjų rankos yra pilnos dirbant 
Lietuvos laisvinimo ir tremtinių šelpimo darbą, ta
čiau jie neapleido ir mūsų veikimo centro — Federa
cijos reikalų.

Kas liečia lietuvių katalikų atstovavimą, tai atlie
kama visai patenkinančiai. Tarp sekretoriato ir sky
rių bei apskričių ryšiai yra palaikomi, susirašinėji
mas vedamas, prašant informacijų ir direktyvų, jos 
yra suteikiamos. Už šiuos metus yra užsimokėjusios 
keturios centralinės organizacijos — LRKSA, Mote
rų Sąjunga, LDS ir L. Vyčiai. Per Federacijos sky
rius ir apskritis yra užsimokėjusios mokesčius apie 
120 lokalinių draugijų ir kuopų.

Paskelbus Federacijos vajų praėjusių metų pabai
goj .buvo padaryti atatinkami žygiai skyrių veiklai 
sustiprinti. Aš pats asmeniškai turėjau galimumų ap
važiuoti daugumą Chicagos lietuvių parapijų, kuriose 
atgaivinta keli Federacijos skyriai. Maršrutą surengė 
Federacijos apskritis. Paskaitininkais buvo Vyt. Gal
vydis, dr. Danilevičius, dr. Kyras, kun. dr. Prunskis 
ir aš pats.

Paminėtina ir tai, kad buvo judinama Lietuviškos 
Knygos 400 metų sukakties minėjimas. Chicagoj prie 
Federacijos apskrities veikiąs “Tautinis Muziejus” 
sukakties minėjimui surengė Lietuviškos Knygos pa
rodą su paskaitų ciklu 1947 m. lapkričio 16—23 dd. 
Prie to darbo ir Federacijos centro sekretoriatui te
ko prisidėti. Joj dalyvavo ir LKI direktorių pirmi
ninkas kun. Pr. Juras.

IŽDAS
Nuo 1946 m. lapkr. Č’ederac. Kongreso įėjo $11,579.69 
Išmokėjimų buvo ......   10,310.55

I.į L.. $1,269.14

U. S. Bonas...............................300.00
1946 m. Kongreso balansas 2,670.77

Viso ižde lieka............ $4,239.91
Kitas Federacijos Tartas

LDS nota ..................  $5,000.00
Lietuvos Paskolos Bonai ... 1,000.00
U.S. Pašto Taupymo Ženklai 20.00

Viso su cash ,nota ir balansas $10,259.91 
(Įeigų ir išlaidų paskirstymą rasite iždininko raporte)

PRIE KONGRESO BESIRENGIANT
Kadangi Federacijos Taryba nutarė šaukti Ame* 

rikos Lietuvių Katalikų Kongresą Chicagoj, todėl se
kretoriatui teko pusėtinai daug kooperuoti kiek 
Kongreso Rengimo Komiteto sudaryme, tiek ir prie 
įvairių komiteto darbų. ALRKF Centro Valdybos 
vardu išsiuntinėta 2,000 kvietimų laiškais į visas 
lietuvių kolonijas, Kongreso Rengimo Komiteto var
du — 500 laiškų.

ALRKF apskritys ir skyriai nominavo kandida
tais į Centro Valdybą šiuos veikėjus:

Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III.; A. J. Aleksis, Wa- 
terbury, Conn.; Dr. P. Atkočiūnas, Cicero, IM.; D. 
Averka, Brooklyn, N. Y.

Dr. V. Balanda, Chieago, IU.; Prelatas Jonas Bar
kūnas, Maspeth, N. J.; Kun. Jonas Baltusevičius, 
Scranton, Pa.; J. Boley - Bulevičius, New York, N.Y.

Kun. P. Cinikas, MIC, Chieago, III.; Dr. A. Damu- 
šis, Cleveland, Ohio; J. Grish, Chieago, III.; Kun. P. 
Jenkus, Loveli, Mass.

Kun. Pr. Juras, Lavrence, Mass.; A. F. Kneižys, 
Norwood, Mass.; K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y.; J. 
B. Laučka. Jamaica, N. Y.; Dr. H. Lukoševičius, 
Brooklyn, N. Y.; P. Medonis, Detroit, Mich.; A. Pa
leckis. Pittsburgh, Pa.; E. Paurazienč, Detroit, Mich.; 
St. Pieža, Chieago, Iii.; A. Poškienė, Chieago, III.; 
Kun. dr. J. Prunskis, Chieago, UI.; E. Samienė, Chi
eago. III.; M. Šimonis, Detroit, Mich.; L. Šimutis, 
Chieago, UI.; J. Tamkevičius, Pittsburgh, Pa.; Ona 
Unguraitė, PhUadelphia, Pa.; prof. A. Vaičiulaitis, 
Scranton, Pa.; Kun. dr. J. Vaškas, MIC, Hinsdaie, 
III.; Kun. K. Vasys, Worcester, Mass.; M. Zujus, Wil- 
kes Barre, Pa. Leonardas Simutis,

ALRKF Sekreteriufe.
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J. Kuzmickis.

Liūdnos Pasakos
Gyvenimas pilnas liūdnų pasakų. - 
Nepaprasta mirties simfonija. - Jau
na mergaite pasakoja apie savo nelai
minga tėvų. - Motinos kelione į kalė

jimų pas sūnų.
PAMENU, kai dar mo

kiausi gimnazijoje, — su 
savo vienmečiais draugais 
sprendžiu klausimą:

kodėl tikintieji, geri ka
talikai, įvairių laisvai gal
vojančių yra vadinami 
tuščiais svajotojais?

Kai mes, jaunikliai, ne
galėjome atrasti mus pa
tenkinančio atsako, krei
pėmės į filosofijos dakta
rą Kazį Ambrazaitį, žino
mą katalikų veikėją. Kaip 
šiandien pamenu, dakta
ras ilgai nefilosofavo, bet 
trumpai drūtai atsakė:
— Kiekvienas didelis 

žmogus buvo svajotojas. 
Tačiau — ne kiekvienas 
svajotojas buvo didelis 
žmogus.

Nuo to laiko prabėgo ke- 
liasdešimts metų, tačiau 
dabar dar aiškiau paste
biu, kaip nepaprastai ski
riasi padoraus žmogaus 
siekimai ir idealai nuo 
žiaurios realybės.

Šiandien, dar. nesigilin
damas, kodėl taip yra, no
riu duoti keletą šią tiesą 
iliustruojančių vaizdų. —

1. NEPAPKASTA 
SIMFONIJA

MAUTHAUSEN, Vokie
tijoje, koncentracijos sto
vyklos buvęs kalinys Ste
ponas Badeni piešia tokį 
nepaprastą vaizdą, kuris 
jam padaręs stipriausio į- 
spūdžio iš visų pergyveni
mų toje mirties stovyklo
je. —

Vieną vėlybą valandą 
bloko kampe pastebėjau 
būrelį triukšmaujančių ir 
įsilinksminusių žmonių. 
Nuėjau ten. Tai buvo blo
giausias bloko kampas. 
Ant čia sudėtų neštuvų, 
vadinamų nešvankiu vo
kišku žodžiu, buvo sume
tami iš mūsų tarpo tie, 
kurie savo ilgesnėje ar 
trumpesnėje stovyklinėje 
klajonėje prieidavo ribą, 
kada sekdavo “išlaisvini
mas per krematorijaus 
kaminą”.

Ant menkų lentų gulėjo 
čiužinių skurliai, o ant jų
— likučiai nuogų žmonių, 
belaukiančių visai jau a- 
bejingai savo paskutinės 
valandos tarp netolimos, 
baisiai primityvios išvie
tės smarvės ir šaltų pus
nių vėjo, įsiplėšiančio per 
nuolat atidarinėjamas du
ris.

Linksmojo būrelio dė
mesys buvo atkreiptas į 
vieną lovą, kurios vidury
je, netoli esančio žiburėlio 
apšviestas, sėdėjo apleis
tas žmogus — lavonas iš 
kaulų su nešvariu skurliu 
ant galvos.

Tas žmogus visą laiką 
vartėsi apie savo paties 
ašį. Vartimąsį lydėjo taip
gi nepertraukiamas nu
kankintojo riksmas. Rėkė 
plonu balsu, bet dažnai 
keitė jį storesniu, kad po 
valandėlės grįžtų prie 
ankstybesnės intonacijos.

Dabar subėgę kaliniai, 
kurie ligi šiol tiktai pasi
gardžiuodami juo kėši, 
pradėjo pritarti savo bal
sais. Kartu su sergančiuo
ju baisiai cypė, o paskum 
prisiderino prie jo balso.

Nesuprantamo reginio 
nustebintas žiūrėjau tai į 
besiartinančios mir ties 
auką, tai į gaują prieblan
doje, kuri kančią išjuokė.

tiktai tada atsipeikėjau, 
kai mano žvilgsnis susiti
ko su pagrindinio veikėjo 
akimis. O jo žvilgsnis — 
pilnas kančios — buvo są
moningas; tas nelaimin
gasis buvo su sąmone, su
prato, kad jo priešmirtinė 
kančia yra cirkinis žais
mas aniems, kurių balsai 
griaudė sutartinai su jo 
riksmu, bet juk kitaip — 
linksmai, ir susiliedami į 
skundo gaidą, kūrė skaus
mo ir pajuokos simfoniją, 
kokią galima buvo išgirs
ti tiktai tokioje stovyklo
je.

Ir ne kriminalistai buvo 
žaismo dalyviai, o jauni, 
su raudonu politinių kali
nių ženklu žmonės, kurie, 
padedant laimingoms ap
linkybėms, buvo sveiki ir 
stiprūs. Juk jie grįš į sa
vo šalis kaip busimieji 
valdininkai, visuomenės 
veikėjai, be abejo, ir auk
lėtojai, sukurs šeimas.

2. MERGAITĖS GYVE
NIMO PASAKA

RUSIJOJE, netoli gelto
nos Kurduldiuk upės, Jan- 
gi — Julu miestelyje gy
veno partinis komunistas, 
kvalifikuotas darbininkas 
su žmona, keturiolikos 
metų sūnumi ir dvide
šimts poros metų ukrai
nietė mergaitė Šura.

