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• Tebūaa atleista man_
• Juokdariai “politikieriai”
• Kaip iš tikrųjų buvo?

Tenesviedžia “Darbininko” 
Redaktorius rūstaus žvilgsnio 
mano adresu todėl, kad šiuo 
kartu pasiryžau pastabose pa
kalbėti vien tik apie Kanados 
lietuvių reikalus.

Atrodytų, jog Kanados kraš
tas savo plotais yra platus, o 
lietuvių, palyginus, nėra jau 
perdaugiausia (tebaigiamas į- 
pusėti gal tik antras desėtkas 
tūkstančių). Taigi, ' erdvės, 

, darbo ir duonos — jiems už- 
■ tenka. Deja, vis dėlto, atsiran

da savotiškų “donkichotų”, ku
rie, sėdę į apkudusį kuiną, pa- 
sigalandę ietis, dažnai išjoja į 
kovą prieš savuosius, tarytum 
tikrasis Donchikotas prieš vėjo 
malūnuą...

Kartas nuo karto “Naujieno- 
Kanados lietuvių žinių 

vis randame puoli- 
“mažą

Rusija Pasiuntė Protesto 
Notą Atlanto Sąjungi

ninkams

Washington, D. C.
Sovietų Rusija griežtai 
protestuoja prieš Šiaurės 
Atlanto sutartį ir pasiun
tė protesto notą Jung. 
Valstybėms, An g 1 i j a i, 
Prancūzijai, Olandijai, 
Belgijai, Kanadai ir Luk- 
semburgui.

Maskvos valdžia sako, 
kad toji sutartis yra at
kreipta prieš Sovietų Ru
siją ir laužo Jungtinių 
Tautų čarterį. Tačiau vi
siems yra žinoma, kurie 
nori žinoti, kad Atlanto' 
sutartis yra tik apsigyni
mui nuo raudonosios Ru
sijos agresijos.

Galimas dalykas, kadi 
Rusijos delegacija Jungti-Į 
nių Tautų 
New 
prieš 
tartį 
bes.

se , 
skyriuje, 
mus, nukreiptus prieš 
grupelę” — krikščionis demo
kratus, kurie, esą; save vadina 
dideliais patriotais ir, dėl savo 
partiškumo, trukdo bendrą Ka
nados lietuvių darbą ir ardo 
vienybę...

Nors Kanadoje, kaip žinoma, 
Krikščionių Demokratų parti
jos visai nėra, bet pažiūrėkime 
į tų rašinių autorių svaičioji
mus ir pamatysime kiek juose 
yra tiesos.

“Naujienose” Nr. 72, iš kovo 
26 d. randame tūlo P. Jurgai
čio rašinį, pavadintą “Kanados

_ lietuvių suvažiavimas”. Ral

forma: “'Brangūs tautiečiai,...” 
Iš to atrodytų, jog tas asmuo, 
iš tikrųjų, gal yra dalyko kur
se, bet.. Straipsnyje, taip kita 
ko, rašoma: “Patriotų prieša
kyje stovi Montreal lietuvių pa
rapijos kleb. Bobinas, kun. Vil
kaitis, p-lė Dr. Aukštaitė ir 
prof. Dr. Šapoka su savo šei
ma, giminėmis ir pažįstamais”. 

Kad abu suminėti kunigai ir 
priklausytų Krikščionių Demo
kratų partijai (žinoma, jei to
kia būtų Kanadoje), man atro
do, nieko stebėtino, nes negi P. 
Jurgaitis norėtų, kad kunigai 
Bobinas su Vilkaičiu įsirašytų 
į socialdemokratų arba valstie
čių liaudininkų partijas?... O 
kas liečia tolimesnio autoriaus 
teigimo “neklaidingumą”, tad 
pažiūrėkime. Ten minima p-lė 
Dr. Aukštaitė. Deja, visiems 
gerai žinoma ir pažįstama tyli 
Kanados lietuvių veikėja, rašy
toja ir laikraštininke Aukštai
tė nėra nei panelė, nei daktarė. 
Ji yra garbinga Ponia, gražiai 
išauklėjusi, išmokslinusi, savo 
vaikus, kurių vienas buvo Lie
tuvos kariuomenės karininkas tUS buvusius 
ir pirmosios bolševikų okupaci- Mūsų prieteliai auga, jų prieteliams 
jos metu žuvo Vilniuje, kitas— nuoširdumas didėja. Šio gi iš tremties atvyku- 
rudenį bus įšventintas kunigu seimelio pasisekimu dau- ’ 
čia, Kanadoje, o trečias — tai- giausiai rūpinosi rėmėjų 
pogi eina mokslus Montrealyje. pirm. kun. Juras, kun. 
Gi Ponia Aukštaitė pati (jos Virmauskis, kun. Abra- 
pavardė yra kitokia ,o čia tik činskas su sodalietėmis - 
literatūrinis pseudonimas) — choristėmis 
visą gyvenimą dirba kultūrinį ir_______
plunksnos darbą ir į jokį parti-

Tęsinys 2-rame puslap.

susirinkime 
Yorke iškels skundą 
Šiaurės Atlanto su- 
pasirašiusias valaty-

Gedimino kalnas Vilniuje. Čia šio kalno atšlaitėje matome katedros bokštu^ kurie 
gaubia Šv. Kazimiero relikvijas. Kalno viršūnėje riogso pilies liekanos kur Gediminas sap
navo geležinio vilko staugimą... Vilnius su savo istoriniais atminimais yra brangus kiekvie
nai lietuviškai širdžiai. Čia, vis tik, ne tik praeitis, bet ir ateitis... lietuvį žadina kovot už 
būvį!...

Atominė Bomba Palaiko Taiką
Jei ne ji, tai Rusija būtų sukomunisti- 
nus Europą ir bombardavus Londoną

Syrijos SukaėOn Vadas 
Paskelbė Savo Politiką
Kaip žinoma, Syrijoj ka

rininkai padarė pervers
mą ir sudarė savo valdžią. 
Dabar jų vadas paskelbė 
per radio naujos valdžios 
politiką, būtent, kad nau-

DVYLIKA TAUTŲ PASIRAŠĖ 
ATLANTO SUTARTĮ

- B. Pearson, Kinados; Gu- Prezidentas pa-!Washington, D. C.

Trumanas Paskelbė
Armijos Dieną

Washington, D. C.

Boston, Mass. — Ketvir
tadienio vakare, kovo 31 
d., M.I.T. susirinkime, ku
ris įvyko Boston Garden, 
14,000 žmonių Winston 
Churchill, buvęs Anglijos 
premieras, pasakė reikš
mingą kalbą. Jis smarkiai 
kritikavo' ir smerkė rau
donuosius.

“Jeigu ne atominė bom
ba Jungtinių Valstybių 
rankose, tai Rusija jau 
būtų sukomunistinus Eu
ropą ir bombardavus Lon
doną”, sakė 
Churchill. Jis 
13 Kremliaus 
pavergę šimtus 
žmonių ir siekia užvaldy
ti visą pasaulį.

Po 500 metų, jis sakė, 
kiti Aziatų Khan’o mon
golų būriai atsisuka prieš 
vakarų tvirtoves. Komu
nistai savo puolimais ir 
intrigomis jau paklupdė 
Kiniją, ir komunizmo mi- 
sijonieriai, kaip penktoji 
kolumna, veikia kiekvie-

Winston 
sakė, kad 
vyrų yra 

milijonų

sudariusios tautos laiky
sis vieningai.

Ši Churchill kalba pali
ko didelį įspūdį. Jis labai 
aiškiai nušvietė pavojų, 
kuri sudaro raudonosios 
Rusijos 13 vyrų ir jų a- 
gentai visame pasaulyj.

Sovietai priekabiauja 
Berlyne

Pirmadienį, balandžio 4 d., stav Rasmussen, Danijos;- . , balandžio 6 d name krašte ir laukia die-
O____1________ T________________ SKeiDe’ Kaa oaianczio o a.__________________________________  _

Berlynas — Šiomis die
nomis kilo nesusipratimai 
tarp rusų ir amerikiečių. 
Rusai, palaikydami bloka
dą Berlyne, bandė suareš
tuoti keletą vokiečių, ku
rie užkasinėjo griovius. 
Atvyko amerikiečiai kari
ninkai ir prasidėjo ginčas 
su rusais. Ir vieni ir kiti 
išsitraukė žemėlapius. A- 
merikos žemėlapis parodė, 
kad vokiečiai buvo Jung. 
Valstybių sekcijoje, ta
čiau tik vienas colis nuo 
sienos. Rusų žemėlapis ki
taip rodęs. Ir ginčijosi. 
Vokiečiai metė darbą ir 
pasitraukė. Bet ginčas li
ko neišspręstas.

Kitoje vietoje rusai taip 
pat handė įrodyti, kad vo
kiečių sunkvežimis įva-

3 vai. po pietų Jung. Vals- Robert Schuman^Prancu- skiriama Armijai 
tybes ir kitos 11 valsty- sijos; Bjami Benedikta- > T die jUng. JValsty- 
bių pasirašė šiaurės At- son Icelandijos; Count w ’ hkl^ sj£ Vo.

Sutarties.CariOTSforza,Jtalijos; Jo- rengla
kSs'pSMair,"takių nėp 

dijos; Halvard H. Lange, nu0 karo užba«os- 
Norvegijos; Jose Caeiro' 
da Mata, Portugalijos; 
lErnest Bevin, Britanijos, 
ir Dean G. Acheson, Jung. 
Valstybių.

ti-joji valdžia ves griežta 'an‘° _sut*rti- ouiarues. vario ^orza.^uuijus; kįetfioie rengi 
no ta v* prie* taimmltmų,1 ĮĮįi' Į į * J*”*1 lllll*JJ1go- iras ~ p.'TradaB, 1

parodys daugiau draugiš-i^^ pe^otoa per radi°l^’Di«^:^i,5er;?™.buvęr ‘
kūmo Lebanonui ir steng
sis sustiprinti arabų lygą.

JTransjordanas - Izraelis 
Pasirašė Sutarti

Rhodes —Po trysdešim- 
ties trijų dienų derybų 
Transjordano ir Izraelio 
valstybių atstovai pasira
šė paliaubų sutartį.

Jungtinių Tautų atsto
vas Bunche sveikina šį a- 
biejų tautų žygį.

visam pasauliui.
Jung. Valstybių sekreto

rius Acheson atidarė šį is
torinį dvylikos valstybių 
ministerių susirinkimą.

Baigiant sutarties pasi
rašymo ceremonijas, Pre
zidentas Trumanas pasa
kė trumpą sveikinimo kal
bą.

Pasirašė sekančių vals
tybių užsienio sekretoriai, 
šia tvarka: Paul - Henri 
Spaak, Belgijos; Lester ___ I

Nuteisė Čeky Šnipą

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
SESERŲ PRIETELIAMS

Frankfurt, Vokietija — 
Karo vadovybė praneša, 
kad militaris teismas nu
teisė čekų šnipą, Franti- 
sek Klecką. Jis gavo 20 

no Pasižadėjimu Pagelbėti sunkiųjų darbų ka- 
MaekvaS j Įėjimo.
HoSMTdl Praneša, kad Klecka

---------- i pats prisipažinęs, kad jis
Shanghai, Kinija — Ki-'dirbęs Rusijos ir Čekoslo- 

nijos Komunistų partija ’ vakijos žvalgyboms. _ Jis 
ir jos bendrakeleiviai pa- fotografavęs karo jėgas, 
reiškė kad Šiaurės Atlan- filtus ir teikęs informaci- 
to sutarties tikslas yra J35 Jung. Valstybių zo- 
provokuoti naują pasauli-įnos čekų ir sovietų žval- 

1---- . ir kad tokiame gyvoms.

Kinijos Raudonieji Atnauji- I

nį karą, ir kad tokiame 
kare jie kariaus kartu su 
savo sąjungininke, Sovie
tų Rusija.

Šias žinias paskelbė Pei- 
pingo komunistų radio ki
niečių komunistų 

mėlis buvo daug skaitlin-.lį dėkingumą ir pasižada vardu.

Jėzaus (Nukryžiuoto se- auką $150.00 ir Lawrence 
serų kongregacija palygi- rėmėjai — $159.00. 
namai dar jauna. Tos 
kongregacijos rėmėjai tu- rengėjams, 
rėjo dar vos keletą seime- prieteliams Jėzaus Nu
lių. šio mėnesio 27 dieno- kryžiuoto kongregacijos 
je So. Bostone įvykęs sei- seserys reiškia savo dide-

gesnis ir gyvesnis už ki- nuoširdžiai prašyti Visa-
‘ . « • • i___*____________  __•_ •____ —___ _

Visiems šio seimelio 
dalyviams ir

Anglija Duos Paskolą 
Rusijai

seimelius, galio Dievo visiems savo 
atlyginimo,

H E LP 
CRIPPLED 
CHILDREN

choristėmis - muzikėmis 
ir kiti. Seime dalyvavo to- 
iike įžymūs asmenys, kaip 
antai: Jo Ekscelencija
Bostono Arkivysk. Ri- 
chard’as Cushing, prel. 
Dr. K. Urbonavičius, kele
tas klebonų, vikarų; Vil
niaus adv. Juknevičius, 
adv. Jankauskas, prof. S. 
Sužiedėlis, ekon, St. Lū
šys su žmona, inž. Kala
dė su žmona, prof. Ka
činskas, dipl. Avietinaitė 
ir kiti. Visi šie įžymūs da
lyviai įnešė savo dalį į šio 
seimelio pasisekimą. So. 
(Bostono rėmėjai įteikė

siems palengvinimo jų 
sunkios gyvenimo naštos, 
kurios iš mūsų nei vienas 
nenorėtume nešti.

Jėzaus Nukryžiuoto 
Seserys

Motina Ligorija.

Baus Priklausančius
If-----------*-« m_ »»• «imisty Partijai

Annapolis, Md. — Mary- 
Jand valstijos gubernato
rius Wm. P. Lane pasira
šė seimelio priimtą Obe- 
r’io bilių, pagal kurį bus 
baudžiami žmonės iki 20 
metų kalėjimo ir $20,000 
už priklausymą Komunis
tų partijai arba kitoms 
subversivėms organizaci
joms.

nos, kad jie galėtų būti 
pilnais valdovais. .

Churchill įspėjo visus, 
kad dabartinė padėtis yra 
daug blogesnė nebu buvojiiavęs į rusų sekciją. Ru- 
Hitlerio metu. “Mes nieko 
kito nenorime iš Rusijos, 
tik geros valios ir paken
čiamo sutarimo,” sakė 
Churchill. “Karas nėra 
neišvengiamas”, sakė jis. 
Tačiau taika yra galima, 
jeigu tik Atlanto sutartį

sai bandė tą sunkvežimį 
užgrobti. Vokiečiai pašau
kė Amerikos militarę po
liciją. Ir vėl kilo ginčas su 
rusais.

Dabar ginčus spręsti y- 
ra perduota aukštesniems 
viršininkams.

“MARINE FLASHER” LAIVU 
ATVAŽIUOJA 549 TREMTINIAI

Atvažiuojančių lietuvių tremtinių 
sąrašas tilpo “Darbininke”

Londonas — Anglijos
vadų J valdžia planuoja duoti So- 

j vietų Rusijai 36 milijonų
Tai nieko naujo. Komu-1 dolerių paskolą, kad ji ga- 

nistai, kur jie nebūtų, jie lėtų pirkti ne karinę me- 
tarnauja Maskvai. Jdžiagą. •

Massachusetts Komisija sų 13; čekoslovakų 12; 
Išvietintus Asmenis pri- vengrų 10; estų 10; rumū- 
imti praneša, kad antra- nų 8; austrų 6; be valsti- 
dienį, balandžio 5 d., 8 vai. jos 6, ir jugoslavų 1. Ka- 
rytą į Commonmealth uo- dangi žydai savo valsty- 

Boston, įplauks bės neturėjo, tai jie yra 
laivas priskaityti prie kitų tau- 

tremti- tybių, būtent, prie tų tau
tybių iš kurių kraštų jie 

pasitiks buvo ištremti arba pabė
go.

Paderew$ki Paliko 1650,000

Paryžius — Miręs Ignac 
Paderewski, įžymus • len
kas pianistas, paliko 
$650,000 Lenkijos univer
sitetams, praneša advo
katai.

Paderewski palikęs $1,- 
000,000 turto. Jis palikęs 
lenkų kalba parašytą jo 
paties testamentą, pagal 
kurį, padalinus giminėms 
ir draugams, likusius pa
liko lenkų literatūrai ir 
stipendijoms.

Paderewski testamentas 
buvo padėtas Morgan ir 
kompanijos bankos spin-

toje ir ten buvo nuo 1939 
m. Dabar Paderewski 
pusbrolis J. Paderewski iš 
Varšuvos ir pusseserė Ma
ria Ivanovna Paderewski 
iš Žitomiro, Rusijos, iškė
lė bylą teisme ir nori tą 
testamentą panaikinti.

Iš to palikimo Krokuvos 
universitetui yra skirta 
daugiausia stipendijoms 
lenkų studentams studi
juojantiems lenkų kalbą 
užsienyj. Taipgi paskirta 
ir kitiems universitetams,' 
ypač Varšuvos Muzikos 
Konservatorijai.

stą, So. 
“Marine Flasher” 
su 549 keleiviais 
niais.

Atvažiavusius
ir sveikins Massachusetts 
valstijos komisijos pirmi
ninkas Walter H. Bierin- 
ger ir kiti įvairių organi
zacijų vadai. Gros Katali
kų Jaunimo Organizacijos 
benas (band) iš Saldžiau
sios Širdies parapijos 
Roslindale, Mass., vad. 
Harry Iovinelli.

“Marine Flasher” laivas 
yra vienas iš dešimties 
laivų, kurie šį mėnesį at
plauks iš Bremerhaven, 
Vokietijos, ir atveš apie 
8,500 išvietintų žmonių į 
šį kraštą.

Pirmieji keturi laivai at
plauks į Bostoną ir kiti 
šeši laivai, kaip praneša 
Intemational Refugee Or
ganizacija (IRO), at
plauks į‘New Yorką.

Pagal tautybes atva
žiuojantieji yra suskirstv- 
ti sekančiai: lenkų 267; 
lietuvių 145; ukrainų 35; 
latvių 21; vokiečių 15; ru-

Rusijos "Kuitūrininkar' 
Išvažiavo

'•9

New York — Sekmadie
nio vakare, balandžio 3 d. 
Rusijos delegacija iš 7 na
rių išvažiavo lėktuvu at
gal į Rusiją. Jie nelabai 
norėjo taip greit išvažiuo
ti, jie dar norėjo paštur- 
muoti “kapitalistinėje” 
Amerikoje, bet valstybės 
departamen tas įsakė 
jiems kogreičiaūšia išsi
kraustyti.

Rusijos “kultūrininkai” 
prisipirko ir išsivežė labai 
daug kartonų cigarečių ir 
kitokių daiktų. Jie su 
laikraštininkais labai ma
žai kalbėjo. Bijojo, kad ko 
neprasitartų, nes už vieną 
žodį, sugrįžę į Maskvą, 
gali atsidurti Sibire.



Antradienis, Balandžio 5, 1949 darbininkas

SIŪLOMI VALSTIJŲ ĮSTATY 
MAI UŽTIKRINS VISIEMS 

VIENODAS DARBO 
GALIMYBES

Į

Kiekvienas žmogus turi rų valstijų įstatymų, kad 
nenuginčijamą teisę į dar- (užbaigus su diskrinfinaci- 
bą, kuris sudaro jo gyve-ija, taip vadinamųjų ma- 
nimo ir gerovės pagrindą/žumų grupių atžvilgiu/ 
Šiemet 20 valstijų legisla-|New Yorkas tam prasky-į 
tūros, tarp kurių Colora-'nė kelią 1945 m., o 1947; 
do, Ulinois, Michigan, O- met. jau 15 valstijų legis-l 
hio, Pennsylvania, Rhode latūrų svarstė panašias . 
Island ir Washington, problemas. Dauguma šios j 
svarstys įstatymus, kurie rūšies bilių buvo užmirš-į 
pašalintų bet kurią dis- ta, tačiau praeitais me-į 
kriminaciją darbo pasirin- tais Michigan valstijoje! 
kimo atžvilgiu. i darbo, tikybos ir miestų'

Tų valstijų legislatūros orfa^zac^?s įsteigė šią 
išklausvs įvairias nuomo-^M apimantį civilinių 
nes, apsvarstvs patiektus telsl« komitetą kurio vm- 
argumentus ir ateižvelgs j °as pirmųjų tikslų buvo 
patirtį bei pavyzdžiai-;‘els‘“8°s. darsbo .P™"*0? 
tų valstijų. 1945 keturios 
valstijos New York, New' 
Jersey, Connecticut ir 
Massachusetts priėmė į- 
statymus prieš diskrimi
naciją darbo pasirinkimo 
atžvilgiu. Indiana, Wis- 
consin ir Oregon taip pat 
yra priėmusios tokius į- 
statymus, bet be pasirūpi
nimo juos pildyti. Be to, 
keli miestai nepriklauso
mai nuo valstijų, priėmė 
patvarkymus, draudžian
čius sulaikyti kvalifikuo
tus darbininkus nuo dar
bų, atsižvelgiant į jų spal
vą, tikybą ar svetimą kil
mę.

Šis judėjimas, kuris kilo! svarsty damos prieš darbo 
išdavoje praeitojo karo, diskriminaciją įstatymus,

e

kurios 5 milijonų gyven
tojų tarpe, yra 200,000 ne
grų ir apie 1,200,000 kito
kių tautybių asmenų, ku
rie laike 1940 met. surašy
mo - cenzo buvo pasisakę 
varto ją kitą kalbą, kaipo į 
naminę. Iš to duodasi ma
tyli, kaip svarbu yra pra-i 
vesti teisingos darbo' 
praktikos legislaciją.

Bendrai naujieji propo- 
nuojami valstijų įstaty
mai suteikti lygias vi
siems darbo galimybes lie
čia ne tik darbdavius, bet 
ir darbo Unijas bei agen
tūras.

1949 met: legislatūros

j

išdavoje praeitojo karo 
siekia užtikrinti įstaty
mais lygias darbo galimy
bes visiems. Šiuo atžvil
giu diskriminacija prieš 
negrus, Amerikos kilmės 
meksikiečius ir kitus sve-1 Colorados atsitikimas lie- 
timšalius grasė pilnam A-j čia vieną veteraną, tarna- 
merikos darbo jėgos iš- vusį 2 metus Pacifike ir 
naudojimui, kas buvo la- vėliau lankiusį savo vals- 
bai reikalinga karo metu, tijoje Kolegiją, kuriam 
Prezidentas Rooseveltas į- viena didelė Vakarų fir- 
steigė Fair Employmėnti ] 
Practice Komisiją šiems ] 
klausimams išs p r ę s t i. 
Nors ši karo meto įstaiga 
leido visų rasių, tikybų ir 
tautinės kilmės amerikie- 1 
čiams nevaržomiems dirb
ti karo industrijos ir val
diškuose darbuose, bet 
diskriminacijos nepanai
kino, ir po karo ji vėl pra
dėjo pasireikšti. Savo pas
kutiniame raporte, išleis
tame 1946 met. Komitetas; 
pažymi, kad karo laimėji
mai pradeda nykti su at
gaivinimu diskriminuo
jančios praktikos, pasi
naudojant sena praktika: 
paskutinieji pasamdyti 
darbininkai atleidžiami iš 
darbo pirmieji.

Jau paskiri asmenys ir 
organizacijos pradėjo vi
soje šalyje veikti dėl pa
stovaus federalio ir atski-

turės prieš akis ne tik pa
sisekusius kitų valstijų į- 
statymus, bet ir diskrimi
nacijos pavyzdžius tokius, 
kaip Coloradoj ir kitur.

1

ma atsisakė duoti darbą, 
kad jo pavardė skambėjo 
ispaniškai. Panašių pa
vyzdžių būtų galima su
rasti ir kitose valstijose. 
Tad valstijų piliečiai turi 
remti legislaciją, kuri 
patikrintų darbui galimy
bes pagal kvalifikacijas.

F«rta sumžta automo- 
biliy kainas

Detroit, Mich. — Fordo 
korporacija sumažino už 
Ford automobilius kainas 
nuo $12 iki $30; už Mer- 
eury — nuo $80 iki $120, 
ir Lincoln — $100.

Tremtiniai Vokietijoje
Austrijoje savo laiškuose 
BALF'ui. nuoširdžiai dėkoja A- 
merikos lietuviams už visoke
riopą pagalbą.

Pagelbėkime Jiems ir Toliau!

ir

GAVĖNIOS KNYGUTE

Vakarinių Valstybių Vokietijos zonų vadams 
paskelbus, kad Sovietiškosios Rusijos zonos mar
kės daugiau negalios jų valdomoj teritorijoj, ta
da žmonės sukruto keisti sovietiškas ųiarkes j va
karinių valstybių markes, šis vaizdas ir parodo 
mainų turgų. Policija to nedraudžia. Raudonieji 
dėl to išmetimo*jų markių iš vakarinių zonų labai 
pyksta ir kelias protestus, bet kaip paprastai tas 
gyventojų neveikia.

Naujas Lietuvių Transportas
Kragas, Jonas, Emilie į 

Chicago, III.
Kreivėnas, Ona, Jonas, 

Karmena, Remigija, Ge- 
man į Chester, Penn.

Krulikas, Kazys, Aldo
na į Brooklyn, N. Y.

, Juozas

Pradžia 1-me paaL 
nį bei politinį veikimą nesiki
ša...

O, girdi, Dr. Šapoka — varo 
“pragaištingą” darbą ir, dargi, 
ne vienas: "...su savo šeima, 
giminėmis ir pažįstamais”... 
Ach, negi ir p.p. Šapokų maža 
dukrelė jau dalyvauja partinė
se "kombinacijose”?...

Gi dėl jo “giminių ir pažįsta
mų” — tik tiek norėtųsi pasa
kyti: “Jeigu jau toks platus 
“frontas” eina kartu su Prof. 
Dr. Šapoka, tai mielas Jur
gaiti, jo jau tikrai nebenugalėsi 
su savo nevykusia plunksna, 
nes: kiek jis giminių 
sunku būtų pasakyti, 
pažįstamų
teigti — jog milžinišką daugy
bę. Ir nestebėtina: buvęs Uni
versiteto Profesorius, garsus 
istorikas — turi jų turėti...

Pirmose respublikos die- muro laiptai vartojami vi- 
nose, Jung. Valstybių pre- siems priėmimams ir ar- 
zidentai turėjo daugiau balelėms sutvirtinti ply- 
privatiškumo, negu jie tu- toms 1880 m., kurios nie- 
ri nuo Naminio Karo, ka- kad nebuvo sucementuo- 
da “Prezidento Namai” tos, ir jau netvirtos. Yra 
tapo valdžios centras. Šie- dar visokių kitų pavojų, 
met, kai Baltieji Rūmai Prezidentas Trumanas, 
(Theodore Roosevelt pir- nors dirbdamas ir sun- 
mą kartą juos taip pava- kiausią darbą visame pa- 
dino) yra remontuojami, šaulyje, gyvena kaip kiek- 
prezidentas su savo šeima vienas kitas Amerikos 
gyvena skersai gatvės darbininkas. Po pusryčių 
Blair Name, kuris buvo jis pėkščias eina į darbą 
pastatytas, kaipo butas ir, baigęs darbą (kuris 

• Prezidento šeimai
Prezidentas 

su šavo š£ima jau pirmiau 
įgyveno Blair Name. Ten 
; nusikraustė tuoj po prezi- 
1 dento Roosevelto laidotu
vių, ir ten jie pasiliko 
naujos administrac i j o s 
pirmose keliose savaitėse. 
Kaip ilgai ten pasiliks, 
priklauso nuo to, kaip 
greit <: bus išremontuoti 
Baltieji Rūmai. Tas pri
klauso nuo to, kada Kon
gresas paskirs reikalin
gus pinigus padengti pa
keitimams ir pataisoms, 
kurie reikalingi apsaugo
ti Baltuosius Rūmus.

Blair Namas (su Blair- 
Lee - Namu) priklauso 
Jung. Valstybių valdžiai. 
Buvo nupirktas 1942 m. 
valdžios garbingiems sve
čiams ten apsistoti. Origi
nali Blair šeima ten gyve
no suvirs šimtą metų, ku
ri buvo artimai surišta su 
sostines istorija ir politi
niu gyvenimu. Blair - Lee 
Namas buvo pastatytas 
Blair dukrai, kuri ištekė
jo už Lee, garsios Lee šei
mos nario iš Virginijos.

Blair Namas ' ir Blair - 
Lee Namas teikia daugiau 
privatiškumo 
negu Baltieji 
ri daugiau 
kambarių ir 
tos priimti svečiams. To
dėl visi 1948 - 1949 m. ofi
cialūs pietūs ir priėmimai 
buvo atšaukti.

Gyvendamas Blair Na
muose, prezidentas vis 
vyksta į savo ofisą West 
Wing Baltuose Namuose. 
“West” ir “East Wings” 
buvo pridėti kada Theo
dore Roosevelt buvo pre
zidentas ir padidinti per 
antrąjį Roosevelto termi
ną. Jie moderniškesni, ne
gu kiti namo kambariai.

Daug žmonių norėtų, 
kad Baltieji Rūmai būtų 
rezervueti tik valstybės 
ir oficialioms funkcijoms 
ir kad prezidentas su Šei
ma neturėtų ten gyventi. 
Tačiau dauguma ameri
kiečių prašo, kad Baltieji 
rūmai būtų tik Apsaugoti. 
Rytų Kambaryje, kur at
liekami visi didesni priė
mimai, lubos jau pradėjo 
įlinkti. Stiklinis kandiala- 
bras Mėliname Kambary
je pradeda > skambėti nuo 
vibracijų iš viršaus. Mur-

niekad nebaigtas), grįžta 
Trumanas atgal namon po sunkios 

dienos darbo. C. C*
turi — 
bet jau 

galima drąsiai

Atskiri tautiečiai reuia
BALF-i

11 11 1*' 1 1

Los Angeles gyventojas 
J. Zavist, 747 S. Bonnie 
Brae Str., suprasdamas 
sunkią finansinę BALF-o 
būklę, prisiuntė 35 dolerių 
čekį tikslu paremti BAL-__ _____
F-o šalpos darbą. Jis pra-1 vių °Są jungą,

r '

O, iš tikrųjų, žiūrėk, p. Jur
gaiti, kokia tai likimo ironija. 
Įvykusiame 
suvažiavime 
Montrealyje, 
siorganizavo

Apie š. m. bal. mėn. 8 d. 
laivu “General Black” į 
New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Augoriis, Stasys į Mat- 
tituck, N. Y.

Babusis, Juozas, Marija,__£_____
Vytautas, % Arvydas į Ro-j Kurpavičius, 
chester, N. Y. į Chicago, Dl.

Bacevičius, Juozas į Ta- 
maqua, Penn.

Baekukas, Juozas, Gra
žina, Milda, Vytautas, Ni
jolė, Gediminas 
delphia, Penn.

Bichnevičius, 
ras į Brodklyn,

Bielskis, Alfredas į Gar- ! 
dner, Mass.

Bučinskas, Stanislava į 
Islip, N. Y.

Bunikis, Pranas į Brook
lyn, N. Y.

Butkus, Jonas į Bing- 
hamton, N. Y.

Deokaitis, Anelija į St. 
Louis, Mo.

Dimgaila, 
cija, Birutė 
Virginia.

DUNDA, 
Cicero, Dl.

Gazutis, Stanislovas į 
Chicago, Dl.

Gelazela, Antanas į Pa- 
terson, N. J. •

Girdvainytė, Zuzana į 
Rumford, Maine.

Grajauskaitė, Maria į 
Pptnam, Conn.

Graužinis, Balys, Pal
mira, Visvaldas į Homer- 
ville, Ohio.

Ignatavičius, Jadvyga į 
Cleveland, Ohio.

Jakelevičius, Jonas, Pau
lą į Harrison, N. J.

Jakutis, Augustas, Kon
stancija į Olympia, Wa- 
shington.

Jurėnas, Algirdas, Ta- 
bea į Chicago, Dl.

Jurevičius, Juozas į 
Locport, IH.

Juškevičius, Eduardas,!
Eleonora, Salomea, Regi-! 
na, Vytautas į North 
Leeds, Maine.

Kapočiūnas, Vincas, Ma
rija, Vincenta, Emilija, 
Andrius į Long Island Ci- 
ty, N, Y

Katelė, Kazimieras, El
vyra į Brooklyn, N. Y.

Kerpe, Maria į New
York, N. Y.*

Kerpe, Stasė į Staten 
Island, N. Y.

Kogelis, Henrikas, Ele
na į Philadelphia, Pa.

Kučiauškas, Kostas, So
fija, Vera, Paša į Shenan- 
doah, Pa.

Laukys, Magdalena, E- 
duardas į iNewark, N. J.

Laurinaitis, Jonas į Co- 
lumbus, Ohio.

į Phila-

Liubomi- 
N. Y.

Stasys, Feli- 
į Richmond,

Benedictas į

I

Širdies Kančią Alyvų darže. Ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”, 366 W. Broadaay, €o. Boston 27, Ma*.

Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 
apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad palengvinus apmąstymus da
ryti. “Darbininkas" siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutės yra ir “Šventoji Valan
da“, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jo

Darbininko Adm.
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

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

Adresas................................................................ .................

i
iKvetkus, Genovaitė 

Columba, Conn.
Kybartas, Edmundas 

Chicago, III.
Masaitis,-Juozas Veroni

ka, Julija, Vytautas į Bel- 
leville, N. J.

Medziukevičius, Ignas, 
Brone į Bellerose, N. Y.

Mickevičius, Marijona į 
Brooklyn. N. Y.

Mikaila, Jurgis, Marija, 
Juozas į Cleveland, Ohio.

Misiūnas, Vincentas į 
Elizabeth, N. J.

Mitinąs, Kostas, Ona, 
Vijoleta, Gediminas į 
Fairview, N. J.

Naruševičius, 
Uršulė, Vytautas į Brook
lyn, N .Y. ,

Navickas, Ignas, Birutė 
į Waterbury, Conn.

Noreika, Leonas į Ma- 
hcpac, N. Y.

Norkus, Alfons į Hart
ford, Conn.

Norkus, Juozas, Joanna 
į Waterbury, Conn.

Paliulis, Petras, Matilda 
į Waterbury, Conn.

Paškevičius, Povilas 
Stoughton, Mass.

Paukštienė, Kotryna 
Moline, UI.

Petravičius, Marcei 
Beechhurst, L. L, N. Y.

Pleskus, Mykolas į Mas
peth, IN. Y.

Puokaitė, Elena į Lyn- 
brock, L. L, N. Y.

Rimantas, Balys į Coile- 
geville, Pa.

Sabukonis, Justinas į 
Arbor Vitae, Wisc.

Saladzius, Tęresė į Lau
rai ton, L. I., N. Y.

Samauskienė, Rozalija į 
Albany, N. Y.

Safranauskas, Petras į 
Baltimore, Md.

Samulis, Romualdas, E- 
leonora, Kazys į New Ha
ven, Conn.

Saulius, Mykolas, Otili
ja į Philadelphia, Penn.

Siaurukas, Juzė, Geno
vaitė į Rochester, N. Y-.

Slidziauskas, Vytautas, 
Valerija, Zita, Henrikas į 
Somerville, Mass. •

Spakevičius, Regina, 
Danutė į Brodkton, Mass. 

Stanickas, Bronius, Ni- 
kalina, Laima į Steuben- 
ville, Ohio.

Stripeikaitė, Jadvyga į 
Elizabeth, N. J.

i

Tomas,

i
i
i

šo sušelpti tuos tremti
nius, kurie negali dirbti.

Dėkodamas už auką 
BALF-o Centras patikri
na, kad jis sunaudos pini
gus išsiuntimui maisto 
siuntų ligoniams, vaiku
čiams ir našlaičiams.

Prašome ir kitus geros 
širdies Amerikiečius pa
sekti šį gražų dosnumo 
pavyzdį.

Aukas siųskite neatidė
liojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

prezidentui, 
Rūmai Tu- 
miegamųjų 

mažiau vie- Lietuvos Kariuomenės Kūrė
jų - Savanorių - Veteranų Va
karų Vokietijoje atstovų suva
žiavimas, įvykęs 1949 m. vasa
rio mėn. 16 d., Schwarzenbergo 
pilyje, Scheinfelde, Bavarijoje, 
Jus širdingiausiai sveikina, dė
koja už pastangas 
palaikyti ir sušelpti 
tekusius lietuvius 
Vakarų Vokietijoje

Kanados lietuvių 
kovo 26-27 d.d.

KLT skyriai per- 
į Kanados Lietu- 

priėmė Statutą,
išsirinko Sąjungos Centro Val
dybą, į kurią įėjo šie asmenys: 
Agr. Pr. Rudinskas — pirmi
ninku, A. Rinktinas — 1-muoju 
vice pirmininku, Dr. A. Šid
lauskaitė — Il-ruoju vice pir
mininku, Dr. J. Sungaila — se
kretoriumi, A. Sakalas — iždi
ninku ir Bakšys su Lukoševi
čių — nariais.

Na, o kur gi Dr. A. Šapoka? 
Nagi, vėliau buvo Kanados lie
tuvių partijų ir organizacijų 
seimas (kuriame KL Sąjungos 
atstovai nebedalyvavo, nes jų 
priimtojo Statuto I-masis para
grafas sako, kad šioji Sąjunga 
yra nepartinė) ir tame seime 
buvo perrinkta KLTC Taryba. 
Gi jon Įėjo: p. Kardelis, p. Ša
poka ir t.t. Taip, tikrai: Kar
delis, Šapoka ir kit..

Tad, ir ką gi dabar bepasa
kysi, “pranaše”- Jurgaiti?

Pr. AL

Zalubas, Povilas į Har- 
rison, N. J.

Zitikas, Ignas į Maspeth, 
L. I., N. Y.

Surkevičius, Karolis, O- 
na į Philadelphia, Pa.