Rašytojas Juozas Čaps-

KLAUSIKITE
"Lietuvos Atsimintai" Radijo Valandų

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000 watts 

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts 
Direk.—Jokūbas J. Stukas

* 9

429 Wakiut St,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
**

DARBININKAS

Durban’e, Pietinėje Afrikoje, tarp Indians ir Negro gyventojų kilo 
riaušės. Policija bandė palaikyti tvarką. Tcsč riaušėse, kaip šis vaizdas 
parodo, šimtai žmonių žuvo ir apie 1,000 sužeista.

DAINA
Kalnus išgriovęs, daug uolų sudaužęs,
Kalnų upelis renčia savo lovį —
Putoja, purkščia, šniokščia, kriokia, laužias, 
Versdamas visa, kas ant kelio stovi...

Jis savo vingius vis į tolį kasa, —
Ir tu, vergeli, į jį atsižvelgęs, 
Sutelk rūstingai visa savo drąsą,
Kaip jis išveržti laisvę uoliai stelgias...

į Tada mobilizavo taipgi 
mūsų jaunesnės šeiminin
kės keturiolikos metų 
berniuką Sierožą. Išsiun
tė jį į Maskvą. Ten jį į- 
kurdino taip pavadintame 

i obščežite — int e r n a t e. 
i Berniukas buvo labai link- 
ismas, mėgo paišdykauti. 
j * Vieną dieną, pora dienų 
i atvykus į internatą, Sie- 
i roža pririšo 
draugo koją prie lovos. 
Rytą, kai 
varpelis ir berniukai šoko 
iš miego, mažojo kaimy
nas pakilo su kitais, nenu
manydamas, kad turi pri
rištą koją. Nukrito veidu 
ant žemės ir išsimušė du 
dantis.

Mažas ukrainietis neno
rėjo tokios skriaudos ir 
taip išsigando (buvo kal
tas kūninio sužeidimo, už 
ką Rusijoje yra griežtai 
baudž i a m a, neatsižvel
giant kaltinamojo am
žiaus), ' kad nebėgo iš 
Maskvos, kaip bezprizor- 
nikas nusibastė su drau
gais net iki Uzbekstano 
pas motiną. Čia už poros 
dienų buvo NKVD' pagau
tas ir tuojau išvežtas.

Daugiau kaip metai mo
tina su močiute nieko apie 
berniuką nežinojo — ar 
gyvas, ar miręs ir kas su 
juo padaryta. Staiga atėjo 
trumpas lakštelis iš kalė
jimo, esančio nuo Jangi— 
Julu apie 40 km., kad jau 
metai, kaip berniukas yra 
tame kalėjime laikomas, 
kad serga džiova, kad lei
džiama motinai atsiųsti 
jam pridedamojo maisto. 
Motina ir močiutė dėl to 
ir iškeliavo, nešdamos su 
savimi duonos, porą kiau
šinių, na ir tą a*ūgusį pie
ną.

Nesu visai tikras, ar 
moterims buvo leista pa
matyti sūnų. Ukrainietės 
grįžo tą pačią dieną apsi
ašarojusios. Neslėpta nuo 
moterų, kad Sieroža turi 
džiovą, kad guli kalėjimo 
ligoninėje. Paliko ten sa
vo ryšulėlį, paliko stiklinę 
rūgusio pieno. Joms net 
nepasakyta, kuriam laikui 
buvo nubaustas ir ar sun
ki berniuko liga gali pa
veikti i bausmės sutrum
pinimą už “nusikaltimą”...

miegančio
Mieguistą šilą viesulas užpuolė
Ir purto, drasko paukščio gūžtą irią, 
Ir linksta, braška eglelė varguolė, 
Nulaužtos šakos blaškosi po girią...

Bet, audrai dingus, po žvarbio, po baimės, 
Dangun vėl stiebias smilgelė žalioji, — 
Tu vienas, verge, užgautas nelaimės, 
Į žemę kniubęs, verki ir vaitoji...

J. Baltrušaitis.

suskambėjo

kyti diadia — diedukas... 
aš negalėjau prisipažinti, 
kad tai yra mano tėvas, 
kad esu jo dūkte, nes ma
ne būtų išmetę iš kolcho
zo...

— Mano tėvas grįžo į 
mūsų kaimą, — leista jam 
ten dirbti, bet vos dvi die
nas ten pasiliko. Žmogus, 
kuris pasirūpino jo ištrė
mimu į šiaurę, o kuris po 
tų trejų metų vaidino ten 
didelį vaidmenį, paprašė 
jį įsigerti. Tėvas atsisakė, 
nes žinojo ,kad jam turėjo 
būti dėkingas už ištrėmi
mą. Ant tėvo tuojau buvo 
parašytas skundas ir vėl 
jis buvo ištremtas į šiau
rę, bet jau penkeriems 
metams. Tai atsitiko be
veik penkeri metai prieš 
karą. Nuo tos dienos ne
gavau nuo jo nei apie jį 

‘jokios žinutės. Nežinau, 
Įkas su juo atsitiko — ar 
Į dar gyvena, ar jau numi
rė...

ki taip aprašo savo susi
tikimą su šia vieniša mer
gaite. ---- ------

Seniai norėjau ją pa
klausti, dėl ko ji, ukrai
nietė, gyvena net čia, 
Turkestane, svetimoje ru
sų šeimoje, bet nedrįsau. 
Tą vakarą neišlaikiau: 
paklausiau Šurą apie jos 
vaikystę, praeitį. Jos vei
delis staiga surimtėjo.

Pradėjo pasakoti neuž- 
sikirsdama, tartum seniai 
laukdama to klausimo. 
Kramtydama žolelę, pasa
kojo, nežiūrėdama į ma
no pusę, vienu atsikvėpi
mu, tartum skubėdama 
tai iš savęs išplėšti:

— Mano vaikystė buvo 
baisi (bilo užasno)...

Topolio lapai vėjuje me
tė šešėlį arba staiga nu
šviesdavo jos veidą, jos 
plaukus kaip aukso pūkus 
ir rausvą odą, nepapras
tai švelnią, tokią minkštą, 
kad beveik kūdikišką.
— Mano tėvas buvo ūki

ninkas prie Charkovo. Tu
rėjo trobą, porą arklių, 
keletą karvių. Tad savai
me suprantama... buvo 
buožė... — pridėjo dar ty
liau ir nuleido galvą.
— Kai buvo pradėta or

ganizuoti kolchozus, mano

1

3. MOTINOS KELION Ė
SUGRĮŽĘS iš Taškento,

— rašo tas pats autorius,
— užėjau pas savo bičiulį, 
su kuriuo anksčiau gyve
nau miestelyje pas mielas 
moteris ukrainietes.

Senoji ukrainietė ir jos 
tėvas tuojau buvo išsiųs- i marti skubiai ir karštai 
tas į šiaurę. Tais pačiais vaikštinėjo iš namų į na
rnėtais mano motina nu- mus, rengė kažin kokius 
mirė iš bado. Po trejų me- ryšulius, o sekančią dieną 
tų tėvą paleido, bet aš ta-'vos auštant iškeliavo ap- 
da jau nebegyvenau mūsų sikrovusios kažin kokiais 
kaime prie Charkovo: po maišeliais; viena iš jų pa- 
motinos mirties buvau iš- siėmė su savimi stiklinę 
siųsta į kolchozą Kryme rūgusio pieno. Tiktai joms 
ir ten dirbau... | sugrįžus sužinojome, kur
— Taigi, po trejų metų'abi keliavo. Turėjo parau- 

mano tėvą paleido iš šiau- dusias akis. Kas atsitiko? 
rėš. Atvažiavo mane ap
lankyti į kolchozą...

Ir čia jos veidas, kuris' kretas, 
buvo toks ramus, kai kai-[sovietų jauipmą

Prieš porą metų — 1940 
metais — išėjo Stalino de- 

!*—kuris mobilizavo 
} nuo 14 

bėjo apie tėvo ištrėmimą, j iki 17 metų "(kiekvienam 
apie motinos mirtį, suvir
pėjo, — ir pasakė tartum 
su vargi?, tartum prisi
versdama :
_  ...Aš t’ii'ėjdu iam s3.-

GIEDA GAIDELIAI
Gieda gaideliai ryiiuoja, 
Broliai žirgelius balnoja. (2) 
Jie balnodami, kamanodami, 
Nor su mergelėms būti. (2)

— Kel kišą mergele, nemiegok. 
Ir atsikėlus neraudok. (2) 
Prauski burnelę vyneliu, 
Lydėk bernelį laukeliu (2)

— Aš atsikelti tai galiu. 
Ir nusiprausti vyneliu. (2) 

kvalifikuotais Tik palydėti tegaliu
J Aš iki kiemo vaitelių. (2)

kaimui nustatytas skai
čius) į technikos mokyk
las. Tie berniukai turėjo 
pasirengti 
darbininkai

"Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia
“Darbininko” 1949 metų sie

niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji:
Antanas Daukantas, Cambridge, Mass................. 6.00
Mrs. A. Lawrence, Newark, N. J..............................1.30
Ursula Abracinska, No. Abington, Mass.............  1.30
Martha Stuchkus, Wilkes Barre, Pa..................... 1.00
Vincas Gailiunas, Hartford, Conn......................... 1.00
A. Masteika, So. Boston, Mass............................. 1.00
Marijona Pečiulis, So. Boston, Mass..................... 1.00
M. Jurienė, So. Boston, Mass............................... 1.00
A. Paulauskienė, So. Boston, Mass........................  1.00
Joseph Marcelonis, So. Boston, Mass..................... 1.00
W. Labutis, Yonkers, N. Y.................................... 1.00
Mrs. A. Remeika, Hartford, Conn......................... 1.00
Lenonas Pranskietis, Waterbury, Conn................. 1.00
Petras Jakubauskas, Waterbury, Conn................. 1.00
Marijona Stankevičienė, Waterbury, Conn. ....... 1.00
Marijona Kašėtaitė, Waterbury, Conn.................  1.00
Marcella Digimas, Waterbury, Conn..................... 1.00
Mary Fortier, Waterbury, Conn.............................. 1.00
Nell P. Meskunas, Waterbury, Conn..................... 1.00
Joseph Bakūnas, So. Boston, Mass........................  1.00
John Delionis, Jersey City, N. J............................  1.00
Ona Bataitis, Worcester, Mass............................. 1.00
Mrs. W. Šimkus, New Britain, Conn1.00 
S. Moriošius, Springfield, Mass............................  1.00
Mrs. Anna Subeck, McAdoo, Pa............................  1.00
Pranas Arlauskas, Webster, N. Y. ...................... 1.00
Pranas Laponis, Detroit, Mich................................. 1.00
Z. Bukauskas, Lawrence, Mass............................  1.00
Mrs. J. Bacvinskas, Pittsburgh, Pa..........................1.00
Theresa Saurusaitienė, Worcester, Mass. ..........  1.00
Steponas Agentas, Linden, N. J............................  1.00
Mrs. M. Bunevitch, Scranton, Pa......................... 1.00
Mrs. J. Pajaujis, Tuscarora, Penna........................ 1.00
S. Razvadauskas, South Boston, Mass. ..............  1.00
Mrs. M. Booth, Raynham, Mass............................ 1.00
Pranas Tuleikis, So. Boston, Mass........................  1.00
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass..................... 1.00
Anna Morkvenas, Worcester, Mass........................ 1.00
John Strasiunskas, Norwood, Mass..................... 1.00 
Amelie Zanaučienė, Waterbury, Conn.................  1.00
C. Wiltrakienė, Detroit, Mich................................ 1.00
Bernard Pūras, Scranton, Pa. .............................  1.00
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y...........................  1.00
Pranas Valaitis, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
P. Odelis, Newark, N. J............................................ 1.00
F. Dubauskas, Montreal, Canada.......................... 1.00
Ona Collier, West Lynn, Mass................................ 1.00
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass....................... 1.00
Mrs. Frances Prybuszauckas, Brockton, Mass..... 1.00
Mra. M. Kirtinaitis, CUeElum, Wash..................... 1.00
Mrs. Wm. Skeltis, Bethtehem, Conn..................... 1.00
Mrs. Mikolaitis, Phila., Pa........................................ 1.00
N. N. Wilkes - Barre, Pa.......................................  1.00
Mrs. G. H. Cox, Newark, Deleware ...................... 1.00
Susan Rakauskas, Cleveland, Ohio ...................... 1.00
J. Petronis, Hartford, Conn...................................  1.00
Ursula Greičius, E. Pepperell, Mass..................... 1.00
Petras Somovitz, Detroit, Mich. .........................  1.00
A. Yursis, Detroit, Mich........................................... 50
A. Aleksiūnas, So. Boston, Mass............................. 50
Adele Varža, So. Boston, Mass........................  50
Eleonora Baumil, Lowell, Mass........................  50
A. Sedaras, Warehouse Point, Conn........................  50
Petronė. Laurinaitis, Waterbury, Conn.................:... 50
Stasys Baranauskas, Waterbury, Conn.................  50
V. Chesnulis, So. Boston, Mass................................ 50
Juozas Markelionis, So. Boston, Mass..................... 50
Paul Zirolis, South Boston, Mass............................  50
V. Cepulionis, Roslindale, Mass................................ 50
Miss Petronella Davidonis, Bridgeport, Conn......... 50
M. Jodka, Lawrence, Mass. ....................................  50
Morta Mažeikienė, Phila., Pa...................................  50
Mr. Carl Chepulis, Springfield, III............................ 50
K. Kaprukienė, Detroit, Mich...................................  50
K. Nausėdas, Detroit, Mich..............................  50
Mr. J. Gaidys, Phila., Pa........................................... 50
Stella Vilkalis, Amsterdam, N. Y. ......................... 50
Pauline Mulesky, Union City, Conn..................... 1.00
Antanas Akstinas, Nashua, N. H............................  50

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 

“Darbininko” Administracija.



GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

•
Lietuvos NepiiUauscmybšs 

Šventa Mjūhess 
Chicatpje

Chicagos Lietuvių Taryba 
pilnu tempu ruošiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimui, kuris įvyks vasario 13 
d. (sekmadienį). 1 va!. pie
tų, Amalgamated Cente r salėje, 
233 So. Ashland Blvd.

Sudarant šventės programą 
buvo rimtai atsižvelgta į tai, 
kad kalbos ir visas minėjimas 
neužsitęstų per ilgai ir neišvar
gintų klausytojų. Rengėjai ruo
šiasi šią svarbią lietuviams 
šventę pravesti galimai pakiles
nėje 
kad 
mas 
norą

SI

tojams labai patinka, nes jame 
talpinamos įvairiausios žinios 
ne vien iš Amerikos liętuvių 
gyvenimo, bet ir iš viso pasau
lio, o kartu nepamirštami ir 
tremtiniai.

Mūsų stovyklos gyventojai 
linki laikraščiui "Darbininkas” 
gražios ateities ir norėtų, kad 
jis jų nepamirštų ir savo apsi- 
lankj-mu ir toliau skaidrintų 
sunkias tremties dienas.

Iš anksto Tamstom dėkingi, 
Stovyklos gyventojų vardu,

VL Liatukas,
Stovyklos Direktorius 

Ass. Center I^angwasser

ciaus “Paslaptingoje Zonoje”; 
jame bus pavaizduota kova 
dabartinių Lietuvos partizanųI 
prieš okupantus - bolševikus. 
Vaidinime bus dainuojamos 
autentiškos partizanų dainos. 
Dainas, kur ias par tizanai Lie-j 
tavoje dainuoja.

Informaciniai laiškai
Chicago Lietuvių Taryba iš

siuntinėjo laiškus draugijoms 
ir klubams pranešdama apie į-i 
vykstantį minėjimą. lėliškuose 
yra primenama, kad Amerikos 
lietuviai vieningai dirba Lietu
vos laisvinimo darbą. Tas dar-1 
bas pareikalauja nemažai išlai
dų, kurios ;
aukomis gautomis iš organiza- kanp/Jukneviči;s 
c-ijų ir- pavienių asmenų. iginėje kalboje priminė organi-

Visos Amerikos x lietuvių or- 2uotumo ir idėjin5s kovos bati. 
ganizacijos, klubai ir pavie- numą ..Rarai gaJ yigą kiką 
niai asmenys norėdami stovėti negikartos Uč.iau idėjinės ko. 
garbingose eilėse kovoje už,vog nesibaigs Būkime 
Lietuvos Nepriklausomybės,^ jr visuomet p^ogę 
atstatymą yra prašomi paskir- toms kovoms..t _ kanau-

^usią auką A. L. Tarybai nįnkas Susirinkimui vadovavo
■ Pr. Vainauskas, sekretoriavo 
'Aid. Audrionienė.
j Valdybon išrinkti: kan. P. 
į Juknevičius, Pr. Vainauskas ir 
Į St. Vilimienė. Revizijos komi
siją sudaro: kun. J. Gasiūnas, 
Dr. K. Bobelis ir O. Bilerienė.

| Nutarta: 1) susirinkimus da
ryti kas antrą kiekvieno mėne
sio sekmadienį. 2) Šelpti stu
dentus ateitininkus. Tos šal
pos pradžiai susirinkusieji pa

aukojo stud. ateitininkams DM 
51,50. 3) Įsteigti knyginėlį, ku-

Fellbadu stovyklos ateiti- 
ninkai sendraugiai 

susiorganizavo
Fellhach — Stuttgart, Vokie

tija. — Steigiamasis ateitinin- 
. kų sendraugių susirinkimas į- 
įvyko 16 d. stovyklos klebonijo

je padengiamos stovyklos kapelionas kun.
patri jotinėje nuotaikoje,
kiekvienas dalyvis išeida- 
iš minėjimo išsineštų gilų 

ir pasiryžimą prisidėti
darbu ir aukomis prie vedamos 
l ovos už lietuvių tautos išlais
vinimą iš žiaurios bolševikų o- 
Lupacijo;-.

Minėjimas prasidės 
ir Amerikos Himnais, 
išpildys “Birutės” 
šventės ceremoninę dali atliks 
“Dariaus - Girėno” ir “Don!i 
Varno” Postų legijonieriai. Re-i 
ilgines apeigas išpildys kun. I.' 
Albavičius.

Žymiausi asmenys šventėje į
Į minėjimą yra kviečiamas 

Illinois valstybės gubernatorius 
Adliu E. Stevenson. Chicagos 
miesto majoras Martin H. Ken- 
j eliy ir Lietuvos buv. Preziden
tas Dr. K. Grinius.

Svarbiausią kalbą pasakys ^laikraščių, tarpe kurių buvau .- -
Europos atvykęs Vykdomosios nurodęs ir Jūsų ieidžiamo laik- dvC 
Tarybos Pirmininkas Vaclovas - j---- I
Sidzikauskas. Iš vietinių lietu
vių kalbės Dr. P. Daužvardis 
(Lietuvos Konsulas Chicago- 
je), L. šimutis (ALT-o Pirmi-*numeriug, j 
ninkasl. Adv. A. Olis (ALT-oskaityklai.
\ ,ce Pirm.) ir M. ^aidylai “Darbininkas” laikraščio
(ALT-e Iždininkas).

Lie* uvos partizanų dainos
r><

I

Lietuvos ,, .
, . ir ją įteikti per vasario 16 d.kuriuos J ' 1

. minėjimą.choras. J............ Br. Budginas.

PADĖKA
Laiškas “Darbininko” Admi

nistracijai ir Redakcijai
Langwasser stovyklos direk

torius prisiuntė padėkos laišką 
sekančio turinio:

Prieš kurį laiką buvau prašęs 
savo Ai eos VVelfare Officer, 
kad išrūpintų mūsų stovyklai

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 moksluos* 

_ išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų 
esanti toje maldaknygėje, vra patiem 
imniežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

<

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
oaruošė 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 1 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
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

Tėvas Kazimieras 
KamiHn-ia

I
I

bus įskaitytas į Rčmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus

................. ji - - ............................"J."1

DOMEIKA, Antanas, iš ~ 
viečių km.; Lukšių vi., Šakių a.

DRAGANAUSKIENE, Zofija, 
iš Birietiškių km., Šiaulėnų vi.

DRASUTAITE, Ona, iš Šila
galiu km., Panevėžio vi.

DRAUGELIENE - Rutkaus
kaitė, Magdė, gyv. Brooklyne.

DRAUCELYTE - Bendikie- 
nė, Adele, iš Pažeriu, Vilkaviš
kio ap.

DRAUCELYTE - Kudžmienė, 
š Oželių km., Pilviškių vi., Vil
kaviškio ap.

DR1SK1CTC, Elzbieta.
DRUGIUS (ar Dručis), Jo- 

ias, gyvenęs Kaune - Šančiuo
se.