Atvykstančius pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

Laivu “General Taylor” 
New Orleans balandžio 

5 d. papildomai vyksta:
Pliponas, Jonas, Ona, 

Rimvydas į Crete, III.
Ziemritienė, Teklė 

Glendale, California.
BALF Imigracijos

Komitetas.

i

i

ir darbus 
vargan pa- 
tremtinius 
ir visame

pasaulyje, už rūpestį perkelti 
lietuvius tremtinius iš Europos 
į Amerikos Jungtines Valsty
bes ir linki kuo didžiausios sėk
mės visuose užsibrėžtuose dar
buose. Suvažiavimas tiki, kad 
perkeliant į užjūrį sveikus mū
sų tautiečius, Jūs nepamiršite 
ir mūsų nepriklausomybės ko
vų veteranų, o taip pat ir jų 
našlių ir našlaičių, nepamirš
kite tų, kurių tėvai atidavė 
Lietuvai savo gyvybę arba vi
siškai neteko sveikatos patys 
sau duonos kąsnį užsidirbti. 
Mes prašome Jus mūsų nepri
klausomybės kovų veteranų ir 
jų šeimų likimu susirūpinti ir 
surasti ir jiems galimumus iš
emigruoti į Amerikos Jungti
nes Valstybes.

L. Kariuomenės Kūrėjų - 
Savanorių - Veteranų at
stovų suvažiavimo įgalioti 

seka parašai.

SVEIKINU
Štai blėsta naktis, teko laisvė, 
Ji spindulius beria aplink. 
Skubėk į tautas, į belaisves, 
Ir laukiantiems ten pasakyk: 

“Kad šilimą, meilę ir šviesą 
Bėre saulė visiems iš dangaus. 
Supras žmonija didžią tiesą 
Ir Laisvės Varpai visur gaus”. 

Aš sveikinu kaitriąją ugnį, 
Į ugnį keliauju ir aš. 
Per audrą, ugnis, per bedugnę 
Į laisvę visus mus nuneš.

AL Kairys.

AUK Nauju AagBfc 
Fe*radje$ Apskritu

Gegužės 1 d. 1949 m. 1 vaL 
p. p. Nonvoode Šv. Jurgio pa* 
rapijos svetainėje, įvyksta A.L. 
R.K. Naujos Anglijos Federa
cijos Apskričio Seimelis. Visi 
Federacijos skyriai katalikiš
kos organizacijos, raginamos 
atsiųsti kuo skaitlingiausiai sa
vo atstovų. Pasaulio įvykiai 
svarbūs, kasdieniniai politiniai 
siekiai lemiantis, o mes, ar atsi
tiksime? Vieningai turime kelti 
protesto balsus pasauliui, kad 
būtų sulaikytas sistematingas 
mūsų tautos naikinimas, 
kelti protesto balsą 
tik 
je-

Pa
bus kaip 

proga Federacijos Seimely-

Kun. <J. Vaitekūnas,
Dvasios Vadas 

Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

Šiuomi pranešame, kad Mote
rų Sąjungos Mass., Maine ir 
New Hampshire Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas į- 
vyks gegužės - May 22 d. š. m. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
153 Sterling Street, 
Mass. (seniau buvo 
Road).

Sesijos prasidės 
pietų. Kadangi šis 
mas begalo svarbus,
čiame kuopas priklausančias 
prie šio apskrities prisiųsti 
kuodaugiausia atstovių.

Prašome atstovių nesivėluoti, 
kad galėtume pradėti sesijas 
numatytu laiku.

Mass., Maine ir N. H.
Apskrities Vaidyba —

Pirmininkė — A V. Kneižieaė 
Raštininkė — A. M. WachelL

Worcester, 
. Highfield

1 vai. po 
su važia Vi

tai kvie-

>
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SUB3CRIPTION KATES PRENI

Domestic yearly _______ >9.00 Amerikoje
r
Foreign yearly___________ ..... >5.50 Užsieny mt
Foreign once per week yearly >3.50 Užsieny 1 1

DARBININKAS qnla
366 West Bro&dvay, South Boston, Mass. Į ^uia

» t Telephone SOuth Boston 8-2680

meškiūkštį, o mano deši- GRAŽUS MANO 
nėję svyravo nedidelis la- ______
gaminas. Leidžiantis laip

Vokiečių rašytojo Leo 
Jankowski, žinomo bolše
vikinio laikraščio ‘Die Ta- 
gliche Rundschau” redak- 

! torius, 1948 m. gruodžio 
'mėn. pabėgo iš rytinio 

Domestic once per week yearly >3.00 Vieną kart savaitėje metanu__>3.00 Berlyno. J1S yra autorius
--------- ) “Sula 
schenspiel in 

, — tarpžaismis Ela-
> do je. 1947 m. išleidžia 
Į Berlyne knygą ‘Moskau— 
iPostfach 906’ — Maskva, 
I pašto dėžutė Nr. 906. To
je knygoje, šiandienykš
čiai patyčiai, autorius šie-!tas. Vonia apversta, vam-l

iv-tftj metams >3.50 romano

Mes negalime išsiskirti

X *4Ca<«O» VX4XX LA »A liO iCLlįJ * * — «•

tais užgirdau savo telefo- G,'azus mano iuodberėhs
formoje. Ant grindų gulė
jo nusviesti Lenino ir Mo
lotovo portretai tarpe uni
forminių sagų, ginklų pa
saitų, šaudmenų, antpe
čių, tuščių bonkų, surūdi
jusių konservinių dėžučių 
supelėjusio maisto liku- 
cių, nudžiuvusių gelių, ap- va dėĮ laisvė£ 
rūdijusių narvelių ir ap- medžill .............
stybes purvo. Vienoje vir-,spraudSsi į s-traukinį 
|tuves spintoje žaliavo svo- veržtis į laisvę-... Traukį, 
sgunaų jsprausti smelyjeJnys prikimštas glaudžiai, 
Išvietes kelmas siispro- tarytum mes būtume me- 

iF^S* moteriškes ryšulyje.
„ „ „„ 'Niekas neatkreipė dėme-

. !sio į senutės samnrotavi-
- - - ‘ mus. Mes nusišyosojome.dėstyti “politinius įvykius da buvusi potvinj. Retose Mes> ilgą laika gyvenę ry- 

ir patirti, kurie sovietinė- (duryse buvo dar užsilikę tjniame Berlyne, puikiai 
įje srityje jau seniai išgy-1 užrašai. Kai aš butą ap-'žinojom laisvės kainą. Ir 
venti”. 'tvarkiau, namų užvaizdą mes buvome pasiry

žtai tas vyras ,kuris ne-!į^^ole^1I^eam^|žę mokėti dar brangiau.
abejotinai sovietams buvo. ^5^ ir padėti gre.Į VARGAS VAKARINIUO- 
draugmgai nusiteikęs ir sandėl<e N6eži ' SE SEKTORIUOSE

hiLn 1 n*a ko<iėl jis man pasako-; Steglitze mes gavome 
nes ’jo žoŽiais: TtouL karininkai leidimą apsigyventi kaip

— Zwi- 
Hellas” —

no . skambutį. Norėjau 
grįžti, bet žmona sunieki-i 
no. Kai patekome į S-trau-į 
kinį, einantį į WannseeĮ 
(Berlyno priemiestį, žino-j 
mą vasarvietę), užgirdau 
tūlos moteriškės balsą:
Ir tai galimu vadinti ko- 

,Z_. Senutė su 
ryšuliu, kuri

9 ‘ 
I 
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Bolševikų okupuotuose kraštuose būti kataliku sutaikyti Rytus su Va- zdžiai sužaloti. Sienoje Ii-1: 
ir įspazmti savo tikėjimą, reiškia užsitraukti ant sa- karaį3 
vęs persekiojimą, įkalinimą, kankinimą, ištrėmimą ir' 
mirtį. Tokiose sąlygose rodos neįmanoma savo tikėji-į 
mą vidutiniam žmogui išlaikyti, tik vieni didvyriai 
tegali katalikais pasisakyti. O bet gi žmonės išlaiko. 
Teisiamųjų ir žudomųjų už tikėjimą skaičius toks di
delis, kad rodos visi tikintieji virto didvyriais ir ken
čia persekiojimą su panašiu ryžtingumu ir pasišven
timu kaip pirmųjų amžių krikščionys. Išskyrus vieną 
kitą žymesnį dvasiškį ar pasaulietį, mes jų vardų ne
žinome, bet jie giliai įrašyti į garbingus, nors sopu
lingus Bažnyčios išgyvenimus: “Jų vardai įrašyti gy
venimo Knygoje”.

Daug tokių sopulingų laikotarpių yra buvę Kata
likų Bažnyčios istorijoj. Žydų Sinagoga, Romos impe
ratoriai, Viduramžių klaidatikystės, kurių jau dauge 
lio ir vardai pamiršti; Bizantijos ciesoriai, 
ir Anglijos eretiški valdovai, Liuteris, Prancūzų revo
liucija, moderniška bedievija, Bismarkis, Hitleris — 
juk tai ištisi legijonai Bažnyčios priešų, kurių kiek
vienas buvo neabejotinai tikras, Jcad suduos Bažny
čiai mirtiną smūgį. Kur jie dabar? Istorijoj jų vardai 
įratšyti, bet gyvenime jie tiek bereiškia, kiek trukęs 
muilo burbulas. Gi Kristaus Bažnyčia, ant uolos pa
statyta, stovi kaip stovėjusi arti 2000 metų. Kataliky-

Ten jis norėjo iš- kusios žymės rodė kai ka-

v •

Berlyne, puikiai

vengę dujomis blakes iš-politiniai pabėgėliai. Sve-nebegalėjau būti SĖD po-
litikos ir sovietinės oku- naikįntl«nors tai buvę ko- timu asmens pažymėjimu
pacijos įrankiu. O toji o- 
kupacija verčia rytinėje

mendantūros įsakyta.
Gretimame kambaryje paštu minėtą siuntinėlį.

pasinaudoję, išsiuntėme

“LIETUVIAI IŠVEŽAMI 
į SIBIRĄ”

Žila moteriškė, sėdinti 
mūsų omnibuse, išsitrau
kė bonkelę ir ją ištuštino. 
Pasklido lyg konjako kva
pas. Tuomet ji tarė: “Ma
no sesuo ką tik atvyko iš 
Lietuvos. Lietuviai išve
žami į Sibirą, o atvežtieji 
rusai jų vieton apgyven
dinami”. (Vertėjo pa
braukta). Šie žodžiai bu
vo tylumos sugerti. Nie- 

Į-kas net nenusistebėjo. Tai 
į jokia staigmena, kur ru- 
'sas koją įkėlė...

■j Šaltame ir tamsiame 
omnibuse • mes laukiame 
keturias valandas. “Ame
rikiečiu lėktuvai jau at
vyko, kažin kas pranešė. 
Jie bus iškrauti ir jūs į- 
krauti”. k Pusiau antros 
anglas perskaitė mūsų pa
vardes ir pamojo mūsų 
autobusui sekti jį. Mes se
kėme. Beišlipant žmonai 
anglas paima lagaminą iš 
jos rankų. Gerą varsną 

čio policininko kontrolė, sekėme jį, tempdami kro- 
Jis šaltai taria: “Jūs ne- vinį. Ir mes atsidūrėm 
turite įrašo, todėl negalite prie keturmotorio lėktu- 
išskristi”. — 
berlyniečio žodžiai. I" 
nuo šalčio drebame. Tupi- 
nėjame, o jis šaltai tary
tum skerdieną piaustytų: 
“Pabėgėliai? Juk neįma
noma... Kaip tat?” Vertė
jas pastūmė mūsų asmens

Lėks kaip žaibas sakalėlis, 
Josiu per žalias gireles. 
Plauksiu per jūras jnareles.

Sudiev .sudiev, jūs mergelės, 
Sudiev, baltosios gulbelės: 
Palūkėkit valandėlę, 
Sulauksit jauno bernelio.

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

Ir rankeles jums suspausiu, 
Ar myli mane, paklausiu, 
Bet jau manęs nepri gausit, 
Kilpom žirgo nesugausit,

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

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

Į

• v

jau dauge- gyveno civiliai dėvįs rusų Vakariniame Berlyne at-
Vokietijos yj k J karininkas, kuris ateida- sidūrę pajutome gyveni-
cuzų revo- „ P vo tik pernakvoti. Apie jį nimo svorį. Mūsų bičiuliairiečiai suvokia”.

Pats Leo Jankowski ra
šytojo talentu pasakoja 
apie savo pabėgimą iš 
Berlyno. Pasakojimas bu
vo įdėtas “West - Echo”, 
prancūzų vokiškame ofi-

I galima pasakyti, 
mėgo dažnai keisti savo 
“draugus”.
ATSARGUMAS VERČIA 

BUDĖTI
Telefoną naudojau ypa

tingu atsargumu. Neretai 
aš pakėlęs ragelį galėjau

Tai vokiečio, vo, iš kurio paskubomis
Mes iškraunamos konservų dė- 

įžės. Visa tai vyko nepa
prastai greitai, ir mes net 
nesugebėjome jų 
čiuoti.

Anglai sutvarkė 
daiktus lėktuve ir

skai-
kad jis neturėjo anglies. Malkų 

neužteko valgiui išvirti. 
Srovės tegauna tik dvi 
valandas per parą.

Sunkiausia šeimininkei. 
Ji negali baltinių išplauti. 
Ji nežino ką virti, kad vy
rą ir vaikus pasotinus. 0 
jos vyras jau džiovos api
mamas. Jis turi valgyti 

, . _ _ i riebalų. Bet kur ir kuriatelefonu naudotis Manoikaina jų gauti? Jis vis
žmona pastebėjo, kad pra- areį^įau pa vargsta. Be-

bės priešai niekad nesnaudė. Kartais jų puolimai lyg ^ioze, išeinančiam Kons- 
atlyždavo — kad vėl didesniu smarkumu ant tikin- tancoje» ~ 5 numery- 
čiųjų užgultų. Ir štai koks nuostabus reiškinys yraJe;^arp kito klausytį kažkieno pasikal-l 

— -- - • įbėjimą. Tat mane atbaidėpersekiojimų atoslūgio metu katalikų i kowski,pažymėtinas 
dvasia silpnėja; kai persekiojimai atsinaujina, Kata
likų Bažnyčios atsparumas iki didvyriškumo pakyla. 
Bedievi jos vadai turėtų tą pastebėti. Gal ir pastebi, 
bet persekioti nepaliauja. Nori fiziniai sunaikinti 400 
milijonų katalikų! Bedievių neapykdnta tokia didelė, 
kad visiškai išprievartauja jų sveiką protą.

Dabar įsivyravo komunizmas. Jis tiek beprotiš
kai įžūlūs bei nachališkas, kad tikisi išrauti religiją, 
kaip tūkstančiai žuvusių jo pirmtakūnų, kurie taip Į 
pat mapė sugriausią Katalikų Bažnyčią. Pražus ir ji
sai, 
mas jis dar daug smūgių katalikams gali suduoti. Tad 
ir Amerikos katalikai turi subruzti. Mes negalim iš. 
kitų išsiskirti, nes visi esame Dvasinio Kristaus Kūno 
nariai. Kai kiti Kūno nariai kenčia, ir mes turime jų 
skausmus atjausti, nes nežinome ko galime susilauk
ti: gal ir ant mūs smūgiai kris. Mes negalime būti a- 
bejingi, kai kitų kraštų katalikai yra persekiojami. 
Ne tik nekatalikiška, bet ir nežmoniška būtų sakyti: 
jų likimas mums neberūpi — tesižino.

Tad kas gi darytina? Kai jankiai apgyventam 
sodžiuje atsitinka gaisras, gyventojai žino, kas dary
tina: vieni gesina gaisrą, kiti daboja, kad artimieji 
namai neužsidegtų. Mes tik maldomis galime sušelpti 
kankinamus už geležinės uždangos katalikus, bet na
mie galime apsaugoti bent savo gerus pažįstamus nuo 
komunistų įtakos. K.

praneša liūdną žinią apie į 
lietuvių tautos būtį: žmona pastebėjo, kad pra-1 greičiau pavargsta?

mūsų 
mums 

pažymėjimus žodžio neta- padėjo įlipti siaurais laip- 
ręs. Vokietis, policijos lei- tais. Lėktuvan įmetami 
tenantas, kažką piktai su- maišai, ant kurių užrašy- 
niurzgė, dok u m e n t u s 
spaudavo ir pridėjo: “Dė
kite daiktus ant svarstyk- korespondencija, 
lių! Pasirašykite, kad tu
rite su savimi nedaugiau elgsenos. Jie 
kaip 300 DM!”

ta: “Nevalia ant jų kas 
dėti ar sėsti”. Tai buvo

SOVIETŲ KARININKO dedant kalbėtis pasigirs- griubeiuodamas jis prade-
■L* A W A C* K® A C! !»• <■» Xlr«* cilm it _ w x

Anglai buvo malonios 
kariai, ta

čiau jų išorė atrodė neka
riškai. Vienas jų sutvar- 

Kas ketvirtis valandos (kė oro siurblį. Lėktuvo 
atėjęs policininkas mono-'vadovybės patalpoje atsi- 
toniškai ir abejingai skai-;sėdo trys lakūnai. Du 
to sąrašus į pirmą, antrą torai pradėjo urgzti. Kurį 
autovežimį... Mes pateko- metą mes važiuojame ae- 
me į ketvirtą. Iš pirmo!rodrome * lyg autobusu, 
žvilgsnio mes pažinome Bevažiuojant jaučiame jo 
geltonąjį Berlyno omni- ‘ nelygumą. Aerodromo 
busą.^Ten mums švelniai šviesos dingo. Keturi mo- 

z..,. torai tarškė.
vis
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mo-davo kažkurią . traškėji- da Jo darbas vie.
J p° J® nustipdavo toje įstrigęs nes turi ten. 

mėnesius gyvenau ryti- KarVaĮs ir P^1_ kintis trumpos dienos
niame Berlyne, Sovietų kalbėjimą baigiant jucio- švįesa jo djena prasideda 
komendantūros skirtuose mis Pakišdavo kai kas sa- vaikams subruzdus eiti 
dviejuose kambariuose. vo ausis- 'mokyklon ir baigiasi prie

; Ne vien telefonas vertė silpnos šviesos mažutės 
vieninteliai vo- būti atsargiais. Šiaip jau Į žvakės. Žvakių gauti be 

Namų užvaizdą atrodė, lyg mes esame ra- galo sunku. Sudega žva- 
esant rusų mybėje palikti. Tačiau tai kė — prasideda tamsa.

• A • < I • • S • FVR * A • *

PALIKTAS BUTĄS 
, Per pastaruosius penkis 
mėnesius gyvenau j 
niame F

mas.
i

v • trumpos dienos

, V »3UKXXaUOXq AVaLUlinU AJCL4AiyUia. X. ACLZiUC IX IX . • • •

i, lygiai kaip anie yra žuvę. Tačiau prieš pražūda- karininkų tarpe mes

I

!