DUBINSIMAS, Jonas, iš 
Kriauniškės km., Pilviškių vi., 
Vilkaviškio ap.

DUBINSKAS, Stasys, iš Jau
takių, Vilkijos vai.

i DUNDAITE - Valančiuvienė, 
Valerija, iš Daunotų km., Meš
kuičių vi., Šiaulių ap.

DUNDULIS, Juozas, iš šiau- 
•aičių km., Šiaulėnų vi., Šiaulių 
apskr.

DŽIUGIENĖ - Povilaitytė, ir 
jos seserys (Antanina, Petro
nėlė ir Rožė) iš Pranskabudžio 
km., Naumiesčio vi.

DŽIUGIS, Jurgis, iš Reibenių 
km., Skaistgirio vi., Šiaulių ap.

EIČIAITE, Pranciška, 
Gaurės km., Tauragės ap.

ENZINAS, Mykolas, iš Ru
daičių km., Kretingos ap.

FETING IEN Ė
Spelwer, Marė, iš 
Fetingytė, Marė.

GALDIKIENE

(Feting) 
Tauragės

iš

ir

Amerikoje leidžiamų lietuviškų rinktų tviskus leidinius

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

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šakinis, man atsiųsti.

Vardas ..............................  -

6
Tėvų Pranciškonų Misijos

1949 Metais

ir juos persiųstų į Centro Val-
4) Rinkti laikraščių 

(komplektus ir laikraščių iškar- 
įpas, kurios bus reikalingos čia 
j ir užjūriuose. 5) Nutarta su
ruošti pamaldas už mirusius

Adresas

raščio adresą.
Šiomis dienomis gavau “Dar

bininkas” laikraščio Nr. 25 iš! 
p. m. balandžio mėn. 2 d. du Į

kuriuos perdaviau' ateitininkus ir tautos darbuo
tojus. Pamaldos įvyko sausio 

'mėn. 29 d., 9 vai. stovyklos ko
plyčioje.

; Steigiąpiąjį susirinkimą baigė

Lietuva Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

Vaidyla!
I 
mums prisiuntimą, aš visų mū
sų stovyklos gyventojų vardu j

Po iškilmingu ceremonijų ir Į Tamstoms reiškiu nuoširdžią * maldauž' tautos kankinius ir 
kalbų tremtiniai suvaidins vie- padėką. Į Lietuvos partizanus.
lio veiksmo vaizdelį St. Lau-' “Darbininkas” mūsų skaity-’ Vyf

PAMATYKITE MUS ŠIANDIEN! Gaukite 
f >ktus apie Fcrdo Trokus 1949 kaip vir- 
£.ji modelis parodytas arba kitus 139 skir- 
l rijus Fordo troku modelius. Platus pasi- 
r.nkimas, pritaikintas kiekvienam darbui, 
ties juos turime su Bonus Built DIDELIUS 
...ir Bonus Built MAŽUS... Bonus Built 
a', likti biie koki darb^. TRUCKS

I t •. •

PIRMAS
ir vienatinis trakas

Amerikoje...
TURIS ŠiUOS VISUS PAGERINIMUS

M? Ford F-8 B/G JQB

■ I’-.rlo Lrrleris kviečia jus pasiklausyti
Fr»’d Alien Show. Sekai, vak. — 

NBC Network 8^0 E s.T.
Klausykite Fordo Teatro Penk”. vak. 

CBS Netivork 9:00 E.S T.

x PADARYTI KAD ILGIAU DĖVĖTUSI 
Sutaupo legiruojant 5,444,000 trakus. Ap- 
draudos ekspertai pripažįsta, kad Fordo tra

kai ilgiau tveria.

MATYK SAVO ARTIMIAUSI FORDO DYLfRĮ PELEI SKUBAUS PRISTATYMO

BUKŠNYTE, Agota ir Ona, iš DABICKAS, Vladas, 1945 m. 
Naujininkų km., Vilkaviškio a. buvęs su Amerikos kariuomene

BUNECKIEN6 - Stankevi- .. . ..
acte. Elkė. iš Ožkasvilių km.J,.D“KUS- Juo2“' “

. kio, Utenos ap.Marijampolės vi. ir ap. 1 c

BURCIKIENE - Vitartaitė,
Elzbieta, iš Rimšiškių vien km.,
Papilio vi., Biržų ap.

BUŠKAUSKAS, Mykolas, iš
Simno vi., Alytaus ap., turi sū
nų Praną ir dukterį Vandą.

BUTVILAS, Antanas, Petras
ir Pranas, iš Paklevio km.,
Skaudvilės vi., Tauragės ap.

BUZŲNAS, Juozas, ir Myko
las ir Buzunaitė, Rose, iš Aly
taus, gj’v. Argentinoje ar Bra
zilijoje.

CEGELYTE, Marytė ,iš Mo-
ciškenų km., Miroslavo vi., A- 
lytaus ap.

CEPULEVIČIUS (Čepulis),
Vladas, iš Lieplaukių vienkm., 
Kruopių vi., Šiaulių ap.

ČEPULIS (čepulevičius),
Vladas, iš Lieplaukių vienkm., 
Kruopių vi., Šiaulių ap.

CERINGIS, Adolfas, iš
žilių, Vilkaviškio ap.

ČESNAVIČIUS,
Antano.

I ČETRAUSKAS,
I

km., Pandėlio vi., j 
Į CIBARAITIENE 
'Marija, iš Santakų km., Sintau
tų vi., Šakių ap., ir vyras Ci- 
baitis, Antanas, 

į CIMBALAS, Juozas, s. Juo
zo, brolis Marijos Dielininkaitie- 
nės.

ČIRKELIUKE, Katrė, iš Ru
bikių km., Krekenavos vi., Pa- rijampolės ap. 
nevėžio ap.

ČI2AUSKAS,
turėjo sūnų Albertą.

ČI2AUSKAS, Jonas, iš Sere
džiaus, Kauno ap.

CWIBAS - Petkutė, Eleono
ra, d. Juozo ir Onos, ir jos sū
nūs Kazimieras, 
goję.

Pa-

Juozas, s.

iš Miliūnų 
Rokiškio a.

! - Ružaitė,

Į DABUŽINSKAITE - Subonie- 
nė, Agota.

DAGILIS, iš Kučiūnų km., 
Papilio vi., Biržų ap.

DAILIDAITES, Marijona 
Stepanija.

į DALBOKAS, Klemensas, 
Krakių vi., Kėdainių ap.

DAMBRAUSKIENE - Viga- 
nauskaitė, Adelė, iš Kunigiškių 
km., Bartininkų vi., Vilkaviškio 
apskr.

DAMUŠKIS - Grygelytė, Ma
rijona, iš Pakalniškių km., Gel
gaudiškio vi., šakių ap.

DANIELIUS, Edmundas, iš 
Šakynos bažnkm., Kruopių vi., 
Šiaulių ap.

DAR2INSKAITS - Janušaus
kienė, iš Kaukšnių km., ir jos 
vyras Janušauskas, Antanas, 
s. Igno, iš šukonių km., Stačiū
nų vi., Šiaulių ap.

DAUGIUS, iš černaučiznos 
km., Vyžuonų vL, Utenos ap.

DAUKŠAITE, Regina, 
Kausiu km., Ylakių vi.

DAUNIS,
Kemsių km., 
Šiaulių ap.

DEBESIS,
sytė,
km., Pasvalio vi., Biržų ap.

DEDAILO, Mateusz, iš Siesi
kų.
| DEIKIENS - Šrederytė, 
gustina, iš Mauručių km.,

Kazimieras, 
Skaistgirio

t

Waterbury, Conn. — šv. Juo
zapo parapijoje, moterų, vyrų 
ir jaunimo misijos, kovo 7—27 
d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
O. F. M. ir Tėv. Aleksandras 
Žiubrys, O.F.M.

Westfield, Mass. — šv. Kazi
miero parapijoje, misijos, kovo 
6—13 d. — Tėv. Jurgis Gailiu
šis, O.F.M.

BAYONNE, N. Y. — šv. My
kolo parapijoje, Šv. Juozapo 
novena ir Tretininkų vizitacija, 
kovo 10—20 d. — Tėv. Benve- 
nutas Ramanauskas, O.F.M.

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje, misijos ir 
Tretininkų vizitacija, kovo 13— 
20 d. — Tėv. Bernardinas 
Grauslys, O.F.M.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje, misi
jos ir Tretininkų vizitacija, ko
vo 20—27 d. — Tėv. Leonardas 
Andriekus, O.F.M.

PROVIDENCE, R. I. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, misijos, 
kovo 14—20 d. — Tėv. Jurgis 
Gailiušis, O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo parapijoje, moterų - vyrų 
misijos ir Tretininkų vizitacija, 
kovo 27 d. — balandžio 10 d. 
— Tėv. Bernardinas Grauslys, 
O.F.M.

Cicero, III. — šv. Antano pa
rapijoje, misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 28 d. 
džio 3 d.
Grauslys, O.F.M.

Rochester, N. Y. — Šv. Kazi
miero parapijoje, misijos ir 
Tretininkų vizitacija, balandžio
4— 10 d. — Tėv. Leonardas An
driekus, O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Antano 
parapijoje, misijos ir Tretinin
kų vizitacija,
d. — Tėv. Placidas 
F. M.

Montreal, Canada 
zimiero parapijoje,
vyrų misijos ir Tretininkų vizi
tacija, balandžio 4—17 d. — 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Lewiston, Maine — Šv. Patri
ko koplyčioje, misijos ir Moti
nos Dienos iškilmės gegužės
5— 8 d. — Tėv. Jurgis Gailiušis, 
O.F.M.

Kad Dievo palaima lydėtų Tė
vų Pranciškonų vedamas misi
jas, nuoširdžiai prašome visų 
kunigų jas prisiminti (Memen
to) savo Šv. Mišiose. Ta inten
cija taip pat prašome visų ti
kinčiųjų pasimelsti, klausyti 
šv. Mišių ir per jas priimti šv. 
Komuniją.

Ruošdamiesi misijoms, Tėvai 
Pranciškonai vasario 20-—27 d. 
Šv. Antano vienuolyne, Kenne- 
buk Port, Maine atliks metines 
rekolekcijas ir Šv. Dvasios no
vena. Prašome visų tikinčiųjų 
dalyvauti šioje novenoje.