PRISIMINKIME* TREMTINIUS 
VELYKŲ ŠVENTESE

buvome 
kiečiai, 
prileido mane 
šoferiu. SĖD priklausanti buvo apgaulinga prielai- Tamsoje neretai vyresnie- 
valytoja mus laikė įtakin- da. Mes jautėme, kad esą- ji žudosi, tikėdamiesi iš
gaiš “draugais”. ’Tą butą me visuomet kažkeno -dė- vysti šviesą... 
gavau tik savo pareigų mesio centre. Vakarais 
dėka. Anksčiau, prieš mus atlankydavo minėta 
mums atsikraustant, ta- valytoja, kuri . kažkodėl 
me bute gyveno rusų ka- vis nukrypdavo į politinį 
rininko šeima. Sienos bu- pašnekesį. Veik kiekvieną 
vo dažytos rėžiančia rau- rytą penktą valandą, sap- 
sva spalva, rašaluotos, nuojant baisius, prakaitą 
nurašinėtos telefono nu- išspaudžiančius sapnus, 
meriais. Prie sienos sagu- kažkas baladodavos į ma- 
tėmis prisegtas paveiks- no duris. Pagaliau mano 
las Stalino, maršalo uni- pojūtis buvo įpratintas 
-----“----- --------—------ -  penktą valandą nubusti.'
gelbėkime jiems, sušelpki- Tuo metu M.V.D. agentei 
me juos kuo galėdami, kėlėsi. 
Šiame gailestingumo dar
be BALF-as mielu noru 

Velykos yra džiaugsmo je negali pilnu džiaugsmu Jums patarpininkaus. Jū- 
šventė. Lietuviai ypač iš- apvaikščioti šios šventės, sų aukos jiems bus per- 
kilmingai, kur tik gali, Lietuvoje jam neleidžia! siųstos pavydale reikalin- 
švenčia šią Kristaus prisi- bedieviška komunistų vai- 
kėlimo šventę. Kadaise, džia, kuri varžo tikybos tinų gerybių, 
laisvoje Lietuvoje, per laisvę ir daugelyje vietų laukia ir begaliniai džiau- 
Velykas kiekvienas lietu- lietuviai nebeturi savų'giasį sulaukdami dovanų 
vis papuošdavo savo na- dvasios vadų. Išvaryti lie- iš Amerikiečių lietuvių, 
mus, parengdavo stalą su tuviai iš savo trobų, iš- . gįa proga nuoširdžiai 

sklaidyti po tolimus Sibi- sveikinu Velykų šventėse 
ro laukus skęsta skurde visus bendradarbius, ge- 
ir varge be jokios galimy- radarius ir rėmėjus, kartu 

linkėdamas geriausių pa- 
j visuose jų kil

niuose sumanymuose ir

j

inus, parengdavo stalą su 
valgiais, kur visa šeima 
susirinkusi ir pasimeldusi 
Gailestingajam Dievui už 
suteiktas gėrybes, pradė
davo užkandžiauti, čia 
paprastai kiekvienas as
muo, tiek jaunas tiek se
nas, sudauždavo margu
čiais mėgindami kieno sti
presni būdavo. Tėvynėje 
Lietuvoje po šaltos, sun- deliame varge iš pašalpų 

ir todėl nepajėgia tinka
mu būdu atšvęsti Velykų 
švenčių. Jiems mes galime 
pagelbėti, su jais mes ga
lime susirašyti, mūsų 
siuntiniai juos pasiekia.

Švęsdami Velykas prisi
minkime tremtinius, pa-

•kios žiemos atbundanti 
gamta dar daugiau pra
džiugina žmogų. Koks 
džiaugsmas buvo vaiku
čiams ir jų tėveliams su
silaukus šventų Velykų!

Deja, šiandieną lietuvis 
nei Lietuvoje, nei tremty-

pastebėjo: “Jūs nesirū
pinkite daiktais”. Ir jie 
atsidūrė ant omnibuso. 
Keleiviai jau buvo omni
buse. Ten buvo ir tūla1 
moteriškė iš Jenos. Jos' 
pabudinta mergaitė 7 mė- 
nėšių aštriai rėkė. Ji sa-' 
vo tėvo nėra mačiusi. Ke
lias dienas prieš gimimą 

“atvyko M.V.D. (Minister- 
stvo Vnutrenich Diel) į 
butą, suėmė tėvą vien to-' 
dėl, kad jis buvo socialde
mokratas ir vakarais stu
dijavo savo srities klausi
mus. To užteko, kad įta
rus jį esant slaptos orga
nizacijos nariu. M.V.D. 
norėjo suimti ir motiną. 
Bet ji atsakė. “Aš nesis
kirsiu su savo dukrele Ga- 
by”. Rusai pamojo. Mote-t 
ris iš Jenos išgirdo gal 
paskutinius savo vyro 
žingsnius, kai šis, iššokęs

Mes lėkėme 
greičiau, greičiau. 

Mes skrendame...” Visi 
jautėme, kad skrendame, 
nes buvome kiek išbalę, 
nors ir ne pirmą kartą sė
dėjome lėktuve. Šviesos 
pasirodo ir dingsta.

KITAS PASAULIS
Berlynas... Berlynas, bet 

j jo jau nebematyti. Ten 
I toli apačioje dar regėti 
prošvaistės to kenčiančio 
miesto. Po 45 min. mes 
nusileidome Wunsdorfe. 
Sunkvežimiu buvome nu
vežti į artimiausią gele
žinkelio stotį Poggenha- 
gen. Pabėgėlis iš sovieti
nės srities nešiojo mūsų 
bagažą stotyje. Ten įreng
ti narai su čiužiniais. Mes 
vėl surašomi. Paskelbia
mas traukinių tvarkraš- 
tis. Už 2 DM kiekvienas 

i duonos 
sviesto, sūrio 
Maisto kortelės 
trims dienoms.

Vakarai mus

Amerikiečių ir britų 
Berlyno srityse kiekvieną 

! i dieną atvyksta iš rytinės 
’ i Vokietijos 120 politinių 

pabėgėlių. Jie stovyklose 
patikrinami, aptariamos 
bėgimo priežastys. Ir kai 
jos nėra pakankamai sva
rios — grąžinama. Į tas 
sritis įsibrauti yra ir juo
dasis kelias. Kai kur par
davinėjama policijos išra
šai. Svetainėse perkamas 
Berlyno spaudas dedamas 
asmens pažymėjime. Tuo
du dalyku būtinai norint 
lėktuvu apleisti Berlyną. 
Gydytojas apžiūri sveika
tą. Iš vakarinės Vokieti-

Komendantūros 
pasiuntinys, pasibalado- 
jęs į mano duris, tardavo 
“atsiprašau”.

Lapkričio mėn. pianinai 
buvo iš namų išnešami, tą. iš vakarines vokieu- 
pokuojami ir siunčiami į jos būtinas pažymėjimas, 
sovietus. Komendantūros kad ten patikrintas dar- 
įsakymu, visi rusų kari- bas bent pusmečiui, 
ninkai nuo 1948. XII. 1 te
gali gyventi tik namuose, 
prie kurių stovi sargyba.

To persikraustymo me- riose didelėmis 
tu ir mes baltinius ir kai atspausdinta: 
kurias reikmenes supoka- — pirmumas, 
vome ir paruošėme 4 kg. vieno įrašyta: 
siuntinį, kuris atsidūrė kowsky” ant 

“Mrs. Jankowsky and 1 bent kiek mus šildė. Tam- 
child.” Ketvirtą dieną su- sų vakarą mačiau išsiri- 

i kelionės kiavusius lėktuvus. Vie- 
neapleis ir kad po ilgų tė neseniai atleistieji ka- biure už save ir žmoną 32 nas jų pakilo. Mes spau- 
vargų ir bandymų, paga- ro belaisviai mūsų baldus, DM, už vaiką — 8 DM.,dėmės prie omnibuso lan- 
liau, jie susilauks laimės kurie čia atgabenti prieš Tuomet gavau mėlyną la- gų ir stebėjome geltonus, 
ir ramumo. ' j keletą mėnesių. Belaisviai pelį su įrašu “Priority” ir žalius, i J

Tegu linksma Aleliuja nepaprastai blogai apmo- įspėjimu: “Jums praneša- liuojančius žiburius, 
atgaivina visus nusiminu- kami. ma..., kad nevėliau kaip 17 j jie dingo tamsoje. Mes
sius ir pradžiugina jų pri- Ir mes anksti rytą, sam- vai. 30 min. turite atvykti matome kas dvi minutes 
slėgtą dvasią! brėškomis, išėjome į džiu-į Deutschlandhaus...” Mes pakylančius lėktuvus, kas

Kun. Dr. J. B. Končius, gią nežinią. Žmona turėjo ten buvome jau 16 vai.'dvi minutės mirgėjo jų 
BALF-o Pirmininkas, rankinuką, dukrelė Teddy. Tuomet prasideda vokie-; šviesos.

giausio maisto ir kitų bū- 
, kurių jie

• Šia proga nuoširdžiai

bės gauti iš kur nors bent p----
kokios pašalpos ir paguo- sisekimų 
dos.

PAKELIUI j LAISVĘ
Trečią dieną mes jau tu

rėjome dvi korteles, ku- 
raidėmis 

“Priority” 
Ranka ant 
“Mr. Jan- 

antrojo:siuntinį, I
Kita dalis lietuvių atsi-' darbuose, o tremtiniams Steglitze pas bičiulį meni-

dūrė tremtyje Vakarų Vo- linkiu ištvermės, vilties ninką. ____ _____
kieti joje, kur jie nors lais- ir tikėjimo, kad Dievas jų į Vakaro sutemoje kraus- mokėjau britų 
vi, tačiau gyvena labai di-

kevalą, 
ir dešros, 

išduotos

balina pro langą, pamažu slinko 
nežinomybėn.

Nepilna, valandai pra
slinkus mes atsidūrėme' Vakarai mus priėmė 
Gatow aerodrome. Kiti, drausmingai ir gerai or- 
anksčiau atvežti, jau šalo ganizuotai. Mes vėl išdris- 
prie savo daiktų, apykak- tame žvelgti žmogui į a- 

|les pasistatę, kojomis be- kis. “Kitas pasaulis”. “Pa
trypdami. Mes turėjome vyko”. Ir daugelis atsidu- 
'laimės pasilikti omnibuse, so: “Mes laisvi!”... 
Motoras pamažu veikė iri Vertė G. Kymantas.

raudonus mirgu- 
iki

M
* ★
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Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka • • o

Vvresnio amžiaus lietu- rių galybę, kurie grasė vi
riai žino, kad. Kur bėga sai Europai pražūtimi. 
Šešupė, kur Nemunas te
ka. ten mūsų Tėvynė gra- anų laikų 
ži Lietuva.

Bet su skausmu širdy, 
daugis mūsų po pasaulį iš
sklaidytos jaunuomenės, 
ypač Amerikoj gimusios, 
nebežino net kur bėga Še
šupė. kur Nemunas teka...

birgam leituviui patrijo- t 
tui lenkti savo galvas, nes 
jo nuopelnai lietuvių tau
tos gyvenimo ir kultūros 
istorijoj yra ir nepajudi
namai pasilieka dideli ir

Negalima pamiršti, jog 
garsus ir iš

mintingas valdovas, diplo
matas ir karo vadas, didy
sis Lietuvos kunigaikštis neužmirštami. 
Vytautas vadovavo mū- M. Daukšos Postillės 
šiui su vokiečių kryžiuo- prakalba skamba taip: 
čių ordinu. Taigi teutonų — ...Kur gi yra, sakau, 
galybė prie Žalgirio (Tan- pasauly tautų tokia pras- 
nenberg) buvo sutriuškin- ta ir niekinga, kuri netu- 

Bet negalime vaizdžiau ta, lietuviai vadovaujant, retų šių trijų savų ir lyg 
parodyti savo tautos gy- lietuvių karių narsumo įgimtų dalykų: tėvų že- 
venamos vietos, kaip nu- dėka. Tiesa, mūšyje Vy- mes. papročių ir kalbos? 
rodant didžiąsias upes, tautui padėjo jungtiniai Visų amžių žmonės kalbė- 
Didysis mūsų 
Maironis 
dainoj rašė: 
Šešupė ,kur Nemunas te- nemažina, 
ka. ten mūsų Tėvynė gra- ordino kariuomenė anais kios menkos,

Z_l_l__ i laikais buvo geriausiais sklypo tokio
' ginklais ginkluota, o kiek- nebūtų ----
vienas paskiras ordino ri- kalba. Tąja kalba rašomi 
teris buvo nuolatinėse paprastai visi įstatymai, 
kautynėse užgrūdintas ir Jąja leidžiama tautos is- 
prityręs. Tą gėdą turėjo 

Mindaugas, Didieji valdo- vokiečiai prieš
V3,į ir kunigaikščiai Gedi* metus. i
minas. Algirdas, Kęstutis,! Jeigu Vytautas Didysis,Jami visi valstybės reika- 
Vytautas. Jų laikais Lie- istorikų teigimu, nebūtų !ak ^JJa. pagaliau gražiai 
tuva kartais siekdavo net sustojęs, bet žygiavęs to- Padol^ai Yra, a, ek:ami 
Juodosios Jūros. Lietuvos liau, tai kitokio likimo ^1S1 reikalai bažnyčioje, 
karaliams mokėjo duoklę šiandien būtų susilaukusi taryboje, namie, 
gudai, rusai, mongolai ir. Lietuva. Deja!., 
totorių chanai.

kaip nu- dėka. Tiesa, 
upes, tautui padėjo 

dainius lenkų, gudų ir totorių ka- jo savo prigimta kalba, 
ne veltui savo riniai daliniai, bet tai Vy- visados rūpinosi ją išlai- 

“Kur bėga tauto Didžiojo genijalumo kyti, skleisti, tobulinti ir 
nes vokiečių gražinti. Nėra tautos to- 

nėra žemės 
mažo, kur 

vartojama savo
Vaizdas parodo Graikijos ceremonijų mo

mentą, paminėjimui 400 metų sukakties išsilais
vinimo iš po Turkijos dominacijos, prie Nežino
mojo Kareivio kapo, Atėnuose.

Iš Lietuvių Gyvenimo Kanadoj

-

' f ? JT ; 0

ži Lietuva”.
Jau gilioje senovėj lietu

viai gyveno prie Nemuni. 
Čia prie tos upės plauja- 
mos žemės garsiai viešpa
tavo Lietuvos karalius torija. Seni ir nauji savo 

,ir svetimų tautų veikalai 
Į (knygos). Jąja aptarnau-

Pati gamta visus to mo-
Bet tai tolima mūsų ko, nes kiekvienas jau iš i

“Aušrą” pakeitė “Švie-’bajorijos ir inteligentijos, 
sa” ir ėjo 1887 - 1890 m. pramokusios rusų ir len- 
Šis laikraštis turėjo apie kų kalbos, nutolo nuo nę- 
40 bendradarbių. Dr. Vin-' priklausomos Lietuvos i- 
cas Kudirka 1889 m. pra-'dėjų.
dėjo leisti laikraštį “Var- Vokiečių ' pavergtieji 
pą”, kuris irgi suvaidino ' “Rytprūsiai” su Klaipėdos 
svarbų vaidmenį. Bendra-1 kraštu, pamažu, bet užtik- 
darbiayo jame apie 150 
asmenų.

rintai ėjo vokietėjimo 
linkme. Įdomu priminti

—------ ----------  į VCLK lAAlJJULACi •••m ..................•»— —į ioaa ioac piucinip !faktą, kad ten lietuvių
Užtat ir ušgęsus Lietu-i tautos praeitis. B praei- motinos gauna palinkimą tauta ėjo j mirt}, ir ta

prie savo kalbos, ją var-vos valstybinio gyvenimo ties mokomės ateičiai ir
garbės ir didybės aureolei, semkimės stiprybės da- Joti, laikyti ir platinti. Ta- 
sunkiausiais ir siaubingos barčiai.
kančios laikais, tauta sė- i____ _____ _______
mė sau stiprybės iš gar- tauta išgyveno. Bet ji iš- 
bingos praeities. įgyveno ir visad i_____

Tauta, sunkią vergijos laimėtoja, 
naštą nešdama. nepamir-Į 
šo senovės. Garbinga mū-: laimių laikais atsirasdavo 
sų tautos praeitis taip pat tautos žadintojų. Štai tik 
buvo aukštai iškeliama prisiminkime tautos mil- 
svetimų tautų istorikų, f žiną rašytoją, kun. Jėzui-

Mūsų protėviai vergų tą M. Daukšą ir jo “Posti- 
dalios lydimi jaunąją kar- 11a”, maldaknygę, kurią 
tą auklėjo įdiegdami mei-įjis išleido 1599 m.

2. Gausu lietuviškų sutuoktuvių
Toronto mieste per paskutini

1 pusmeti įvyko 35 lietuviškos 
sutuoktuvės.

TOKONTO Į
1. Didi ja lietuvių parapija

Atvykus i Toronto didesniam 
kiekiui lietuvių tremtinių iš 
Vokietijos, lietuvių parapijos 
bažnyčioj šventadieniais jau 

{sunkiai telpa i pamaldas atsi
lankantieji lietuviai. Dėl tų da
lykų parapijos . klebonas kun. 
P. Ažubalis, kurs deda daug 
pastangų parapijos reikalų ir 
veiklos tinkamam sutvarkymui, 
turi daug rūpesčio. Lietuviai 
savo bažnyčią mielai lanko ir 
ieško čia dvasinės paguodos ir 
stiprybes.

Pažymėtina, kad čia veikia 
stiprus, p. Narbuto gražiai ve
damas, parapijos choras.

■ ■■■<■ I ■ ■■■

bačiauskas, Vincas Mic
kevičius, A. Žukauskas - 
Vienuolis ir kt.

Kaip matome iš šio raši
nio trumpos istorinės ap
žvalgos, lietuvių tauta y- 
ra atspari ir ryžtinga tau
ta. Lietuvis niekad nesibi
jojo dėl Lietuvos laisvės 
ir didžiausio vargo — net 
ir mirtis jo nebaugino. 
Užtat, kada 1918 m. vasa
rio 16 d. Lietuvos Taryba, 
Vilniuj, paskelbė atsta- 
anti Lietuvos valstybę, o 
1918 m. lapkričio m. 23 d., 
tuometiniam Krašto Ap
saugos ministeriui M. Šle
ževičiui pašaukus tautą 
prie ginklo, visi, kas galė- 

išmo- J0’ laisvu noru stojo ka
riuomenėn ir įniršusiai vi-

S. Lietuvaičių Vargdienių 
Seselių Veikla

Toronto veikia lietuvaitės 
vienuolės Vargdienės Seselės. 
Joms vietos katalikų Vyskupas 
yra pavedęs tvarkyti mažutėlių 
vaikučių prieglaudą. Čia prie 
vienuolių seselių dar dirba bū
relis ir šiaip lietuvaičių tremti
nių. Prieglauda gerai tvarko- 

Ji laikoma pavyzdingiau
siai tvarkoma prieglauda To
ronto. Tai yra garbė ne tik se
selėms, bet ir bendrai lietu
viams.

Šiuo metu seselių vyresniajai 
seselei Apolinarai padaryta o- 
peracija. Linkime greit pa
sveikti.

ma.

4. Atvyko Vargdienių Seselių 
Viršininkė

Lietuvaičių vienuolių Varg
dienių Seselių Viršininkė moti
na Aloyza iš Amerikos atvyko 
i Toronto. Jųjų būstinė yra 
Putnam, Conn.