Francfecan Fathers 
Kennebunk Port, Maine.

balan-
Tėv. Lenordas

- Gotautaitė, 
Uršulė, ir jos sesuo Katauskie- 
nė, Veronika, iš Šilalės vi., Tau
ragės ap.

GALINAITIS, Karolis, iš 
Panovių km., Sintautų vi., Ša
kių ap.

GASPERAVIČIUS, Antanas, 
iš Ukmergės, gyveno Moline, 
Illinois.

GATAVECKAS, Jonas, iš Al- 
vito, Vilkaviškio ap.

GATAVECKIENE, Ieva ir 
Gataveekas, Jonas ir Juozas.

GAVENAITIENE - Jankaus- 
kaitė, Agota, iš Pilviškių vi., 
Vilkaviškio ap., Geruliškės km.

GENČAUSKIENE - Tulaus- 
kaitė, ir Tulauskas, Jurgis, iš 
Veiverių vi., Marijampolės ap.

GIMBICKAS, Konstantinas, 
iš Skimčionių.

GINEITIENE - Mitkevičaitė, 
Veronika iš Telšių.

GIRKANTIENE, Zofija, ir 
Girkantaitė, Zofija, iš Birietiš- 
kių km., Šiaulėnų vi.

GLEUBERTAS, Jurgis, ir 
Gleubertaitės, trys seserys, vie
na Stefanija, iš Ylakaičių 
Ylakių vi., Mažeikių ap.

GRIGAITIS, Jurgis, iš 
kaimio km., Kybartų vi.

Ieškomieji ar apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
ConsuUte General of Lithuanto 

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

I

ir

iš

iš

iš 
vi.,

Adolfas ir Debe- 
Monika, iš Talačkonių

Au- 
Ma-

| DEM2LYTE, Veronika,
Aleksandras, nuolė, iš Talačkonių km., 

’svalio vi., Biržų ap.
DIENINIS, Anupras, iš 

tagavės km., Linkmenų 
Švenčionių ap.

• DIRMOTAITfi, Ona, iš Laužų • 
gimęs Chica- km., Pajurelio par., Tauragės! 

apskr.

vie- 
Pa-

An- 
vL,

balandžio 4—10 
Barisa, O.

— šv. Ka- 
moterų -

km.,

Gut-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be 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, 
j tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00. ir tuo jaus gausite 
( puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
j Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W«st Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $..............  ir prašome atsiųsti
Dums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas..........-......... -.......
Adresas....................................  —..................

t
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VIETINĖS ŽINIOS!
6 * A • A I A

ŽINUTES

7DARBININKAS
įteikė, atminčiai dalyvavimo 
šiame parengime mažas dova
nėles. Parodyta judamieji pa
veikslai žymesnių sporto rung
tynių, taipgi pirmu kartu Bos
tone “World Series” 1948, ku
riuos parūpino kap. Šimkus.

Žmonių buvo apipilnė 
Visi buvo patenkinti šiuo 
tingu parengimu.

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 m. Lapkričio Men.

Connecticut

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA

Patvre ir Nepatyrę
ŠTITCHERiA!

Dirbti moteriškas blouses. 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALLIED BLOUSE CO.
30 Kneeland St., Boston

(21-t-18)

fRoslindale, Joseph H. Shaphy 
' ~ ~ ~ ‘ Jokū
baitis 5; VVorcester, ’ Anna Gra
bauskas 5.

Michigan
Allegan. Donaid Weik 5; De

troit, Alfred Paskey 10, V. J.

Ansonia, BALF. nr. 78 $200;'i 10; Sunderland, Bessie
Colchester, Mrs. JT. Kutis $15;
Hartford, Matas Kripas $10;
W. Hartford, J. Janush, Jr. 5:
E. Hartford. J. Redeikis
Manchester, Ida Andrulat
Naugatuck .Helen Daikus
Bladas Samoska 3; New Bri-jRev. J. Čižauskas 80; Grand 
tan ,BALF nr. 11 ir ALT per j Rapids, Carl Kungelis 15, A. 
kun. J. Matutį 100, B. Miciū- Klimavich 3; Gobies, 
nienė nuo Šv. Rožančiaus Dr- Sudeikis 1; Jonesville, 
jos 10; VVaterbury .Pijus Sau- Balukonis 10.

j kas 5, Dr. M. J. Colney 2, Ja-j Missouri

Atvyko J. E. Vyskupas 
I V. Brizgys

šeštadienį, sausio 29 d., 2:45 
vai. po pietų, New Yorko - Bos
tono greituoju traukiniu atvy-

Monsignoras Louelly. Sausio ko Jo Ekscelencija Vyskupas 
30 d. Prelatas Dr, K. Urbonavi-. V. Brizgys, kurį South Station 
čius atgiedojo šv. Mišias, paša- Bostone pasitiko Kun. Pr. M. 
kė pamokslą šv. Juozapo baž- Juras, LDS Centro pirminin

kas, A. Peldžius ir J. Kumpa, 
| “Darbininko” štabo nariai ir 
nuoširdžiai pasveikino. Jo Eks
celencija sausio 30 d. (sekma
dienį), kalbėjo Šv. Pranciškaus 

Jaunimas Šv. Petro parapijo- Parapijos lietuviams, kurios 
!je jau rašo straųfenius apie klebonu V™ kun- P* Juras- 
Krikščionybės pradžią Lietuvo-'-------------------
je, kad laimėtų dideles pirmu-j Paskyrė S100 Lietuvos 
mo premijas parapijos Essay. Reikalams
Konteste. Parapijos Jaunimo’ ------------ -
Organizacija nori surasti ga-į
biausią iš jaunesniųjų rašytojų Bostono Lietuvių Piliečių Drau- 
lietuvių tarpe. Tikime, kad tė- gijos metinis susirinkimas. Bu
vai skatins sūnus ir dukteris/vo skaitlingas. Nariai vos ga- 

i lankančias High School arba Įėjo sutilpti salėje.
GrammarRa- 

Fiu-

Laukiame Svečių. Jo Eksce
lencija vyskupas V. Brizgys, ■ nyčioje ir prakalbą bankiete. 
D. D., atlaikys pontifįkalinės j 
šv. ‘Mišias, vas. 13 d., 10 vai., 
r., Šv. Petro parapijos bažny-į 
čioje ir pasakys pamokslą. i

Mišiose dalyvaus . daug sve- Į
čių kunigų.

Dalyvaus “in corpore” ir Ste
po Dariaus Legijonierių Postas.

Visi kviečiami.
Jo Ekscelencija

Vyskupas tremty, 2 
pietų dalyvaus So. 
Lietuvių masiniame 
16-tos minėjime,
High School auditorijume.

Jauni Rašytojai

salė.
ypa-
Rap.

LRKSA 94-tos Kuopos 
Narių Žiniai

2;
5;!

10, Bender 1, Frank Slivinskas 5,

Lietuvos 
vai. po 
Bostono 
Vasario

So. Boston

Sausio 30 d., Petronėlė 
mylaitė ištekėjo už Jono 
mara.

Sausio 29 d., mirė, ilgokai 
pasirgusi, Barbora Sarafinas 
79 m. amžiaus, savo namuose, 
169 Bowen St. Ji yra kilusi iš 
Deltuvos parapijos, Amerikoje 
pragyveno 43 metus. Paliko 
brolį Jurgį ir jo sūnų tremtinį, 
kuris tikisi atvažiuoti Ameri
kon. Buvo palaidota sausio 31 
d., iš šv. Petro parapijos Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Reikalams

Sausio 20 d., įvyko South

Pirminin-
School, - dalyvauti kavo d-jos naujasai vice-pirm. 

šiame Konteste, kad jų vaikas adv. J. Cunys, nes pirm. adv. 
turėtų progos parodyti savo J. Grigalius tą pačią dieną bu- 

j gabumus. Dar yra laiko laimė- vo išvykęs į Washingtoną daly
ti $25, $10 arba $5. Dalyviai vauti Amerikos Prezidento H. 
prašomi kreiptis į kun. Kon- S. Truman’o įvesdinimo - inau- 
tautą dėl pilnesnės informaci
jos ir prisiųsti straipsnius jam 
prieš Vasario (Feb.) 9-tą d.

Vyčių Padėka

Liet. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos rengimo komitetas dė
koja visiems, kurie 
praeitą šeštadienį ir 
nimo vakarą, kurio 
nas yra paskirtas
liet, parapijos fondui dėl įren- 

Amerikoje Zimo bažnyčios lango.

atsilankė 
rėmė jau- 
visas pel- 
Šv. Petro

Tą pačią dieną mirė Tewks- 
bury ligoninėje Vincentas Ve- 
sulas 59 metų amžiaus, kilęs iš 
Papilės parapijos, j 
pragyveno 40 metų. Paliko mo
terį Marijoną (Murauskaitę), 
seserį Julę Žalinienę, ir brolį‘Radio laimėjo ponai Matačins- 
Aleksandrą. Buvo palaidotas 
sausio 31 d., 10 v. r., iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios Nau
jos Kalvarijos ktrįjuose:

DAKTARAI

Td. TROwfcrWge 6330
If no answer call AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas • 
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0943
Bes. 37 Oriole Street 

Wteat Roxbury, Mass.
TEL. PA—7-1233-W

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSiS
Realstatininkas

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

Š. m. sausio mėn. 27 d., ‘Dar
bininko’ patalpose įvyko LRK
SA 94-tos kuopos susirinkifaas. 
Žodį tarė kuopos pirmininkas 
adv. J. Grigalius, primindamas, ( 
kad LRKSA yra gražiai bujo-jdvyga Stulginskaitė 5, C. A. gt Louįg M A Vitkus
janti organizacija, jungianti i Markovich 1, M. Rushinskas 5, 
draugėn visus katalikiškos pa- Peter Kukauskas 5, B. A. į 
saulėžiūros lietuvius, tikslu pa-1 Sniečkus 5, Juozas Slizis 5, An- 
dėti jiems nelaimėje bei ligoje, na Bansieben 2, 
Fin. rašt. Pranas Razvadaus- naitis 2, Joseph Wedge 2, 
kas pasidžiaugė, kad daugumas 
atvykusių iš tremties lietuvių, 
įsijungdami į mūsų organizaci
ją, žymiai padidino 94-tąją 
kuopą.'

Buvo 
valdyba
— adv.
— Pranas 
nansų 
Jakutis; 
Griganavičius; protokolų rašti
ninkė — Valerija Girnytė; iždo 
globėjai — Elena Tamošiūnaitė 
ir Joas Starinskas.