5. Organizuojamas Knygynas
Prie lietuvių parapijos orga

nizuojamas lietuviškas knygy
nas.

narna ne vien savo žemėj... 
Žudynės geriausių Lietu
vos sūnų ir dukrų vyksta 
ir namie ir Sibiro taigose. 
Jų šauksmo S.O.S. niekas 

• globėjus” rusų negirdi. Tai baisu!
bolševikus, lenkus ir vo-! Tikėkime, kovokime ir 
kiečius - bermontininkus, aukokime viską ką turime 

Įvyko stebūklas! Gedi- geriausio savyje ir banke 
mino, Kęstučio, Vytauto — ar kišeniuje didžiajai 
dvasia įsikūnijo mūsų sa- tautos kovai laimėti. Gal 
vanoriuose. Su klumpė- būt, toji kova bus pasku- 
mis, apiplyšę, su muzieji- tinė? Ateis laikas, o tas 
nes vertės senais ginklais, laikas, tur būt, yra ar- 
lietuviai išsikovojo sau čiau, negu kad daugelis 
laisvę. >mūsų mano...

1919 m. liepos m. 23 d.! O svarbiausia 7- nepa- 
JAV pripažino Lietuvą liaukim mylėję, Lietuvos... 
de jure. Ameriką pasekė Kiekvienas kraštas, kiek- 
Didž. Britanija, Vokietija,-viena tauta esąs priaugęs 

i prie savarankiškos valdy-

maičių
žvalgoje” bandė savo ga
bumus ir talentus apie 180 

bet ir ne- asmenų, 1896 - 1905 m.
;” bendra

darbiavo apie 150 asmenų 
Tai aniems 1_____ _____
daug.

Tuo laiku pradėję dirbti

tai galima pastebėti ne 
Sunkių laikų lietuvių tiktai žmonių, uv-( _

. protingų gyvulių tarpe, tėvynės

merdėjimo faktą pastebė
jo net garbingas vokietis 
Sauerwein’as. Jis, 
kęs lietuvių kalbą, stojo į

Sunkiausiais tautos ne

išeidavo Kas per stebūklas būtų 
tarp gyvulių, jeigu varnas 
imtų čiulbėti, kaip lakš
tingala, o lakštingala 
krankti, kaip varnas, o o- 
žys kriokti, kaip, Įiūtas, o 
liūtas bliauti, kaip ožys!

Dėl tokių savo būdo at
mainų pražūtų tokių įvai

kių gyvulių ypatybės, lyg

lietuvių, šviesuolių - kovo- J° lauk ^Praš_Xtu®, atėjū- 
laikarns^labai tojU.dęį lietuvybės ir tais- ~ globėjus ™sų

vės idėjų eiles. Jis parašė 
išgarsėjusį eilėraštį, kuris 
vėliau virto Mažosios Lie-1 

“Lietuviais 
gimę, lietu-- - -
- —---------- - *

Carinės Rusijos paverg-
td dUAlUjU jUIVgUdlIIl IlltU-Į Jlo loIVIUO -lUCTa? III. VOj

lę ir pagarbą savo tautos i Prieš Daukšą 1547- m. pats jųjų asmuo ir prigi- 
praeičiai, jos kalbai. Už- Mažvydas, išleisdamas mimas. Jeigu toksai gyvu-j 
tat ir neišnyko laisvės lietuviška katekizmą, tau- lių pakrikimas tokį jiems

j ‘ “ ‘. Už- Mažvydas, išleisdamas mimas. Jeigu toksai gyvu- 
neišnyko laisvės lietuvišką katekizmą, tau- bų pakrikimas tokį jiems 

troškimas lietuvių tauto- tiška-i pažadino lenkiškai padarytų sumišimą, gali- 
je. Negana to, lietuvis ne- kalbančią kunigiją, inteli- ma suprasti, kokis sumi- 
laukė, kol kas dovanos tą gentiją f 
laisvę tautai: Jis kovojo! dvarininkiją ir bajoriją. 
Įvairiais laikotarpiais to-* Čia reikia paminėti ypa- ta, 
ji kova kaitaliojosi ir pe- tingą vaidmenį, j

į I
.. 7—.  -------r-----vi ------ vėliau virto uletuviskos spaudos darbą tuyog hi 
laikraštininkai - rašytojai esame mes „
nusipelne meiles ir amsi- yiais norime ir’būti ... 
nos garbes visų lietuvių r - - - ■ ■

J tarpe. Kai kurios pavar- tos Lietuvos srityse mies_ 
j dės butų pravartu eia pa- čionys ir bajorai nepasi. 
<mlne,'Į’..btoent. nr. J. Ba- įym^jo dideliu tautiniu 
įsanavicius Dr. J. Šliupas, susipratimu. Atsirasdavę 

net tokių, kurie pmmdavę 
pravoslaviją karjeros ar 
asmeniškos naudos sume- 
tiihais.

Tačiau po 40 metų lietu
viškos spaudos draudimo, 
1904 m. Rusijos caras lei
do spausdinti lotynų rai-l 

_ . ~ ’ dėmis lietuviškas knygasJakštas - Dam- jr laikraščiu8.
kun. Antanas 

Vienožins-' Lietuvos himno auto- 
Vaičaitis,'rius» Dr- Vincas Kudirka, 

Baranaus-lirgi ne karto dideliu 
Sakalaus- Lietuvos patrijotu išaugo, 

kas^ Jonas Mačys, Jonas jis irgi buvo palinkęs į 
Biliūnas, Augustinas Ja-.lenkiškumą. Kai jį, ■ dar 
nulaitis, inž. Step. Kairys, į MokyklosĮ suole sėdintį, jo 
Stasys Matulaitis, Žyman-j ’

Gabrielė; 
toje apgaubti nemirtingu-1 Petkevičiūtė - Bitė, Ant. 
mo aureole.

Ypatingai paminėti rei
kia XIX amžių, arba ki
taip ,tarižtnt “Aušros” ga
dynę.

1883 m. pradėjo švisti iš 
Prūsų “Aušros” spindu
liai. Tuo laiku išėjo spaus
dintas * laikraštis, kuris 
suvaidino labai svarbų 
vaidmenį tautos žadinimo 
darbe. _____ ________ __

Paūgėjusi naujoji inte- nas, adv. Petras Leonas, ni° Lietuvos patrijoto ir

i sumi- 
ir diduomenę - Šimas ir netvarka kyla 

žmonėse, kai viena tau- 
, visiškai . paniekinusi 

suvaidi- savo tėvų kalbą, lyg būtų
rėždavo iš pasyvios kovos nusią M. Daukšos “Postil- ne savo krašto ir kalbos,'

jos autoriaus pamiršdama, jog Dievas 
Atsiminkime, ir gamta liepia jai savo 

knyga pasirodė kalbą vartoti.” 
i Gyvenimas ėjo. Vieni 

Daukšos prakal- mirė, kiti kėlėsi gyventi 
šių laikų lietu- ir dirbti. Lietuvos labui.

Gimę silpnais kūdikiais, 
i skirtą 

gyvenimą, atlikę šventą 
po pareigą, daugelis šviesuo-

jos

čionys ir bajorai nepasi
žymėjo dideliu tautiniu

Jonas Jablonskis, kun. A- 
leksandras Burba, Dr. V. 
Kudirka, inž. Petras Vilei
šis, Dr. K. Grinius, Kaz. 
Pakalniškis, vysk. Pranas 
Bučys, kun. Antanas Mi- 

Į liukas, (philadelphietis), 
kun. Juozas Tumas, kun. 
Jonas Mačiulis - Maironis 
kun. A. 
brauskas, 
Vienažindis - 
kis, Pranas

į aktivų ir ginkluotą pasi- la”, ypač 
priešinimą. Daug kartų prakalbą. 
Lietuvos žemė buvo nu- jog toji 
plaunama lietuvių krau- 1599 m.! 
ju. Į Ta M.

Praeityje istorinė Lietu- ba kelia 
va yra atlikusi didžių žy- viuose jaudinančio pasigė- 
gių ir užsitarnavo pašau- rėjimo ir nuostabos jaus- išgyvenę lietuviai 
lyje nenykstančios garbės mus. Mes šiandien, ryt ir 
vainiką. ;kas lietuvių -------

Lietuva sumanių ir nar- tūkstančio 1
šių valdovų valdoma su- žmonių lūpomis ir plunks-1 tijon: jų vardai lieka tau-įtienė - Žemaitė, 
triuškino mongolų ir toto- na privalome šiam gar-

I

gyvens po pareigą, aaugens sviesuo-l 
metų, gyvų lių nueidavo vėlių viešpa-s

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 Angiiškai-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 nedideli 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

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

J

Prancūzija ir kt.
Šiandien Lietuva vėl 

kruvino, iš Azijos atrop- tinio valdymosi forma ir 
Įlojusio raudonojo tyrono pasirinks. Ryšy su atomi- 
pavergta. Bet ar turime

mosi formos, tą demokra-

draugai lietuviai kviesda
vo į bendr, lietuvišką dar
bą, lenkiškai atsakydavo: 
“žaidžia sau chamai”. Bet, 
kai kartą pakliuvo į V. 
Kudirkos rankas pirmasis 
“Aušros” numeris, jį per
skaitęs, jis tiek susijaudi
no, jog sukniubo prie sta- 

| lo ir graudžiai ilgai verkė. 
I Jam pasidarė gaila to 
{brangaus laiko, kurį jis 
j nuvogė nuo savo tautos ir 

- Višteliauskas i atidavė lenkams. Jau po 
Adomaitis - Šer- to, mes nerandame dides-

Krikščiūkaitis - Aišbė, So
fija Pšibiliauskienė - Laz
dynų Pelėda, Marija Peč- 
kauskaitė - Šatrijos Raga
na, Petras Kriaučiūnas, 
Simanas Daukantas, Povi
las Višinskis, Povilas Ma
tulionis, Gabrielius Land
sbergis, Juozas Miliaus- 
kis - Miglovara, Andrius', 
Vištalis 
Juozas

I

~ > nės politikos melodija, ku-
prarasti viltį ir tikėjimą į ri skamba vis garsiau ir 
laisvą ir nepriklausomą garsiau, demokratinis pa
gyvenimą? • saulis privalo paskutinį

Jeigu palyginsime šian- mūšį laimėti, o jeigu ne- 
dieninę mūsų tautos būk- laimės — jis pats turėtų 
lę su XVII, XVIII ar XIX išnykti.
amžiais, įsitikinsime, jog ---------------
anais laikais Nepriklau- Aš nenorėčiau nustoti 
somos Lietuvos idealai, o tos laimės tikėti busimąjį 
ypač toji laisvės kovą gyvenimą. Aš pasakyčiau 
daugumai atrodė bepro- net, kad visi, kurie nesitiki 
tiškumu. Bet tie “bepro-busimojo gyvenimo, yra 
čiai” laimėjo. ’ .šiam gyvenimui mirę.

Tiesa, dabar tauta mari- Goethe.

ligentija atėjo pagalbon Mečislovas Davainis, -Sil- kovotojo^ dėl į?s, laisvės, 
valstiečiui, nes suprato, 
kad laikraštis ir knyga ir 
gi nemažesnis ;
dargi baisesnis, negu šau
namasis. Daugiausia inte
ligentų spontaniškai didi
no to laikraščio bendrą- 
darbių eiles. Nuo 1883 iki 
1886 m. “Aušros” bendra
darbių priskaitoma ligi 80 
asmenų. Pirmasis “Auš
ros” redaktorius buvo Dr. 
Jonas Basanavičius.

“Aušra” ėjo neilgai: vos 
3-jus metus su pertrauko
mis.

Vincas Pieta- kaip dr. V. Kudirką.

ginklas. [Jasiukaitis ir kt.
— - Taigi niekas negalėtų' naujų vardų spaudoje ir

mažinti išvardintų ir šim- politinėje tautos veikloje 
tų nepaminėtų asmenų — Lietuvos 
nuopelnų Lietuvos prisi-jbare. Štai jie: 
kėlimo kovoj.

Bundant tautinei sąmo- Prof. Mykolas Biržiška, 
nei, tolydžio augo lietuvio prof. Dr. Vincas Krėvė - 
priespaudos našta. Vals- ...............
tieitis buvo tas kamienas, 
iš kurio augo naujoji Lie
tuva.

Dar toli prieš “Aušrą” 
ir “Aušros” laikais daug

vestraitis,
ris, Pranas Mašiotas, K. į Iki I-mo pasaulinio karo

— 1914 m. iškilo daug

išlaisvinimo

Julius Liude - Dobilas,

Mickevičius, Ona Pleirytė- 
Puidienė, Antanas Smeto
na, Pranas Augustaitis L 
Augustinas Voldemaras, 
Antanas Civinskis, Albi
nas Rimka, Juozas Gcr-

Šiomis dienomis dar vienas Dėdės Šamo karo 
laivas U.S.S. Iowa, prisidėjo prie “atostogaujan
čių” laivų. Jis gerai apdraustas nuo kandžių ir 
įtrauktas į Hunter’s Point Navy Yard, San Fran- 
čisco, California. Ten ilsėsis ligi pašaukimo.
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J. Kuzmickis

Motinos Valgė Savo Vaikus
Kunigas pasakoja savo atsiminimus iš 
komunistų nelaisvės. - Pabėgęs, dva
siniai aprūpino tikinčiuosius. - 9 mi
lijonų žmonių bado mirtis.- Kaip mo

tinos valgė savo vaikus.
GPU suimtas. Tardymas, 
mušimas, mušimas, tar
dymas, karceriai — tams
ta tai gerai pažįsti...
— Pažįstu, 

palenkiau galvą (rašo au
torius).
— Nemanau apie tai pa

sakoti, kaip ir apie sekan
tį laikotarpį. Kada nors 
tai aprašysite...
— Nežinau, kunige, ar 

pergyvensiu? Bet jau da
bar žinau, kad, jei apra
šyčiau tai, ką 'ligi šiol, ką 
vos pergyvenau, tai ma
nim Europoje, Pasaulyje 
netikėtų...
— Vos? Jeigu jūs neiš

vengsite Kolynos, tai tas 
žodelis bus net per daug 
pagrįstas... Taigi, po to, 
be abejo, stovykla — vie
na ir antra. Po to darbas 
prie Baltosios jūros kana
lo. Nereikia jums apie tai 
pasakoti, patys pamatysi
te — kur kitur tą patį... 
Bet vieną kartą pabėgau...

Girdėjau jau ir apie to
kius atsitikimus.
— Pabėgau kelis kartus; 

kelis kartus tardymai, 
mušimas ir kita. Bet pa
galiau man pavyko — iš
trūkau. Pusė metų truko, 
kol prasimušiau į savo 
kraštą...

SU TIKINČIAISIAIS
— Sugrįžau į sodžių, ku

riame anksčiau 
klebonu. Sodžius 
buvo neatsargu, 
sudaryti pavojų žmonėms. 
Dėl to persikėliau į netoli
mą vienkiemį, susidedantį 
iš keliolikos ūkių. Gyve
nau palėpėje ir niekur iš 
ten nėjau... Taip truko ke
li metai... Niekur nėjau— 
vadinasi, dieną, ėjau nak
timis. Kartais negrįžda- 
,vau kelias dienas. Krikš
tijau, klausiau išpažinties, 
dalinau Šv. Komuniją, lai
minau moterystės ryšius. 
Žmonės susižinodavo ir 
keliaudavo dešimtis ir 

1 šimtus mylių. Suorgani
zavo man pabėgimą į už
sienį, bet nebėgau...
— Dėl ko, kunige? —net 

Kai vakare grįžo kuni- atsikėliau.
gas Rudnickis iš darbų/ — Mano pareigos nebu- 
pradėjo pasakoti: ,vo užsienyje...
— Kai Kijevo Universi-į Valandėlė tylos.

tetą išvaikė, neilgai džiau-’ — Žiūriu į tas miglomis 
giausi laisve. Po pusės apklostytas žvaigždes, 
metų buvau tuometinės klausausi netolimo vande-

Kai šiandien kalbama a- 
pie koncentracijos stovy
klas Sovietų Rusijoje, tu- 
sime atsiminti, kad tose 
stovyklose kankinių mir
timi miršta ir mūsų tėvy
nės Lietuvos nekaltos au
kos.

Tačiau Sovietų Sąjun
goje mirtis nėra kažkas 
baisaus: ji žmones išva
duoja iš nepakeliamų 
kančių ir vargo...

Baisiau, kai toje šalyje 
sunkios gyvenimo sąly
gos priverčia žmones pa
virsti nesivaldančiais žvė
rimis. Apie tai pasakoja 
tokių baisių įvykių liudi
ninkas r— katalikų kuni
gas. —

KUNIGAS — KALINYS
A. Krakowiecki dar ne

išspausdintoje ‘knygoje a- 
pie Kolimą mini kunigą 
Arkadijų Rudenko Rud- 
ničkį. Jis anksčiau studi
javo Italijoje ir Prancūzi
joje, o vėliau buvo Kijevo 
Universiteto profesorius.

Pasiryžęs aprašyti to 
kunigo, žuvusio Rusijos 
gilumoje, pergyvenimus, 
autorius pažymi:
— Tiek metų nuplaukė 

nuo vladivostokinių dienų 
ir vakarų, tiek įvykių pra
ėjo, tiek kraujo pralieta, 
tiek žmonių sudeginta 
krematoriumuose, kad ne
jaučiu baimės — pažymė
siu tikrą vardą ir tikrą 
pavardę žmogaus, su ku
riuo ‘kalbėjausi. Jau nie
kas negalės jam pakenkti. 
Jau niekas jo nesuims 
trečią ar ketvirtą kartą, 
niekas nedaužys ir ne
spardys tardymo metu, 
nespjaus į veidą, nealkins 
ir neuždarinės izoliatoriu
je su ledinėmis grindimis 
ir raudančiomis sienomis 
— nuogo...
— Kažin kur kažkas gal 

perskaitys žodžius, ku
riuos dabar rašau, pamąs
tys, prisimins ir sužinos, 
kokia buvo to žmogaus 
dalia...

NEĮTIKĖTINI 
PERGYVENIMAI

bejėgiai

buvau 
didelis, 
galėjau

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės: 
“DARBININKAS” 

966 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

i

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje*. Demonas.

w •nyno ūžimo... Nepaprastai 
paskutiniais metais pase
nau, bet dar kartą mėgin
siu bėgti, prie progos... O 
tada mane išdavė mano 
paties vargonininkas, iš 
tikrųjų vargonininkas tų 
senų, gerų laikų. Atėjo 
pas mane, įsiveržė pas 
mane ir labai džiaugėsi, 
kad mane pagaliau atra
do. Sako, kunigas esate 
apylinkėje. Krikštijate, 
klausote išpažinčių, tuo
kiate. Mūsų kunigas. Kaž
kas man toptelėjo, ar at
sitiktinai ne jūs. Pasekiau 
pėdsakais. Ir štai, garbia- 
masis, esu... Ir verkė iš 
džiaugsmo. Paskum žmo
nės, kurie mane saugojo, 
perspėjo dėl jo. “Verkė”— 
sakiau, “Kas iš to, kad 
verkė, bet yra sielsovieto 
pirmininkas”. Supratau, 
kad bijojo, tiek rūpesčių 
jiems sudariau. Pasakiau, 
kad sekančią naktį persi
kelsiu kur kitur, bet jau 
nesuspėjau. Už kelių va
landų atėjo, ir štai vėl ke
lerius metus sėdžiu...

i

9 MILIJONŲ MIRTIS
Po kiek laiko kunigas 

Rudnickis knygos auto
riui pasakė:
— Tamsta atrodai žmo

gumi, kuris iš čia išeis...
“Aš pats į tai vis ma

žiau tikėjau” — prideda 
autorius.
— Dėl to noriu jums pa

sakyti vieną paslaptį... Ar 
girdėjai apie badą Ukrai
noje?
— Girdėjau... tiktai čia...
— Suprantu... Bet aš bu

vau .kunigu, vaikščiojan
čiu naktimis po kapines it 
kalniukus ir šventinančiu 
kapus. Vaikščiojau taip 
kapų karalystėje ir šven
tinau, šventinau. Nuosta
bu, kad mano protas už
laikė pusiausvyrą... Taip 
tęsėsi trejus metus — nuo 
1930 iki 1933 metų — be
veik visą mano laisvės 
laikotarpį. Ar galima su
skaityti kapus — kapus 
bet kaip supiltus, lavonus 
bet kaip uždengtus žemė
mis, velėnomis, šiukšlė
mis? Devyni milijonai 
žmonių mirė tada, tais 
metais Ukrainoje, derlin
giausioje pasaulyje žemė
je, juodžemyje, daržų ka
ralijoje... Šunės valkiojo 
po laukus kūnų dalis. Šu
nės nuodijosi ir siuto. 
Kūnų smarvė mušė iš že
mės iki danfaus...