Po to sekė buv. valdybos ra
portai ir narių duoklių priėmi
mas.

Susirinkimas praėjo- jaukioj, 
draugiškoj nuotaikoj. Šia pro
ga primename 94-tos kuopos 
nariams, kad visais apdraudos 
mokesčio reikalais kreipkitės 
pas* finansų raštininką Stasį 

{Jakutį. 701 E. Second St.. So. 
Boston. Rašt.

Isidore,
Martha'

i

Azimidas 1.
. Illinois

Fred Dirksen
Andros 10,

Mrs. Camilla

New Jersey
. Cliffside Park, A. J. Wede- 

nna . o- . Elizabeth, Mrs. Eva Bor-
Ant.: ° _den 5:

• vičiūtė
1.

Paterson, Paulina Pale- 
3; Linden, S. Ruspeikis

GRABORIAI

$10. 
Vyt. 
Hei-

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE S0, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktų.

Ohio
Cleveland Hts., Mrs. Anna 

Staple už Moterų S-gos 26 sk. 
96; Cincinnati, The Most Rev., 
John T. McNicholas, Archbi- 
shop of Cincinnati 500.

Visiems aukotojams .mokes
čius užsimokėjusiems ir už Ka
lėdinius atvirukus, nuoširdžiai 
dėkojame. Aukas ir toliau pra
šome siųsti BALF Centrui, 105 
Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

perrinkta ir papildyta 
sekančiai: .pirmininkas 

J. Grigalius; vice pirm.
Razvadauskas; fi-

raštininkas — Stasys 
iždininkas — Stasys

Chicago, 
Mrs. Adelė 
Abraitis 5. 
ke 5, A. Jucius 10, Ignacas Ai-
donis 5, D. Pučkorius 3; Cice
ro, Zarasiškių Klubas 10; Col- 
linsville, G. Rickert 1, John 
Vanagat 10; Danville, K. J. 
Kodis 10; Edvardsville, Tony 
Josate 1; Forest Park, V. 
Yushkewicz 1; Georgetown, J. 
Dailida 2; Gillespie, Julia Ae- 
kes 5; Melrose Park, III. 5; 
Melrose Park. BALF nr. 117— 
134; Riversiae. Mary A. Miko- 
laitis 6. John M. Byanskas 
Wilsonville, Kari Pachesa 
John Virdis 5.

guracijos iškilmėse.
Išduota finansinė atskaita. 

Per praeitus metus draugija 
turėjo $69,547.68 pajamų ir 
$58,617.60 išlaidų. Per tuos 
metus pelno padarė $10,930.08.

Šiucm tarpu draugijos tur
tas siekia $138,034.03.

Lietuvos reikalams, direkto
rių rekomendavimu. Amerikos 
Lietuvių Tarybai paskirta 
$100. Bet ir prieš tą mažytę, 
sulyginus su padarytu pelnu ir 
turtu, auką, pakilo apie tuzi
nas rankų.

Rašosi daug narių
Prie šios draugijos rašosi j 

daug na|ių. Ypatingai jon pra
dėjo bruktis Stalino garbinto
jai, bei tie, kurie tiki kad tik 
maskoliuj - įg&Eįg .tifcrjĮį ąt- 
neš darbo žmonėms laimę, kaip 
kad jų yra tik mažytė dalelė, 
kad jų yra ti kmažytė dalelė.

Šiame susirinkime prisirašė 
apie 50 naujų narių. Jų tarpe 
prisirašė ir Dr. Repšys iš 
Cambridge, Mass., kuris prieš 
kelis metus, kuomet Stalino 
strielčius Bimba išdavė savo 
“raportą” South Bostone, ku
riame be kitko paskelbė, kad 
beveik visi lietuviai tremtiniai 
yra kriminalistai, kurie lupi-

I

Šokiai buvo visais atžvilgiais 
sėkmingi — liko gražaus pelno.

i

kai. Jaunimo tarpe matėsi 
daug svečių iš Brocktono, Law- 
rence, Cambridge, Worcester, 
Iiynn, Providence, R. I., Salėm, 
Nonvood ir Bostono apylinkės; 
matėsi kai kurie bizieriai ir 
profesionalai. Šį kartą, galima 
sakyti, susirinko gražaus jau
nimo. Tai buvo įvairių naujeny
bių vakaras.

Komitetas dėkoja visiems, 
kurie kokiu nors būdu rėmė šį 
vakarą, ir dėl ko buvo gražaus 
pelno. Dar bus vienas parengi
mas ir jau bus galima skirti 
$1,000.00 dėl jau paminėto tik
slo — bažnyčios lango.

Registracijos knyga padėta 
Vyčių archyve. Ačiū visiems, 
kurie parengime dalyvavo ir 
mūsų pastangas tuomi parėmė. 
, Komitetas: Milly Vallis, Phy- 
llis Grendal, Larry Svelnis, 
Steve Mickevich, Anne Petro
nis, Malvina Warackas, Nellie 
Pechulis, Anna, Mary & Fran- 
ces Kleponis, Al. Kleponis, An
gelą Masionis, Patricia Žibutis, 
Alex Akul, Vincas Valatka, 
Felix Zaleskas, Contons fami
ly, Vallis family.

Pristatome Alų ir Toniką
j 

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

BORIS BEVERAGE CO. į
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., . Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. į

!*\X\\XXX XXXN\ X\N\ \ NNNNNNNNN

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

į

Maine

Augusta, A. 
Greene, kun. J. 
Dever Foxcroft, 
Lee 1;
5.

Lankėsi
* m ■ i t

Pereitą savaitę lankėsi ‘Dar
bininke” kun. Pr. Strakauskas, 
Šv. Roko parapijos klebonas iš 
Brockton. Mass. ir kun. Al. 
Klimas, jojo asistentas.

Lankėsi Tėvas Justinas Vaš-'» —4
kys, OFM, Lietuvos Pranciško
nų provincijolas iš Kennebunk 
Port, Me.

Penny Sale

Žmonės mėgsta ką nors įdo-
nėjo žydams auksinius dantis, maus. Vienas iš populiariausių 
ir ragino jų nesikviesti Ameri- parengimų dabartiniu laiku yra 
kon, ir tt. tai tame pat susi- PENNY SALE. Visi mėgsta ir 
rinkime prie 
bos savo 
Repšys.

Buvo 
valdyba,
savu noru išėjo 
suomeninkai: adv. K. J. 
nauskas. St. Mockus ir 
nas Neviera. Jų vieton 
nauji, bet žinomi: J. W.
per, P. Jankus ir A. Pastolis, 
Jr.

Linkėtina draugijos valdybai 
ir visai draugijai geriausios 
kloties; sekančiais metais pra
dėti naujo namo statybą ir 
kaip ligšiol eiti laisvos Ameri
kos ir Lietuvos keliu. Pilietis.

tos Bimbos kal- 
dvylekį pridėjo ir Dr.

prisaikdinta naujoji 
Iš senosios valdybos 

žinomieji vi- 
Kali- 
Albi- 

jėjo 
Cas-

Pavykęs Sporto Vakaras

10;
15,

įvairūs skelbimai

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Is|ington, Mass.

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

Sausio 14 d. Parapijos salėje 
įvyko sporto vakaras, tikslu 
sukelti lėšų šv. Petro parapijos 
sporto ratelių (basketball - 
base bąli) būtiniems reikalams. 
Rengimui vadovavo kun. A. 
Kontautas .ir šv. Vardo drau
gija. Atsilankiusiems buvo pro
gos asmeniui išgirsti ir susipa
žinti su žymiais ir Amerikoje 
įgarsėjusiais lietuviais sar
tininkais. Trumpas kalbeles pa
sakė Vytautas Tamulis, Vytau
tas Ananis, Roy Kelly. Eddie 
Vaitkus ir buvęs Mass. Valsty
bės Policijos viršininkas kapi
tonas William V. Šimkus. Spor
tininkus |K?rstatč ir juos api
budino kun. AL Abračinskas.

S. Barasevičiiis ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVKIVS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

PARSIDUODA Arthur’s Res- 
taurant, Ine., su namu 49 Hun- 
ting St., Somerville, Mass. 7 
dienų laisnis. Šaukite: Eli 9767.

(28-1)2;
3;

Kalvaitis
Gailiušis
Anna Ansurt REIKALINGA patyrę stit- 

Mexico .S t. V. Masalsky cheriai prie moteriškų sports- 
wear, darbas ne sekcijomis,

Marjiand nuolatinis darbas. Atsišaukite:
Morrell Park, J. Paskoris 1. y. & B- Sportswear Co., 515 

Massachusetis H’ashington St., Boston, Mass.
Athol, Amelia Tumasunas 5; (28-1)

Brockton, A. Kasper 5, Monica 
i Kumpa 2; Bridgevvater. Tho- ■ 
mas Gedutis 2; Cambridge, - A. 
Luzackas 5; Gardner, Alex Ui-

Walpole, Veronica 
5; Furnace, Anton 
N. Andover, B. Ta- į 
Orange, 'r !

Antanas

ski 2; E. 
Tumavičius 
Orentas 5; 
tarūnis 5; 
Sroga 3.

REIKALINGA 2 arba dau
giau modemiški kambariai su 
baldais dėlei lietuvių šeimos. 
Norėčiau gauti So. Bostone. 
Prašome pranešti:

Antanas VValiackas,
Mrs. M. į 682 Mass. Avė., Boston, Mass.

Siltalis 5; J (1-4)

Draugijų Valdybų Adresai

r

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

I

jau seniai klausinėja, kodėl Šv. 
Petro parapijoje nėra tai su
rengiama. Kun. A. Abračms- 
kas, atsiliepdamas į parapijie
čių pageidavimus, sukvietė ko
mitetą, kurs planuoja milžiniš
ką parengimą kovo 12 d. Pe
reitą savaitę darbščios rengė
jos susirinko ir paaukavo kelis 
vakarus, kad išsiuntinėjus vi
siems parapijiečiams laiškus, 
išaiškinus jiems reikalą ir pa
prašius jų paramos šiam nau
jam parengimui. Visas jieinas 
bus skiriamas bažnyčios atnau
jinimo fondui. Taigi visi, kurie 
prisidės savo darbu ir aukomis, 
dirbs šventą darbą ir, tuo pa
dėdami dailinti Dievo Namus, 
įsigis daug Dievo malonių ir 
palaimos.