Europa nieko apie tai 
nežino, o jeigu ir žinojo, 
verčiau tylėjo...
— Turėjau būti 

nusidėjėlis, jeigu 
man į tai žiūrėti 
pergyventi, ir išeiti
— Kunige..>

IŠPAŽINTIES 
PASLAPTIS

— Jau beveik nematau 
jūsų veido. Bet jūs turite 
man pažadėti, kad, jeigu 
išeisite, apie tai parašysi
te. Pašventinau šimtą 
tūkstančių kapų ar pusę 
milijono, — kas suskai
tys? Noriu jums patikėti 
išpažinties paslaptį ir pra
šau tai parašyti, jeigu tik 
išeisite; bet, tur būt, išei
si, sūnau...

Štai jo žodžiai, taip, 
kaip juos atmintinai iš
mokau:
— Klausiau žmonių išpa

žinties iš žmogėdrumo J 
nuodėmės. Ar daug yra 
tokių kunigų pasaulyje ?! 
Žmonės, ne tiktai šunės,1 
atkasinėjo palaikus ir vai-’ 
gė. Žmonės žudė žmones, Į 
kad juos suvalgytų. Kai 
kurie, labai neskaitlingi, 
arti pamišimo, ieškojo

* manęs ir atlikinėjo išpa
žintį. O dabar paklausyk!
— Susirado mane kažin 

kokia pasiutusi moteris ir 
atliko išpažintį. Jos kūdi
kis badu mirė. Peno netu
rėjo, nes iš kur? Kartu su 
kita moterimi nunešė pa
laikus į kapines, rankomis 
išrausė duobutę ir palai
dojo. Duobę tyčia kasė ne
gilią. Naktį gi sugrįžo, iš
ėmė lavonėlį ir suvalgė. 
Motina suvalgė savo kūdi
kio lavoną. Išklausiau ją 
ir...

Sutemose balsas palūžo:!
— ...ir daviau jai išriši

mą. Tai parašyk ir para
šyk aiškiai...

v •

11Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paraksiu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

JAUNYSTĖ

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

• Kas tau išdrįs pastoti kelią ? 
Kas tau negalima atras?

i Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras.

Tavęs negąsdina pavojai 
Ir nesulaiko nė mirtis —
Viską pamynusiai po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis.

■ Eini, lyg užtvankas išvertę 
j Įtūžę srovės vandenų,
Ir šluoji visa, kas neverta,
Ir rauni viską iš šaknų... t

‘ Veržiesi laimėn ,grožin, gėrin
‘ Visa jaunyste ir drąsa —
; Tau vis skaisčiai akyse žėri
‘ Vilties viliojanti šviesa.
1
j Nešies krūtinėj meilės ugnį 
Ir josios šilimą skleidi — 
Žiedų, viršūnių ir bedugnių 
Gilius atodūsius girdi.

Tau visata krūtinėj tvinksi —
' Tu josios žiedas išdidus — 

Greičiau palūši, nei palinksi, 
Kovodama prieš pančius ir ledus

Tai niekas, niekas tavo narso, 
Jaunyste, nei nepažabos — 
Tavo galybei, mostui, garsui 
Nėra pasaulyje ribos...

Tu visada eini vis priekin, 
Vis ateitin kkis keli — 
Gyvenimą ir mirtį niekint 
Viena tu žemėje gali.

i
• Laisva, ugninga, nežabota
' Kliūčių, jaunyste, nežinai — 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai...

J. Aistis.
v

SPORTO ĮVAIREHYBES
Nutrauktos rungtynės
Rungtynių nutraukimai 

futbolo (soccer) pasauly
je nėra jokia naujenybė. 
Priežastys paprastai būna 
įvairios. Tačiau kas atsi
tiko kartą Belgų Konge 
vos tik prasidėjus rungty
nėms, kada jas reikėjo 
nutraukti, tur būt, futbo
lo istorijoj pasitaikė pir
mą kartą. Žaidimo metu 
keletas žaidėjų pradėjo, 
kaip laukiniai, šokinėti ir 
šūkauti, po to bėgti iš 
aikštės. Žiūrovai iš karto 
to nesuprato ir buvo la
bai nustebę. Netrukus tą 
pat pradėjo daryti ne tik 
žaidėjai, bet ir rungtynių 
teisėjas. Kai po kiek lai
ko pasigirdo keiksmai ir 
žiūrovų tarpe, tai visi pa
matė, kad aikštę užplūdo 
tūkstančiai bičių.

i

didelis 
liepta 

ir tai

Argentiniečių 
entuziazmas

Apie Pietų Amerikos 
futbolo (soccer) žiūrovų 
temperamentingumą, daž
nai išeinantį į kraštutinu
mus, daug kas yra girdė
jęs. Kartą Rosario mieste, 
Argentinoje, žaid ž i a n t

vietinei komandai pirme
nybių rungtynes su viena i 
Buenos Aires vienuolike, 
Įvyko didelis skandalas, Į 
kurio metu šimtas žiūro- , 
vų buvo nugabenta į ligo- • 
nines. Jau rungtynių me
tu, vienas prisiekęs Rosa-; 
rio komandos šalininkas, 
prasiveržus vienam priešo 
puolėjui, meistriškai per
šovė kamuolį. Netrūko ir 
daug kitų, mažesnio mąs
to išsišokimų. Tačiau di
džiausias triukšmas kilo 
po rungtynių. Vietinei ko
mandai pralaimėjus, di
džiausiu kaltininku buvo 
laikomas, kaip paprastai, ' 
teisėjas, kuris smarkiai 
primuštas, jau buvo tem
piamas prie artimiausio 
medžio nulinčiuoti. Lai
mei, paskutinį akimirksnį, 
kada jau ir virvė buvo su
rasta, atskubėjo keli šim
tai policininkų kuriems 
su ašarinėmis bombomis 
minią pavyko išsklaidyti. 
Išgelbėtą teisėją su sve
čių komanda, policija, su 
poros šarvuotų automobi
lių pagalba, laimingai nu
lydėjo į stotį.

Parinko
Romas Leimonas.|

“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: 
J. A. Shunskis, Amsterdam, N. Y......................... 3.00
Mrs. P. Ambrose, Newington, Conn.................... 2.00
Martin Stokna, Watertown, Conn........................ 1.00
B. Karvelis, Cambridge, Mass..............................  1.00
JuligL Jakavonis, Brockton, Mass............................ 1.00
Mrs. A. Zitkienė, Harrison, N. J............................ 1.00
Zigmas Kristaponis, Phila., Pa...........................  1.00
Mrs. J. Kasilinski, Tariffville, Conn.................... 1.00
J. Zavadskas, Haverhill, Mass..............................  1.00
Leonas Semata, Brockton, Mass........................... 1.00
Adam Dzedulionis, Lowell, Mass............................ 1.00
N. Parcauskas, Dorchester, Mass........................ 1.00
M. Alčiauskienė, Dorchester, Mass.........................1.00
Mrs. Mary Balutis, Norwood, Mass.....................  1.00
Martynas Griškevičius, Lawrence, Mass.............. 1.00
V. Dameikienė, Chieago, III..................................  1.00
Mrs. U. Kubelle, Stoughton, Mass.......................  1.00
Mrs. Eva Grigonis, St. Charles, Mich.....................1.00
Petronella Drazdauskas, Chieago, III...................  1.00
Povilas Baltrušiūnas, So. Boston, Mass.................1.00
Pranas Averka, So. Boston, Mass.................. :.... 1.00
Mrs. Zerulis, Dorchester, Mass...........................  1.00
T. Laurutis, Phila., Pa.......................................... 1.00
G. Saranko, Paterson, N. J..................................  1.00
R. Jatkimavich, Elizabeth, N. J...........................  1.00
Anelė Zableskienė, Baltimore, Md........ . .............. 1.00
Mrs. Mary Norkus, Baltimore, Md.......................  1.00
Kaz. Jankūnas, Cambridge, Mass........................ 1.00
Povilas Vaitiekas, Cambridge, Mass.................... 1.00
T. Jankauskienė, Cambridge, Mass....... .................1.00
J. Puzinas, Cambridge, Mass............................... 1.00
Dr. B. Chapas, Providence, R. 1........................... 1.00
M. Sangavičius, Brighton, Mass........................... 1.00
R. Bartkienė, Brockton, Mass..............................  1.00
Jonas Valentukevičius, Stoughton, Mass............  1.00
Ambrosas Gumauskas, Providence, R. 1............  1.00
Jonas Adomėlis, Waterbury, Conn.......................  1.00
Juozas Augys, Waterbury, Conn........................... 1.00
Jonas Kazakauskas, Waterbury, Conn................ 1.00
Elz. Schlafer, Bushkill Pike Co.; Pa.................... 1.00
K. Jankūnas, Baltimore, Md............................... 1.00
Leon Grableuskas, New Britain, Conn................ 1.00
Dom. Daunis, So. Boston, Mass........................... 1.00
Mr. Anthony Urbonas, Southampton, Conn......... 1.00
Mary Kesonis, Waukegan, III.....................
Skupienė, No. Abington, Mass...................
Mrs. Joseph McKay, Kinderhook, N. Y.....
Mrs. Joseph Sabasavage, Minersville, Pa. . 
Ona Valinienė, New Britain, Conn..............
James Navitsky, Fairfield, Conn...............
Jonas Gvazdaitis, Newark, N. J.................
John Praikapas, Brockton, Mass..................
Mr. J. Lukošiūnas, Cambridge, Mass..........
Mrs. Pleinis, Phila., Pa................................
V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass...............
Sttnley Gailius, Arlington, Mass. ............
J. Tebera, Cambridge, Mass......................
A. J. Mickevičius, Maspeth, N. Y. ...........
J. Petrauskas, Dorchester, Mass...............
Mrs. A. Jakubauskas; Wilkes - Barre, Pa. 
Barbara Bacevice, Cleveland, Ohio ..... ......
Mary Žilinskaitė, Cleveland, Ohio ...........
Mrs. Agota Krivinskas, Waterbury, Conn. 
A. Monkevičius, Roxbury, Mass..................
J. Sabaliauskas, Lewiston, Me..................
C. Yuskus, Los Angeles, Calif.....................
Mrs. Pauline Rulik, Brockton, Mass..........
Mrs. E. Budevick, Lawrence, Mass...........
Peter Adcionis, Shenandoah, Pa...............
Stella Birbizas, St. Clair, Pa.....................
Jonas Tebera, Cambridge, Mass...............
Mrs. Pečiulis, So. Boston, Mass..................
Joseph Gricas, Arlington, Mass................
Jurgis Česnulevičius, Brockton, Mass......
Simon Melesius, Westfield, Mass..............
Alekas Gvazdauskas, Waterbury, Conn. 
Adam Sirum, Montagne, Mass..................
V. Balusaitienė, So. Boston, Mass.............
Sankevičius, Dorchester, Mass..................

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

“Darbininko” Administracija

v •
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: GIRDĖTI LIETUVIU
l
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KOLONIJOSE

rū|>inasi lietuviškų 
ir lietuvių kalbos pa
rengia įdomias pa- 
pasilinksminimus. bei 

Visi Amerikos
lietuviai jaunuoliai turėtų šiai

Vyčiai 
papročių 
laikymu, 

i skaitąs.
, išvažiavimus.
I
I 

prasidės Sv. Roko par. bažny. ‘•““‘i organizacijai
čioj rekolekcijos nemokantiems P^^usyti.__________
lietuvių kalbos. Harold C. Urey, žymiausias

... .------- : T* . 'atomo mokslininkas AmerikojLzpereitą sekmadienj. Vys-i , . , , ...' technmkų konferencijoj savo 
kalboj pareiškė, kad visos Eu- 

, . ropos valstybės, įėjusios į Šiau-nuolatiniam _ . , * f J ,res Atlanto apsaugos paktą.
'turi būti surištos tarptautinei 

Sekmadienį, bal. 10. Šv* Var-; ^onst*tuc*J3, 
do Vyrų Brolijos Šv. Komuni- „ . “ ~ ,J J Į Parker Pen Co., Janesville,
'ia __________ ;Wis. praneša, kad 40,300 fon-

Brocktoniečiai lietuviai ruo- taininių plunksnų buvo prieš 
šiasi gražiai papuošti savo baž- porą savaičių pavogta. Kom- 
nytėlę Didžiojoj Savaitėj, kad panija mano, kad vagys yra či- 
galėtų lenktvniuotis su kitomis kagiečiai, nes penki automobi- 
nelietuvių bažnyčiomis, ypač liai. į kuriuos plunksnos buvo 

kuklia k** ^3n^omos bažnyčios. sukrautos turėjo turėti Iliinois 
------------- . leidimus. Kompanijai buvo pa- 

Šv. Roko par. gražus būrys daryta nuostolių už $363,000. 
jaunamečių rengiamas prie Su-' 
tvirtinimo Sakramento.
bus

, žės
I 
i i

Trečiadienį, bal. 6 d., vakare

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį., bal. 3 d.. Šv. 

Roko parapijos broektoniečiai 
buvo plačiai supažindinti su jų Rupų kolekta tremtiniams šelp- 
klebono kur.. Pranciškaus V. ti davė $329.46. Tai gražus pa-j 
Strakausko. 25 metų kunigys- rapijiečių mostas 
tės sukaktim. Energingi tos šalpos darbe, 
parapijos vikarai pasikvietę bū
rį parapijiečių tuojaus nutarė 
tą klebono sukaktį — Sidabri
nį Kunigystės Jubiliejų, atžv- 

iš-
šv.

mėti: gegužės 15 d., š. m., 
kilmingomis pamaldomis 
Roko par. bažnyčioj. 10 vai., 
kurias su asista atnašaus pats 
jubiliatas. Po to turėti po pieti
niu laiku iškilmingą pagerbtu- 
vių bankietą ir išleisti
programos bei momento istori-Į 
jos knygutę. Bus graži proga 
prisidėti kiekvienam parapijie
čiui. pažįstamiems iš arti ir 
toli bei jubiliato draugams ! 
ir gerbėjams.

kuris 
suteiktas trečiadienį, gegu- 
25-tą, 4 vai. po pietį}.

CHICAGO, ILL

I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

60? IVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

I

Patyrusios Jūsų nepaprastą 
gerumą ir nuoširdumą, reiškia
me giliausią dėkingumą.

Širdingai dėkojame visoms 
Rėmėjoms už tokią didelę pa
ramą — auką $540. - kurią 
mums suteikėt. Jūs prielanku
mą, kilnią 
mą labai 
prantame, 
mas mūsų

Nuolankiai dėkojame klebo- 
inui, kun. I. Valančiūnui 
Į darbštiems vikarams,

’ikun. W. Vėžiui už didį prielan
kumą ir pagelbą pramogos me- 

ĮtU.
) Žodžiu, visiems dėkojame — 
‘esate visi įamžinti į mūsų gera
darių skaičių, kuriuos atmena - 
j me nuolatinėje maldojė. Teat- 
i lygina Visagalis visiems gera
širdžiams aukotojams ir rėmė
joms gausiomis malonėmis ir 
telaimina Jus kiekvieną.

dvasią ir nuoširdu- 
įvertiname, nes su- 
koks Jūs pasiaukavi- 
labui.

Kalbėtojams: prel. M. Krupa
vičiui, p. V. Sidzikauskui, kun. 
kleb. J. Kintai, miesto valdžios 
atstovui Mr. Radics, šv. Kaži- 
miero parapijos chorui ir chor
vedžiui p. V. Yustui, šokių gru-1 
pei ir jos vadovei p. Birutei 
Meiluvienei, solistams, p.p. Pr. 
Andreičikui ir Zelenienei, Lie
tuvių Piliečių Klubui, šv. Kazi
miero D-jai, Sodaliečių, šv. Ro
žančiaus, Tretininkių, šv. 0-

Padėkime Pfytefe 
A?A TĖVO KAZIMIERO 

AMŽIHAM PAMIHKLUI

i
ir jo nos, draugijoms ir Šv. Veroni- 
vpač kos Klubui. SLA 101 kuopai ir 

ASD 65 kuopai. įvairiais bū
dais uoliai prisidėjusiems prie 

j šio minėjimo parengimo, taip 
i pat visiems aukotojams už 
i gausias aukas ir atsilanfciu-; A. 
siems - į šį iškilmingą minė ji- 
mą. Rengimo Komisija taria 
nuoširdų lietuvižką Ačiū.

MEW HAVEN.COM

Iliinois Valstijos Aukščiau
sias Teismas leido Chicagos 
Rinkimų Komisijonieriams var
toti balsavimo mašinas per rin
kimus ir suteikė teisę tokias 
mašinas pirkti.

Charles F. Degnes 77 metų 
: amžiaus iškėlė teisme bylą 
Frank Piaz 29 met. amžiaus už 
paviliojimą žmonos, kuri yra 
23 met. amžiaus. Reikalauja — 
$100,000.

Praeitais metais Chicagoje 
žmonių,

Jums visada giliai dėkingos, 

šv. Kazimiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloj.

PATERSOH, N. J

Padėkos Laiškas

Aš, Jonas Mikalavičius 
savo žmona ir šeima norim

I
Chicago Profesoriai Vokietijon ;

Amerikos su Europos kraš-J. 
tais mokytojais ir profesoriais 
pasikeitimo programon įeina ir 
keturi Chicagos Universiteto 
profesoriai: Richard B. O’R. 
Hocking. filosofijos profeso
rius: James H. Nicholas, baž- džiova mirė 1,300 žmonių, iš 

'nytinės istorijos profesorius; kurių 28 iš Stock Yord distrik- 
, Otto G. von Simson. meno ir to. š’iemet iš to distrikto buvo 
• Paul Weiss. zoologijos. Visi pranešta jau net 83 susirgimai.

Tautos šventės minėjimo 
proga kovo 5 d. aukų buvo su
rinkta $419.37. Aukojo pater- 
soniečiai sekančiai:

J. Spranaitis, 
Ch. Kuznevi-

ir 
su

Lietuviu Radio Valandos 
KONCERTO ŽVAIGŽDE

VINCĖ JONU SKAITĖ
Mezzo-Soprano.