Daugiau kaip trys šimtai do
vanų bus išdalinama per šį va
karą. Visi stebisi ir klausia, 
kaip galima tiek daug dovanų 
atiduoti, ypač, kai sužinojo, 
kad taųie dovanų bus $350 ver
tės Television Console, West- 
inghuose Electric Cooker. E- 
merson Radio, ir visa eilė kitų 
gražiausių dovanų. Parengimas 
įvyksta So. Boston Municipal 
Building šeštadienio • vakarą, 
kovo 12 d., 7:30 v.v. Įžangos 
nebus ir vien tik atsilankymo 
proga kiekvienas turės galimy
bės gauti naują populiarų 
Table Television Setą. Tikime, 
kad visi skaitlingai atsilankys 
ir parsineš daug gražių dova
nų.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Te!. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Ga iliūnienė.

8 VVinfield St., So. Boston. Ma3s. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Eoston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkivay — 1864-W

Iždininkė — Ona Siauris.
51 Tampa St., Mattapan. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston, Mass. 

Kasos GI.— Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St.. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v., 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh -St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
£

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Viktoras Medonis.
21 Sangcr St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Vincas Stakutis.
684 Sixth St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. 
j 699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 Broadway. So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos* salėj, 

■192 E. 7th St., So. Boston. Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

DYKAI - DYKAI
Šis kuponas vertas 50c kaipo dalis sumokėjimo 

už pirmą we£wash skalbinių bunduli, naujam kos- 
tumeriui. Norintieji pasinaudoti nuolaida, .

telefoliuokite: CO 5-3115
į HOME SERVICE LAUNDRY

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra j

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

į 258 West Broadway, South Boston, Mass. I

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Vaitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną 
Nauja modemiška koplyčia 
menims dykai. Aptarnauja Cam- į 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.
Į

I

ir naktį • 
šer- | 

- i

tos pačios ir į kitus

i
r-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Ea$>t Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuctojai 

^tarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815 

bOuth Boston 8-2609

I



Vasario 1

^Literatūra
Pergyventa • • •

sius mano tėvus. Už ką?!. 
Už tai. kad iš kažko suži
nojo. kad aną vakarą Kos
tas miline apsivilkęs išėjo 
ir jau nebegrįžo... Už tai 
tėvelius suėmė ir išvežė

= toli už Uralo, kur tūkstan
čiai miršta mūsiškių.

Kai ši žinia pasiekė ma
ne jau darėsi man per
daug. Lyg suakmenėjau

Kada mano sąmonėje bėgyje. Kostas atsisveiki- vietoj, ir nebeturėjau je- 
atgua praeities dienų at- nęs mielus tėvelius, išėję 
simi ūmai ir užsnūsta tik- su miško broliais, tėvynės 

jaučiuosi laiminga, gelbėti. Ir. rodos, nieks 
iu ir man pačiai daro- apie tai negalėjo žinoti. 

Mūsiškiai sakėsi bus la
bai atsargūs. Bet tokiais 
laikais ,kaiD žmonės sako, valandoj, mano akys1

rovt
V

si keista, juk ir tuo mo
mentu. rodos, žinau, kad 
tai jau tik prisiminimai. 
Ir jie čia pat. prieš mano 
akis vėl maišosi su pilka 
gyvenimo tikrove. Vėl su
grįžta į gyvenimą, kar
tais. su dviem didelėm a-

S

gos nei vieną žingsnį 
žengti nirmvn. Galvoje 
sukėsi, ūžė... Pati sau kar
tojau :
— Dieve, kaip greit! Kaip į 

netikėtai visa tai atsitiko!!

dažnai ir sienos girdi...
Kalbėjo kaimvnai. kad Nebeskambėjo mano juo-! 

trečia dieną po išvykimo kas, kaip kitados, draugių 
brolio, vos sutemus, atvp- būryje. Nebesuradau gy- 

tr^s trinkhjoti (d’- venime to džiaugsmo, 
rusai ir viekas vietinis ko- kurs ligi šiol mane lydėjo, j

apsidengė gedulo varsa.1

D A R R l r J i n R A S 8

m akyse
Nes vėl žinau, kad netu- munistas) į mūsų namus Kiekvieną minutę tikėjau-1 

riu motinos, rei tėvo, nei ir suėmė senus, suvargu- si, kad ginkluoti rusai at-j 
eis, ras mane čia, vež ir 
mane, kur tūkstančiai 
miršta.

Pirmomis mano skaus-' 
mo dienomis, aplankė ma-' 
ne teta ir kaip visuomet, 
ji maloniu tonu kalbėjo: į 
— Lucyte, vaikeli, nepri-j 

minsiu tau iš naujo tavo 
skausmo. Bet išklausyk, 
manęs! Būk atvira man 
lyg savo mamai! Sakyk 
visa, ko tau reikia! Pasi- 

' guosk ,kai širdį tau skau
dės! Noriu tave turėti, li
gi sulauksi savo tėvelius 
Birutės vietoje. (Birutė — 
tetos duktė, jau dešimtas 
mėnuo, kai mirė plaučių 
uždegimu).
— Ačiū tetute! Juk kur 

kitur žmonėse galėčiau 
rasti tiek paguodos, kiek 
jumyse?!...

Dabar ,jau lengviau man 
atsikvėpti ir tvlus mano 
sielvartas ne toks kartus.

T^da jei tik ^ie’-as

vėl iš ''aujo galvoju.
Atsimenu baigiantis va

saros atostogoms brolis 
man kalbėjo:
— Lucija. žinai, kad no

riu sto-.i i partizanų eiles. 
Tu nenustebk, jei sužino
si, kad jau nalikau tėvų 
namus. Neliūdėk, jei iš
girsi, kad už tėvynės lais
vę savo palvą padėjau.
— Kostai, pažistu tave ir 

nesistebiu tavo rįžtu. Ma
nau ir tu supranti, kad 
sudėta ir gražiausia auka, 
palieka širdyje atsižadėji
mo skausmą. Graži tavo 
mintis. Pasitark su tėve
liais. Manau jie pritars. O 
tada tepadeda tau Dievas.

Po tos kalbos praėjo ke
lios dienos. Išvykau į gim
naziją, naujus mokslo me
tus pradėti. Gaunu žinią, 
kad pirmosios savaitės

*UGO GIRIOJ
Augo girioj ąžuolėlis. (3) 
Pas tėvelį sūnužėlis. (2)

Rūpinosi tėvužėlis,
Kad jo mažas sūnaitėlis.

Nesirūpink, tėvužėli. 
Užaugs tavo sūnaitėlis.

Užaugs tavo sūnužėlis. 
Bus Lietuvos kareivėlis...

Man nereikia kareivėlio, 
Tik man reikia artojėlio.

Nepabuvęs kareivėliu,
Nebus geras artojėlis.

Augo kieme liepužėlė, 
Pas močiutę dukterėlė.

Rūpinosi motinėlė,
Kad jos maža dukterėlė.

Nesirūpink, motinėle. 
Užaugs tavo dukterėlė.

Užaugs tavo dukterėlė, 
Bus drobelių audėjėlė.

I 
I

i

I

jūs galite len-

Leisk kad ir Stepui 
TAUPYTI JUMS ŽINGSNIUS!

Hew England 
Coke 

AUTOMATIŠKAS 
ŠILUMOS 

REGULIATORIUS 
Pagelbsti

Lengviau ir Pigiau 
Kūrenti 

Anglius ir Coke

t

/ '-t■V

Dabar
gvai pailsėti nieko ne
manydami nei rūpin

damas atidarymą ir uždarymą
traukimą ir juškų. Palik tą darbą at- 
bkti pagerintam ir penkiems metams 
garantuotam Ne’.v EngJand Coke Au
tomatiškam Šilumos Reguliatoriui. Jūs 
tik užstatykite terrnostetą reikalingai 
temperatūrai... Ir Stepas jums patar-

naus... jūs sutaupysite tūkstančius 
žingsnių kūrenimo sezone.

TAIPGI SUTAUPO PINIGŲ
Šis automatiškas šilumos reguliato

rius sumažina kuro sąskaitas, išven
giant peršildymo. Demonstracija jus 
įtikrins. Taipgi jūs pamatysite kaip 
termostetas iš šešių spalvų galima 
bus pritaikinti jūsų 
namų vidaus spalvai.

Uždyką Demonstracija . .*. Be Obligacijų

Šauk-te HUbbard 2-4670
NEW ENGLAND COKE

autorizuotą Nev,- England Coke Dyle: 
\EW ENGLAND COKE ORC PRANEŠIMAI

V.COP—7:40 A. V. ir 6:'O P.M.—THE OLD SALT

Pirm, iki šeit.

VVEE1 —'• *0 P V —E B R deout—Antr.. Ketv. ir šešt.

nų r New
^LAND
^COKE ’

Vaizdas parodo milžinišką lėktuvą įstrigusį į 
Hudson Bay, šiaurėje, ledą ir sniegą, kur kitų 
lėktuvu buvo išgelbėta dvylika žmonių. Tai snie
go ir ledo tyrai ir šalčio su vėju amžina muzika. 
Iš čia grįžusieji išgelbėti žmonės jaučiasi kaip 
grįžę iš ano pasaulio.

R—Į--MI 

termtuosius į savus na
mus ir paklydusius į tie
sos kelią. Kad ateitų tie
sos ir ramybės laikai į 
mūsų brangią tėvynę, at
laidumas ir taika visan 
pasaulin.

Tada, kai kalbėjau Ga
lybių Dievui manyje, bu
vo taip gera ir sugrįžo į 
gyvenimą tiek daug vil
ties.

Kalėdų pirmoji dieno. 
Į Dar neišėjome niekur iš 
• namų. Laukėm, gal kas, 
gal iš savųjų ateis pasvei
kinti, pasiguosti. Tetos sc- 

Grin- 
dvs rūpestingai švariai iš
plautos. Ant jų patiestas 

i gražus diminio rasto ta
kas. Prie kiekvieno lango 
žaliavosi suaugęs kamba
rinis klevas. Pro tinklines, 
raštuotas užuo laidas, 
{skverbėsi į kambarį auk
siniai saulės spinduliai ir 
raštuoti krito ant vėžlių 
klevo lapų, ant grindų.