SUSIPAŽINKIME SU MUSU ARTISTE!
Vincė Jonuikaite yrst įžyihi solistė ir Lietuvos Valstybės Operos artistė, pasižymėjusi dainavimu ir vaidinimu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Eufopoje ir Pietinėje Amerikoje. Lietuvoje dažnai koncertuodavo po didesnius ir mažesnius miestelius. Kiekviename koncerte ji pateikdavo vis naujų dainų Dainuoja daugiausia liaudies daineles. Ji su lietuviška daina ir j užsienį nuvažiuodavo. Yra dainavusi Maskvoje, Stockhol- me, Kopenhagoje, Paryžiuje, Romoje, Osle, Talyne, Rygoje, Prahoje, Vienoje ir kitur1936 m. ji kartu su Kipru Petrausku ir kitais Lietuvos- Operos artistais buvo nuvažiavus ir į Argentiną, ir ten dainavo operose. Ir lietuviams padainavo specialiai surengtame koncerte.
Vincė lonuikaitė ir tremtyje su liaudies dainelėmis stiprino visus klausytojus tėvynės išlaisvinimo darbe.

Art. Vincė Jonuškaitė, Lietuviu Radio Valandos vadovybės kviečiama, mielai sutiko atvykti ir padainuoti Naujosios Anglijos lietuviams — meno mėgėjams.
Sekm^dien L balandžio-April 24 d. i. m. turėsime progą pasiklausyti Vincės Jonuškaitės dainavimo JORDAN HALL, ston, Mass.
Koncerto programa prasidės lygiai 3:30 vai. po pietų.Programoje dalyvaus ir daugiau dainininkų, muzikų ir BcsZeno Lietuvių Tautinių šokių . Grupė, p. Onai Ivaškienei va

dovaujant.Koncerto tikietu galima gauti: LIETUVIŲ RADIO VALAN- nOc: ir "DARBININKO'' ofisuose, 366 W. Broadway, So. Boston 27 Mass. Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOrwodd 7-1449.Kaina: $1.80 ir 1.20, priskaitant valdžios mokesnius (tax). Visor vietos rezervuotos.
Lietuvių Radio Valandos programa šeštadieniais 1:15 vai. po pie

tų — W ESX — 1230 radio rodyklis, Šatėm, Mass.
Lietuvių Katalikų Radio Valandos programa sekmadieniais 9 vai. 

n tą — WVOM — 1600 radio rodyklis, Brcokline, Mass.
ANTANAS F. KNEIŽYS, 

vedėjas ir pranešėjas.

Vi

st.

Fabijonas Saranka —$50., 
Šv. Kazimiero D-ja ir Lietuvių 
Piliečių Klubas — po $25.

Po $10: kun. J. Kinta, kun. 
J. Klumbis, p. 
St. Jackevičius,
čius ir A. Soc. D-tu 65 kuopa.

Po $7: Mart. Lauziemis 
šeima, ir Monika Galčienė 
šeima.

Po $5: R. Zalnierauskas,
Meilus. J. Kubiliūnas, M. Belch, 
Edv. Kindera. J. Lakavičius. 
Busniauskas, A. Vaichaitė, P. 
Palęvičiūtė, SLA 101 kuopa, 
J. Keršulis, A. Baublienė, Kuz- 
nevičienė, J. Jesulaitis, 
ka, Antosė Ališauskienė 
ma. J. Ramanauskas. 
Vyčienė, Satkevičienė,
Ragauskas. Tretininkių D-ja, 
Sodalietės ir Šv. Rožančiaus 
D-ja.

Po $4: Pr. Wilimas; po $3: 
J. Volkus, Debulskis, J. Jusys 
ir K. Ivoska.

Januš- 
ir šei- 
Barb. 
Mart.

V.
A.
A.

Skubienė, Dutkienė,

Po $2: J. Linka. J. Žilius, 
Sasnauskas, D. Dailydė. 
Glaniauskienė, Sadauskienė, 
Drobnis, K. Kundrotą. V. Rut- 
kaičiai,
Baubliai. V. Matonienė, Januš
kienė. V. 
Uždavinys ir M. Vaichaitienė.

Po $1.00: A. Gustas, A. Sku
bąs, Vii. Urbani, Al. Staniulis, 
Pr. Spranaitis, J. Dragūnas. J. 
Marcinskas, J. Snieškus, J. 
Satkus, Pr. Andreičikas, M. 
Tarcijonas. Z. Zeikobs, Norei
ka, Sadukienė, J. Tarcijonas, 
Varaskevičienė, A. Aucius, Mi
siūnienė, A. Misiūnas, Miche- 
lienė, Pr. Baltuška, Lydeka, 

į Danys, Wilimaitė, Bareišys,

R. Adomavičiai, -A.

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis. grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirė 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį, Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas’ 
ti jo maldaknygę 
dėlėmis stambiomis raidėmis, 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną. /

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui į>us 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa
minklas, kurio net žiaurūs bolševikai 
mindžiodami jo kapą nepajėgs sunai
kinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
auksuotais kraštais,

pa
reikšti nuoširdžią padėką New; 
Haven’o lietuviams. Su savo 
gausia šeima iš Vokietijos DP 
stovyklos atvykom į šį laisvės 
kraštą vasario 16 dieną.

Už visokeriopą pagalbą, var- ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, 
dan arimo meilės, bei suteiktas ' 
atvykimui galimybes, reiškia
me didžiausią padėką mūsų j 
geradariams p.p. Jurgiui ir So- , 
fijai Trečiokams, kurie mus 
globoja ir užlaiko, kaip savo 
gimines.

Vasario 20 d. teko lankytis < 
parapijos metinėje vakarienėje 
ir ten susipažinti su šios para- 1 
pi jos parapijiečiais ir maloniu. 
klebonu, kun. A. E. Gradeckul 
ir vikaru kun. A. Zanavičium, 
kurie parodė mums daug prie
lankumo, taipgi teko tuojaus 
pajausti gerą širdį brolių ir se
sių Amerikiečių, kurie., atjaus- 
dami sunkią naujakurių būklę, 
ypatiškai mus apdovanojo, už • 
ką visa mūsų šeima yra vi
siems neapsakomai dėkinga.

Vasario 22 d., įvykusiam
BALF vietinio skyriaus susi
rinkime teko patirti, kaip rū
pestingai šio miesto lietuviai ' 
rūpinasi tremtiniais ir abelnai 
mūsų tėvynės reikalais. Bai
giantis susirinkimui, įvyko 
mums staigmena. Iniciatyva e- 
nergingų ir geros širdies lietu-1 
vaičių A. Pilvelienės, ___
lauskienės, M. Ramanauskienės 
ir M. Jokubaitės surinkta gra
ži suma pinigų $83.10, kuriuos 
sudėjo geros širdies lietuviai,! 
atjausdami mūsų sunkią pade-! 
tį. Šiuomi aš, žmona ir visa 
mūsų šeima reiškiam nuoširdų 
ačiū visiems aukotojams ir au
kų rinkėjoms. Tegul gerasis 
Dievas tamstoms atlygina.

Jonas ir Ona Mikalavičiai.

pasiryžo išleis-
Atlaidų Šaltinį di- 

Ji jau

apskritais kampas. Kaina $3.50.
Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau 

— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

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

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

Vardas...................................................................................
Adresas .................................................................................

Kalbėjo adv. V. Sidzikauskas
Kovo 20 d., mūsų koloniją 

aplankė užjūrų svečias adv. V. 
Sidzikauskas, buvęs Lietuvos 
ministeris užsienyje. Ta proga 

J*! Petronis, Matonis, Schell, Ka- (vietinis ALT skyrius surengė 
i lanta, Gilius, Remeikis, Ulincia, j prakalbas. Prakalbų tikslą sa- !

L ' Padiska, Simmoni, Gauskienė, j vo įžanginėje kalboje perstatė
■ Salnienė, Ivoškienė, Lekienė, i vietinio ALT skyriaus pirmi- 
'Tociūnienė, A. Gustaitis, B. O-Įninkąs M. Vokietaitis, pa- 

M. An- kviesdamas vietos kleboną,

*1*'f♦

XT❖ - ___
& nis, Kepenienė, Petronienė, Be- 
,3*' liauskienė, T\‘*
•Y* -v.ic, izuviMcin:

A l Tonsiliauskienė,

ibelevičius, Heni (?),
I

žmonių kankinimą ir trėmimą į 
Sibirą. Kvietė visus ryžtingai 
ir vieningai dirbti dėl atgavi
mo tėvynės laisvės, taipgi pra
šė šelpti tremtinius.

Sekė rinkliava. Aukavo. M.
Bakšienė — $6.00.

Po $5.00: kun. A. E. Gradec-' taipgi inžinierius I. Gaysiunas- 
kas, V. Norkūnas, M. Vokie- Gay. Viešbučio savininkai po- 
taitis, O. Norkuniūtė, J. Lukša,Inai Norkūnai priruošė skanią 
K. Vilniškis, J. Kazokas.

$3.00 — J. Kazickas.
Po $2.00: K. Ramanauskas,

.. ;J. Mikalavičius, J. Šilkas, J.
J Ką7. l^an^IUS- J- Mišeikis, F. Rum3- 

įkas, A. Pilvelienė, S. Aluška, 
į B. Zebliauskas, J. Guldupis, J. 
! Trečiokas, M. Jokubaitė, S.
Bujanauskas, iš Ansonia, Ct.

Po $1.00: K. Valičkienė, I.
! Kvaratiejus, S. Leikienė, J.
Masiulis, S. Gedrimas, M. Kva-j atsiekti savo užbrėžtą tikslą, 
ratiejus, J. Kazlauskienė, K.
Motuzą, J.-Pikelis, P. Rasimas, Į įteikta dovanėlė

IA. Heizingeris, J. Žonsin, J. 1 svečiui, už kurią 
rCeponis, A. Zimkus, J. Mišei- reiškė nuoširdžią padėką, 
kis, A. Vokietaitienė, S. Za

, romskas, 0. Gedrimienė, 
Tamulienė. J. Lukoševičius, 
Švilpienė. M. 
Mačienė. P. 
Pilveliūtč.

a
_! Viso aukų buvo surinkta

I $101.00. Už aukas ir atsilanky- 
imą į šias prakalbas vietinis A- 
' merikos Lietuvių Tarybos sky-' 
rius taria visiems nuoširdų lie-

,tuvišką ačiū.

karėlis mūsų užjūrių svečiui 
V. Sidzikauskui.

Į šį vakarėlį atsilankė gra
žus skaičius mūsų kolonijos 
veikėjų .kurių tarpe matėsi vi- 

' suomenininkas ir pramoninin- 
įkas K. Vilniškis su žmona,

vakarieuę ir mandagiai bei ma
loniai patarnavo.

ALT vietinio skyriaus pirmi
ninkas M. Vokietaitis paaiški
no šio vakarėlio tikslą ir pra
vedė kalbų programėlę, kvies
damas kiekvieną dalyvį iš
reikšti savo linkėjimus. Visi 
linkėjo mūsų tautos didžiam 
veikėjui, ministeriui V. Sidzi- 

jkauskui, sveikatos ir laimingai

Vietinio ALT skyriaus vardu 
mūsų garbės 
svečias pa-

Lukoševičienė,
Taragauskas,

dreičikienė, Zelenienė.. Obelevi- kun. A. E. Gradecką, pakalbę- Pagerbė Svečią V. Sidzikauską ^eiga.
čienė, J. Vaišnora, Šumskienė, ti.

• J. Zalita, Kulikaitis, A. Kepe-

Urtiaitienė, Tociū-1 liauskienė,
JL ienė, Novikienė (Novik), Ūsas,
& I Tonsiliauskienė, Kundrotienė, 

Baublienė, Bieliūnienė, Osipavi- 
♦Njčienė, Savickas, Snieškienė, Sa- 
♦i* dauskas, Mickelionas, HelenI ’ ’

Spog, ir Ragauskienė.
Smulkios aukos — $18.37.
Malonūs aukotojai, jeigu ke- 

no nors pavardė, aukas ren
kant per klaidą liko neužrašy
ta .maloniai prašome pranešti 
Rengimo K-jai, kuri tą klaidą 
visuomet pasistengs atitaisyti.

Rengimo Komisija.

Klebonas kaip visuomet, 
taip ir šį kartą kvietė visus 
vieningai dirbti dėl nepriklau
somybės atgavimo .Taipgi kal
bėjo p. Juozas Kazickas, kuris 
labai gerai pažįsta ministerį V. 
Sidzikauską, ir savo kalboje 
supažindino klausytojus su jo 
nuveiktais darbais ir kova dėl 
Lietuvos gerovės praeityje ir 
dabar.

Pakviestas kalbėti VLIK Ta
rybos pirmininkas V. Sidzi
kauskas, nors kalbėjo gana il
gai, bet jo kalbos visi su di
džiausia atyda visą laiką klau
sėsi. Jis kalbėjo apie žiaurų 
mūsų krašto pavergimą, jo 

•

,-Į Kadangi tą pačią dieną buvo 
S..ponios Alenos Vilniškienės gim- 
A.-tadienis. tai jai sudainuota il- 
A.'giausių Metų ir palinkėta su- 
E. laukti dar skaitlingų gimtadie- 

įnių. Vakaras užbaigtas jaukioj 
— ir pakilusioj nuotaikoj. M.

I - ----------------------
i Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
.tautos ir visų lietuvių, kur 
j jie bebūtų, švenčiausia pa-

Po prakalbų, pirmadienio va
kare Sea Cliff Inn buvo su
ruoštas jaukus pagerbimo va-

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Narys.

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

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

DARBININKAS 
MC W. BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS. 
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Lankėsit

t a

VIETINĖS ŽINIOS!
I A

ŽINUTES
Patiko. Per 40 Valandų At

laidus, kurie baigėsi sekmadie
nį, lankėsi daug pasaulionių ir 
kunigų. Visiems patiko bažny
čios puikus išdažymas ir gra
žios lempos.

Kun. Virmauskis dėkojo žmo
nėms už aukas bažnyčios at
naujinimui ir kun. Abračinskui 
už sėkmingą finansinių vajų 
vedimą šiam reikalui. Jis taip 
pat dėkojo kunigui Kontautui 
už parūpinimą altoristams nau
jų kostiumų,, Seselėms už pri- 
rengimą bernaičių ir mergai
čių procesijoms. Choristams ir 
jų naujam vadui prof. J. Ka
činskui už giedojimą.

Verbų sekmadienį, iš prie
žastis pamaldų ilgumo, šv. Mi
šios prasidės* 15 minučių 
čiau.

anks-

X

mirė, 
miesto ligoninėje, ilgai sirgęs, 
Jonas A. Venckus, 72 metų 
amž., gyvenęs, 87 Bowen St. 
Paėjo Tryškių parapijos. Ame
rikoje pragyveno 57 metus. 
Paliko žmoną Agotą (Čileikai- 
tę), dukterį du sūnus, 3 sese
ris ir brolį. Pašarvotas pas lai
dotuvių direktorių Juozą Kas- 
perą 187 Dorehester St. Laido
jamas trečiadienį, bal. 6 d., 9 
v. r. iš Šv. Petro par. bažny
čios, Šv. Benedikto kapuose.

Sekmadienį, 2 v. p.p., pamin
klinėje parapijos mokyklosje, į- 
vyko eilinis So. Bostono Lietu
vių Namų Komiteto susirinki
mas. Tapo perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas. Jau su
rinkta 50 veteranų lietuvių no
rinčių grįsti prie bažnyčios ap
sigyventi naujuose namuose. 
Pranešta, kad lietuvių veteranų 
Bostone yra apie 800. Norima 
bent 200 lietuvių veteranų šei
mynų apgyvendinti minimuose j 
namuose. j

Veteranai norį čia persikelti 
yra ragiami tuojau paduoti sa
vo vardą ir antrašą komitetui: 
J. Casper, 187 Dorehester St., 
Tel. SO 8-1437.

Arba R. J. Bishop, 702 E. 
5th St. Tel. SO. 8-1321.

Sekamas susirinkimas komi
teto bus, toje pačioje vietoje, 
gegužės 1 d. Manoma, kad tuo 
laiku atidarys veteranams re
gistracija įeiti į šios apylinkės 
naujus namus. - . ......

DAKTARAI

T»l. TROwbridge 6330 
If no answer call AV 2-4026

J. Repshis, MJ.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance
409 W. Broadway

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

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Mirė. Balandžio 4 d.,

VYCIAI VEIKIA

šeštadienį, bal. 2 d., š. m., 
“Darbininke” lankėsi neseniai 
sugrįžęs iš po vestuvinių atos
togų p.p. Kostantas ir Antani
na (Grabijoliūtė) Šidlauskai, 
gyv. South Bostone. Jie aplan
kė šios šalies sostinę Washing- 
toną ir daug įgavo įspūdžių iš 
šios savo gyvenime istorinės 
kelionės. Ta proga įsigijo Lie
tuvių Radio koncerto tikietų ir 
ponia Šidlauskienė pažadėjo į- 
dainuoti vieną kitą rekordą dėl 
Radio programos.

PADĖKA

DARBIM1NKAS
CLEVELANDE JONUŠKAITES uetūvluetovl.

KONCERTE BUVO PERPIL
DYTA SALE

7

(VARUS SKELBIMAI

So. Bostono Vyčių 17-ta kp. 
kovo 20 d. Vyčių kambariuose 
turėjo svarbų susirinkimą.

Paskirti iš Naujosios Angli
jos vyčių kuopų atstovai, kaip 
antai: Westfield, Lawrencę,
Worcester, Providence, R. I., 
Nonvood, So. Boston ir Cam
bridge atvyko dalyvauti vado
vybės kursuose (Leadership 
Course).

Buvo žymus kalbėtojas, ką 
tik atvykęs iš tremties, Petras 
Kaladė. Jis buvo prieš šį karą 
Lietuvoje Ateitininkų Sąjungos 
pirmininkas. Kalbėjo vadovy
bės reikalais kun. J. Jutkevi- 
čius, advokatas Young ir Juo
zas Lalas.

Juozas Matachinskas parodė 
krutamuosius paveikslus. Ši 
Lietuvių jaunimo organizacija 
stengiasi darbuotis, kad Ame
rikos lietuvių jaunimas įgautų 
tikrą lietuvišką išvaizdą, ir tę
sia toliau lietuvišką katalikiš
ką akci ją.

Algirdas P. Mitkus.

Lankėsi
Pereitą savaitę lankėsi “Dar

bininko” redakcijoj Dr. B. T. 
Dirmeikis, buv. “Lietuvos Ai
do” Lietuvoje vyr. redaktorius 
ir buv. Lietuvos 
Komiteto narys.

Dr. Dirmeikis 
knygos “Lietuva
čiuose” ir leidžiamos knygos 
“Red Terror Over Lithuania”. 
Tų knygų platinimo reikalu jis 
ir lankosi lietuvių kolonijose.

Kartu su Dr. Dirmeikių lan
kėsi ir vietinis p. Antanas 
joška.

Savo, žmonos, sūnaus ir duk
relės vardu nuoširdžiai dėkoja
me Gerb. mūsų giminaičiams ir 
geradariams p.p. Maneikiams, 
gyv. 26 Hinckley St., Dorches- 
ter už suteiktą mums medžia
ginę paramą, gyvenant mums 
tremtyje anapus Atlanto.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me už jų kilnią širdį, sudarant 
mums buto ir darbo garanti
ją. Per jų malonę 
mėn. 24 d. 
atvykome į 
priglaudė ir 
mumis, tuo 
ir savo šeimą, 
jaudinti jų tėviška mums glo
ba. Per 12 metų valdinės tar
nybos, per bolševikų ir vokie
čių okupacijas, bei per 4 metų 
tremties gyv. Vokietijoje, mes 
nesame sutikę tokios kilnios 
širdies žmonių, kaip p.p. Ma- 
neikiai.