Atsimenu, kai tetos sek- 
. v. . . j tyčia buvo dar jaukesnė,

šioms, keli vežimai pirma jęes teta puiki audėja. Bį- 
mūsu ir paskui mus girgž-„jtė a a. buvo didelė 
dančiu sniegu čiuožė, sku-. rankdarbių mėgėja. Bet 
bėjo pirmyn, šįmet ma- • dabartiniais laikais, iš 
žiau susirinko į bažnyčią baimės, kad raudonieji 
žmonių, nes vėl nauji bū- draugai neįtartų buožė- 
riai mūsų lietuviu jau bu- į m jg| žmonės vengė patys 
vo toli, toli už tėvynės ze* puoštis; dažnai ir butų iš
mes. Kai Jėzus šventoj vaizdą pakeisdavo papras - 
Komunijoj įžengė į išal- tesne.
kusia mano širdį, kalbe-į Dabar mes buvome visi 
jau Dievui anie^ visus ir trys seklyčioje ir šneku- 
už visus... Prašiau, kad .čiavome. Tai mūsų treju- 
stiprintų mirštančius kan
čioj, kad sugrąžintų iš-

jėgos, kai kankinami ren
giasi priimti nelauktą 
mirtį! Mirti, vištide dva
sios karžygiais.

Nors važiavome apie 
tris valandas, bet teišta- 
rėm tik vieną sakini, kurs 
privertė mus nusišypsoti. 
Jau ir ne vaikai buvome. 
Kazys, rodos dvidešimts 
pirmus ėjo, aš buvau pas
kutinėje gimnaziios klasė
je. O gyvenimas! Ar gali
ma juoktis, kai aplinkui 
girdisi tik aimanos, o šir-; 
dyje nenumalš i n a m a s 

; skausmas.
I N.aT.ose- Sveikinu, tetą klyėioj taip jauku.

RAUDA
Visa kas išaušo, kaip svajonės gyvos, 
Ar kaip džiaugsmo liepsnos, lakios ir vėlyvos — 
Rūtos ir žibutės ir margi jurginiai —
Visa tu, nelabas likime, pamynei...
Kur, gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai, 
Šiandie tyrų smiltis pusto gūdūs vėjai 
Ir klajoklio taką, kaip našlaitės skraistę, 
Ilgesio ir graudžio ašaros aplaistė.
Daug trumpos gegužės buvo krauta, tverta — 
Giltinės aklosios kirvis šiandien kerta
Amžių ąžuolyną, drebulę ir uosį — 
Motinos kalneli, tu nebežaliuosi!

J. Baltrušaitis.

' nuoširdžiai, nes ji dabar 
buvo mano mama ir tė
vas. Kai sužibo Vakarinė 
žvaigždė, susėdom prie 
Kūčių stalo. Birutės vie
toje sėdėjau aš, visai ki
tuose namuose. Laužėme 
plotkelę, linkėdami daugį 
laimės, kad pajėgtų su
grąžinti išvoktą mūsų gy- 
genimo džiaugsm,.
I Kada Kalėdų rytmetį 
vykome Piemenėlių Mi-

jau nebeturime. **** *** 1AU 
Vietoj kryžiaus, klasėje NESAKIAU

Žiemos atostogos. (So- mokų 
vietai Kalėdų nemini. Jie viviasj iuj<uauo, n.Muv.j'v 
stengiasi apseiti be viso, Stalino paveikslą pakabi-į 
kas turi bendra su religi
ja. Velykų atostogas pa
gadino — pavasario atos- 

ir padarė jas net aukštesnių
— prieš Vely- nius tardė,

no. Daug sykių slaptai, 
mokiniai nuėmė nuo sie
nos Staliną. Tada ypač 

togos, ir padarė jas net aukštesnių klasių moki- 
anksčiau — prieš Vely- nius tardė, baugino viso- 
kas). Atvažiavo pusbrolis kiais grąsinimais. O kiek 
Kazys, parsivežti manęs.

Kai sniegas girgždėjo po 
rogėmis irr baltos eglių 
skaros driekėsi lig žemės, 
nebedžiugino manęs. Žiau
rus gyvenimas išplėšė ma
no džiaugsmą, pačiame 
mano gyvenimo pavasary. 
Ir galva svaigo nuo min
čių. Kur mano tėvai? Ar 
sulauksiu juos sugrįž
tant? Ar gyvas Kostas? 
Kad nors trumputė žinia 
apie juos išgirsti!... 
važiavusi neturėsiu kam 
“Mama”, 
Nebus ten mūsų Kosto, 1 
kurs savo jaunystės šie- 1 
kimus man kalbėjo. Kas- ; 
met Kalėdoms tiek daug 
savyje vežiausi džiaugs-{ 
mo, dabar širdyje — žaiz- 
da... Tetos namai buvo vi-j 
sa mano laimė. i

— Kazeli, džiaugiuosi, 
kad pas jus važiuoju — 
prašnekau. Jau norėjau 
pertraukti tylą.
— Zinai Lucyte, ir ma

ma jau visa savaitė apie 
tave kalba. Tavęs laukia
me.
— Ačiū Kazeli!
Vis važiavome, bėriukas 

ir neraginamas bėgo. 
! — Įdomu, kokios nuotai
kos dabar pas jus? ;
— Oi, Lucyte, sunku —

pusbalsiai atsakė Kazys. 
Sunkūs laikai! Jau šių tri
jų mėnesių bėgyje išvežė 
kelias šeimas į Sibirą iš 
mūsų apylinkės (pasakė 
išvežtųjų pavardes). Kas 
bus jei taip ilgiau tęsis?!; 
Aplinkui nieko geresnio’ 
negirdėti, tik didelės py
liavos, suėmimai, ištrėmi
mai, sušaudymai, išnieki
nimai. į
— Kazeli, ir pas mus 

gimnazijoje visai ne tas, 
kas anksčiau. Tikybos pa-

Par-

“Tėti”, iš tarti.

t

Ar aš tau, sese, nesakiau? 
Ar aš žodelio netariau? 
Nušluok kiemelį subatoj, 
Atjos bernelis nedalioj. 

Atjoj per lauką devyni. 
Visų žirgeliai juodbėri. 
Atjos ir šelmis bernelis, 
Kiek jis daug blogo padarys.

Pririšo žirgą prie tvoros, 
Prie lelijėlės ir rūtos, 
Žirgas pamurstė galvelę, 
Išlaužė uosio tvorelę.

įkirėjo tie propagandi
niai, «konkursiniai laikraš
čiai! Mes turime pasirū
pinti priimtinais straips
neliais, novelėmis, eilėraš
čiais. Rinktis dažnai ir 
šventadieniais ir spaus
dinti ar ranka nurašinėti, Išlaužė rūtą iš šaknų, 
puošti piešiniais, kiekvie- O lelijęlę iš laiškų, 
na klasė atskirai. Auklėji- Bėgčiau per kiemą tekina, 
mas statomas ant komu- 
nistiniu pamatų, kurie to
liau gauna vis stipresnes 
formas. Kazeli, dabar rei
kia daug atsparumo, kad 
geriems išlikti. Bendrai, 
reikia daug stiprybės Palaistyk rūtą vyneliu, 
skausmu pripildytai mūsų O lelijėlę pieneliu: 
žemei. Kai pagalvoji, kiek Prigis rūtelė iš šaknų, 
tai reikia turėti vidujinės O lelijėlė iš laiškų.

Skųsčiau bernelį verkdama.

Atbėg dukrelė verkdama, 
Pas motinėlę, skusdama: 
Močiute mano mieloji, 
Vysta rūtelė žalioji.

AUKURO ROKAS

kas nesenai susibūręs. Pa
ėmėme albumą. Teta ver
tė pirmą, antrą, trečią la
pą.
— Mūsų šeimos foto!... 
Ketvirtą lapą.

— Birutė!...
Manyje kaž kas darėsi. 

Žiūrėjau tetai tiesiai į a- 
kis. Trta į- manąsias. O 
mūsų akys! Jos pilnos a- 
šarų... Atsistojau. Priėjau 
prie tetos ir apkabinau jos 
kaklą.
— Tetute!.. Mano miela 

tetute...
Jaučiau, teta glostė ma

no galvą ir glaudė prie sa
vęs. Mano ranką paėmė 
priėjęs Kazys.
— Lucyte, tu mano se

sute!..
Dėkingumo akis pakė

liau į Kazį.
Šito momento neužmir

šau. Jis lygiai kaip aną 
Kalėdų dieną, gyvas mano 
atmintyje.
— Dieve, kai sunkies 

mintys pinasi apie manuo
sius, aš už juos meldžiuo
si ir Tau dėkoju už geni 
žmonių širdis — aš 
viena pasauly je einu...

Anelė Pianskvtė.
Aš daugel piauju, nes daugel sėju — 
Mano malūnas — ketverto vėjų...
Kas kad man tarpsta raugių ir dirsių, 
Aš ne dėl duonos, gimęs, numirsiu...

Daug buvo verkta, daug buvo nešta, 
Bet gerbti kryžių džiaugsmas nemąžta, 
Užtat aš gaunu stebuklą didi. 
Kad mano gluosniai be žiedo žydi...

Vargęs uždirbau ir kilnią žinią, 
Kad Dievas duoda žmogui krūtinę, 
Ne tam, kad tvinktų įnorių tuštis, 
Bet kad galėtų, kas klysta, muštis...

Ir Viešpats akį man, akliui, duoda, 
Ne tam, kad skirčiau nuo balto juoda, 
Bet tam, kad mįslės amžių žvaigždėtų 
Per mano žvilgį save regėtų...

ne

Ir kas nežino šio didžio burto, 
Amžino varpo psalmei užkurto, 
Ir tas, kas niekin lašelio vertę, 
Neras, kuo žemės troškį užgerti...

Tad laimink skausmą, tingusis verge, 
Ir gausi visą, ką mirksnis sergi, 
Ir per šios žemės gęstamą šviesą 
Bent kiek nuvoksi amžiną tiesą...

J. Baltrušaitis.

Šis mažytis žemė lėni s 
parodo, kur britai iškėlė 
savo kariuomenę (Aqba), 
kad apdrausti Egiptą nuo 
izraelitų užpuolimo, šio
mis dienomis žydai apšau
dė Rafa (4), taigi no to 
apšaudymo britai ir pa
siuntė savo kariuomenės 
dalinį. Žydai dabar kelia 
protestą. Tikrai čia pasi
tvirtina priežodis — žy
das muša, žydas rėkia.