Būdami iki ašarų sujaudinti 
jų lietuviška duosnia, motinos 
Lietuvos žemės plakančia jų 
krūtinėse širdimi, nuolankiai 
prašome, p.p. Maneikiai, priim
ti nuo mūsų už tai aukščiausią 
padėką ir pagarbą.

Į mūsų šeimos ir būsimos 
kartos knygos lapą jūs įrašėte 
dokumentą, išgelbėdami mus 
nuo žiauraus bolševiko rankos.

Teatlygina jums už tai Aukš
čiausias.

Jūs 
niams 
mas.

š. m. kovo 
laivu “Tiger” mes 
Bostoną. Jie mus 
nuolatos rūpinasi 
skriausdami save

B

Mes giliai su-

Garsioji Lietuvos Operos dai- zikas dirigentas šiame koncer- 
nininkė Vincė Jonuškaitė kovo te pagros vargonais.
27 d. CIeveland, Ohio turėjo’ Be šių garsenybių pamatysi- 
savo koncertą. Salė buvo per-te tautinius šokius ir išgirsite 
pildyta ir vieno korespondento dainininkę p-nią Novikienę ir 
žodžiais, toji gausioji publika... armonistą Gilbertą Gailių, 
“įsitikino, kad Vincė Jonuškai- Bostono Lietuvių Šokėjų grupė, 
tė yra viena tų didžiųjų meno p. Onos Ivaškienės vadovybėje, 
pajėgų, kurios nepriklausomos šoks tautinius šokius.
Lietuvos operą buvo iškėlusios Todėl nieko nelaukdami. įsi- 
į vieną garsiausių operų pašau- gykite tuoj bilietą, nes tokio i 
ly” (“Dirva” No. 13). i koncerto, su tokiomis' meno j

. ... .. x . .1 žvaigždėmis N. A. lietuviai nė-
Naujosios Anglijos lietuviai ... _ ,

. - - XX , . ., ra girdėję. Rap.taipgi turės malonią progą iš- • 
girsti ir įsitikinti, kad Vincė 
Jonuškaitė tikrai yra, žymiau
sia lietuviškos dainos artistė 
atsilankydami į Lietuvių Radio
Valandos Metinį Koncertą, pir
mą sekmadienį, po Velykų ba
landžio 24 d., 3 vai. po pietų 
Jordan Hali, Bostone.

Su Vince Jonuškaitė, kartu 
atvyksta ir garsi Lietuvos pia
nistė, p-lė Rajauskaitė, kuri 
taipgi yra nesenai atvykusi iš 
tremties ir netik artistei Jonuš- 
kaitei akompanuos, bet pa
skambins ir atskirų kurinių.

Be to visi turės progos susi
pažinti su buvusiu Klaipėdos ir 
Vilniaus operų ir Simfonijų di
rigentu, jaunu genialiu muzi
ku - kompozitorium, Jeronimu 
Kačinsku, kurs ką tik atvyko 

. iš tremties ir dabar vargonin- 
kauja šv. Petro lietuvių para
pijoje So. Bostone.

Šis Europoje pagarsėjęs mu-

Kv k ps lą grime gauti 
kancerto fikietg?

Išlaisvinimo

yra autorius 
Tironų Pan-

PADEKA
Nuoširdžiai dėkojame 

Neveckams, gyv. South 
wood, už suteiktą jų

Mat-

p.p. 
Nor

minus 
tremtiniams materialinę para
mą, įsikuriant naujoje tėvynė
je-

0. ir M. Mockapetriai.
:g3M300i3t36MS3000BB6J000C3B6KJ006300B000000B0b30000069BU0RU»3K

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

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.»ss. i
306969®

I
I

Lietuvi, Lietuvi, 
Ko tu užmigai! 
Metus spaudė rusai (2 a) 
Trejus vokiečiai! (2 sykiu) 

Pabuski, pabuski, 
Gana tau miegot! 
Tėvynė tave šaukia, 
Kad eitum kovot!

Užteko, užteko, 
Kentėti vargiai! 
Neleis tautai žūti, 
Lietuvos kariai!

Į kovą, j kovą, 
Kovon tik greičiaus! 
Mums nereikia jungo, 
Nei karo baisaus!

1943 m. Kalėdos, Lietuva.

Kaip jau žinote, Lietuvių Ra
dio Valandos metinis koncertas 
įvyks sekmadienį, balandžio - 
April 24 d., 3:30 vaL po pietų,! 
Jordan Hali, Boston, Mass.
' Koncertas- čia pat. Visi, ku-

liekat mums ir mūsų ai- 
neužmirštamas atmini-

Mockapetrių šeima.

Ba&us
Rengia Dorcheaterio Ameri

kos Lietuvių Piliečių Kliubas, 
1810 DerchtBter avė., Dorches- 

’ter balandžio (April) 3-čią d., 
1940, 6-tą valandą vakare. Bus 

I skanių valgio ir gėrimų. Kvie
čia visas dalyvauti.

Mėli

PARSIDUODA NAMAS 3 
šeimynų, 265 Bolton St., So. 
Boston, Maas. Atsišaukite virš 
minėtu adresu į pirmą aukštą.

(26-1-8)

o-P. S. Šita dainelė vokiečių 
kupacijos metais, ypač 1944 
metų pavasari buvo labai liau
dies mėgiama ir dažnai dainuo
jama, nes tada kūrėsi gen. Ple
chavičiaus armija prieš oku

puojant antru kart rusams Lie- 
; tuvą. B. B.

IEŠKO 3-jų ar 4 kam. flato 
viena mergina. Atsišaukite į 
“Darbininko” Administraciją.

(25-29)

'A

3
Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
! Grafton Ave^ Islington, Mass.

TeL Dedham 13O4-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

«aaaaaa6906300a0ww0Datt»6»6306X30O00690()000690069696NK»naasG

vakų, ispanų, meksikiečių, ang
lų, airių, ukrainiečių, prancū
zų ir Amerikos indijonų, su
augusių šokėjų pademonstruos 
gražiuosius lietuvių tautinius 
šokius. Tam jos ilgai ir uoliai 
ruošėsi, todėl linkėtina pasise
kimo. Grįš šeštadienį, bal. 9 d.

Rap.

Išvyko I Tautų Festivaią
Pirmadienį, bal. 3 d., iš So. 

Bostono išvyko dalyvauti pen
kioliktame, National Folk Fes
tivaly St. Louis, Missouri su 
lietuvių tautiniais šokiais šie: 
Loreta Kontrimaitė, Elena I- 
vanauskaitė, Rūta Prakapaitė, 
Olga Grigaliūnaitė, Norma 
Razvadauskaitė, Giedrė Natlje- 
vičiūtė (tremtinė), Marytė 
Kraunelytė, Evelyna Tutkiūtė, 
Dalia „Vakauzaitė (tremtinė), 
Virginija ‘ Bendzevičiūtė, Ma
mertas Simonavičius, Ryman- 
tas Ivaška ir grupės vedėja O- 
na Ivaškienė. Savo jaunutes 
dukreles palydėti ir kitoms pa
gelbėti kartu išvyko ponios Ge
novaitė Razvadauskienė, Ona 
Kontrimienė (Jasionytė) ir O- 
na Tutkienė.
Visos mergaitės lanko Šv. Pet
ro lietuvių parapijinę mokyk
lą. Didžiuma jų yra iš trečio 
skyriaus. Jos dalyvaus Opera 
House, Kiel Auditorium Festi- 
valo atidarymo dienoje, būtent 
balandžio 6 d. popietinėje ir 
vakarinėj programoje ir savo 
naujuose lietuviškų motyvų 
kostiumuose pašoks šiuos lietu
vių tautinius šokius: Aguonėlę, 
Šustą, Lenciūgėlį, Gegutę ir 
Suktinį. Joms programoje pa
skirta iš viso net 24 minutės. 
Kaikuriems šokiams dainavimu 
pritars Mamertas Simonavičius.

Paprastai į Festivalus vyk
davo grupės patys vyriausieji, 
bet kadangi jie jau buvo 
Louise du metu iš eilės, 
šiais metais užleido beveik 
čioms jauniausioms, kurios

amžiaus, 
ir kolegi- 
teutybių, 
fihpinlc-

Bostono Zoologijos Sodui 
Trūksta Paukščių

Mayoras Curley, norėdamas 
užpildyti tuščius narvus (klet- 
kas) Franklin Park zoologijos 
sode, kreipėsi į visus miesto 
gyventojus, ar kas negalėtų 
padovanoti Zool. sodui paukš
čių. Parodydamas paskatinimo 
pavyzdį, pats padovanojo pa
pūgą, kurią laikė savo namuo
se septynerius metus. Savo at- 
sikreipime sako, kad privačiuo
se namuose daug yra retų 
paukščių, kuriuos mažai kas 
mato, kai-tuo tarpu viešame 
sode būtų daugelio stebimi, y- 
pač iš to būtų džiaugsmo 
miesto vaikams.

Paukščių skyrius Franklin 
Parke šiuo metu yra uždary
tas, bet po trijų savaičių bus 
vėl atidarytas, kuriame bus 
jau galima matyti naujų pauk
ščių.

St. 
tai 
pa- 
nc-

žiūrint savo jauno 
stos šalę universitetų 
jų studentų, bei kitų 
lenkiu runų, japonų,
čių, izraelitų, vengtų, čekoslo-

rie tik yra buvę Lietuvių Ra- PAREMKIME BALF 
dio Valandos koncertuose Jor-j 
dan Hali, labai gerai žino kaip; 
patogu kada turi iš anksto nu-' 
sipirkęs tikietus. Atvykus į sa-! 
lę, anksčiau ar vėliau, nereikia: 
stovėti* eilėje prie tikietų lange- nįamg Kviečiame vigus 
lio. Perkantieji tikietus iš anks- krugtį ^^^0 mėnesį ir 
to palengvina ir rengėjams. i rįnkti BALF.ui aukų 
Taigi Tikietų Platinimo Komi-j Mūgų tremtinių padėtls 
sijos pirmininkė, p. Bronė Cu-!labai pasunkėjuSi. Aukos 
nienė atsišaukia į visus tuojau sumažėjo,
užsisakyti tikietus, nes dabar 
dar galima pasirinkti geresnes 
vietas.

I 

Tikietų galima gauti šiose 
vietose:

“Darbininko” Administraci
jos ir Lietuvių Radio Valandos Į 
ofisuose, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass. Tel. SOuth 
Boston 8-2680.

Mrs> Brone Cunya, 29 Gould F<) piniginį
St., W. Roxbury, Mass.

Antano Daukanto krautuvė
je, 187 Webster Avė., Cambrid-. United Lithuanian Relief Fund 
ge, Mass. pas Antaną Daukan
tą ir Benediktą Jakutį.

Mrs. Alena Lolienė, 33 Shel-į 
don St., Brockton, Mass. | ■<»T6er nifTianc

Miss Ogenia Kavolinas, 17 i DAdARTIu i ASIABUS
Chapel St., Nonvood, Mass. ir, ’‘ 
pas kitus Norwoodiečius, bū
tent: p. Oną Pazniokaitę, Jur- way So. Bostone cafe. 
gį Versiacką ir kitus. išdirbtas per daugelį metų.

Pažymėtina, kad Norwoodie- Pardavimo priešastis — savi- 
čiai organizuojasi važiuoti ne ninkas išvyksta kitur apsigy- 
tik automobiliais, bet ir specia- venti. Atsišaukite į “Darbinin

ką”. (1-4)

RINKLIAVĄ

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Caflfomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkite* pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Neis Avė.,
Hollywood 38, Calif.

BALF-o valdyba ir vėl krei- 
; piasi į Amerikos visuomenę 
; prašydama pagelbos tremti-

GRABORIAI
su
pa-

yra 
pa- 

emigracija 
eina iš lėto. O tuo tarpu mes
negalime nutraukti paramos 

'15,000 vaikučių, 1,000 senelių 
ir invalidų ir 3,500 ligonių. Jų 
visa viltis glūdi Jūsų duosnu- 

į me.
Tenebūna nei vieno asmens 

bei organizacijos neatlikusios 
šio svarbaus labdaros darbo. 
Visi vieingai paremkite BAL- 

j v*jU • Surinktas 
aukas siųskite:

liu autobusu.
. Tikietų kainos: $1.20 ir $1.80, 

priskaitant valdžios taksas. Ki
tų platintojų vardus paskelbsi
me vėliau.

Antanas F. Kneižys, 
Lietuvių Radio Valandos 

vedėjas.

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

PARSIDUODA ant Broad* 
Biznis

SIŪLOMI KAMBARIAI mote
riai ar merginai norinčiai dirb
ti prie namų ruošos ir mylin
čiai vaikus. Pašaukite: — 

Bigelow 4-6915 
(1-5)

Draugijų Valdybų Adresai

S. taisevičiBsir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABASEVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boeton 8-2590

AVenue 2-24S4

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
South Boston, Mass. 

Jaeph W.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
ruseni Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Baleamuotojaa
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-1900

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo

—
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo Šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Braddvray, 

South Boston 27, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė. 

8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt — Ona Ivaškienė,

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

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

Iždininkė — Ona Siaurus,
51 Tampa St., Mattapan, Maas. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

į ŠV. JONO EV. BL. PAŠALVI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger 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, 
I 699 E. Seventh SL, 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, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 W«t Broidiny,

W AITT
FUNERAL HOME

_ 30 Earenoa Ava. 
Brockton, Mase.

Ešrard J.Writ
(Waitekūnae)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3366

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 tfebater Ave„ 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
UMaUlMMBfr

ŽALUSIAS
FUNERAL HOME

564 Eart Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Kaplytia iarmenims Dykai 

NOTARY PUBUC 
Tel. BO 6-0615 

ŠOuth Bestom 6-2B0B
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JJiteratura
Jonas Gailius

Mykolas Angelas tiktai džiaugsmą gaudo- 
Iš visų nesuskaitomų me.

džiaugsmų vienas tėra— Tu užvertei gražiai iš-
skausmas... 'puoštą knygą ir padėjai

ant sudulkėjusios lenty
nos, kad aš neužsimirš- 
čiau pasakas beskaityda
mas.

Tu vienu mostu nutrau
kei mano įsibėgėjusia dai
ną, nes joje skambėjo per 
daug linksmi tonai.

Tu meldeisi su manimi 
bažnyčioje ir uždegei dvi 
žvakeles mūsų Tėvui —' 
už save ir mane, kad nie-l 
kad dangaus nepamirštu-' 
me ir visuomet keltume a- 
kis į viršų. O paskum išė
jai ir palikai mane vieną, 
kad niekas mano maldos 
netrukdytų.

Tu vedei mane, kaip 
vaiką, į amžiną vasarą, ir 
prie pat jos slenksčio vie
ną palikai, kad atsimin-

tyliai čiau, jog visas gyvenimas 
— nuolatinis budėjimas 

vieną su ir kovos.

laimę

mano

Kairėje matosi amerikone, Anna Louise Stron visą laiką
savo raštais liaupsino bolševikų raudonuosius. Buvo išvykus j Sovietiją, 
bet ten matomai nebuvo ko veikti, o be to šioje šalyje yra raudonųjų 
didelis judėjimas prieš Atlanto paktą. Minėtoji Anna buvo pagarsinta 
Maskvoje, kad ji šnipinėja Amerikai ir liepė išsinešdinti. Tas jai ir da
vė progos parskristi šion šalin, kur ji vėl pareiškė savo simpatijas rau
doniesiems ir net suteikė tūkstantinę komunistams gintis nuo šios ša
lies teismo, kuriame kaltinami už prieš valstybinę veiklą. Ji lankėsi 
ir komunistinėj ‘taikos’ konferencijoj. Taipgi lankėsi ir Gerhard Eisler 
dešinėj) su žmona, taip vadinamas “No. 1 komunistas Amerikoje”.

Juozas Germanas

TU PASIGAILĖSI
Tu atsikėlęs pasigailėsi Siono, nes metas jo 
pasigailėti, nes atėjo valanda. (Ps. 101)
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Maloniam Rėmėjų Dėmesiui
Naujosios Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Gildos Seimas įvyks š. m. gegužės 15 dieną, trečiąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį. Seimas bus Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo programa:
11:00 vai. Pamaldos.
12:30 vai Svečių ir dalyvių pietūs.
1:30 vai. Spaustuvės atidarymas.
2:30 vai. Seimo posėdis.
4:00 vai. Meninė dalis.
5:00 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Seime dalyvaus J. E. Vyskupas V. Brizgys ir daug ki
tų aukštų svečių.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos 

j Narius, Amžinuosius ir Garbės Narius ir visus norin
čius paremti N. Pr. švč. P. Marijos Seserų Kongrega
cijos dirbamus darbus ir įstaigas, šis Seimas bus kar
tu ir jauki Kongregacijos geradarių pavasario šven
tė. Su didžiu dėkingumu laukiame visų.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys

ir
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.
—1 ...................■ -..................... .i j

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Prašymas

Jie visi turi savo laimę 
ir džiaugsmą. Visi-------

žilagalviai seneliai, susi
rūpinę tėvai, tvirti ir sma
gūs jaunuoliai, gelton
plaukiai vaikai ir kūdi
kiai.

Žiūrėk: paukštis nuvas- 
r.ojo ir klyktelėjo: iš toli
mo šilo plaukia jo giesmė 
— džiugi ir spalvinga, 
krykštaujanti, išdykau
janti.

Drugelis nutūpė ant tul
pės žiedo ir karpo spar
nais. Bitelės dūzgia, pie
nės aromatu kvėpuoja...

Jie visi turi savo 
ir džiaugsmą. —

1------------
Ak, nebelsk į' 

kambario duris ir 
praeik pro šalį.

Palik mane
mano mažutėliu skausmu. Tu vedei į snieguotų 
Tegu aš nepasakosiu tau kalnų viršukalnę, ir tada, 
ir nesiskųsiu. kai paliečiau jos keterą,—

Tegu tavo akys nemato pasijutau vienas... 
mano veido ir akių, tegu ir saldi mano vienatvė, 
nesekioja mano rankų ju- mano dienų sesuo — 
desio. kaip deganti žaizda, ji

Jeigu savo viduje netal- mane plėšia nuo žmonių; 
pini džiaugsmo, — išeik į kaip raudantis beržas, ap- 
gatves, įsiveržk į šviesias verkia buvusių dienų 
sales ir dainuok: aš vis- džiaugsmo trupinius; kaip j 
tiek nemokėsiu suprasti tekantis kraujas, plauja j 
tavo laimės, ir negalėsi mano kaltes — 
pasidalinti juoku. saldi mano dienų sesuo!

Palik mane vieną su — ištikima vienatvė, 
mažutėliu mano skausmu, 
kad jis nenubluktų 
kalbant ir besiskundžiant, mo vandenynai, nes

Jeigu su išskėstomis 
rankomis sutinki džiaugs- sų Tėvo rankos... 
mą. leisk man su didele 
meile apsikabinti skaus
mą.

Vistiek 
pasakysi, 
kad tai 
man tai 
kurį spaudžiu 
siūbuojančios krūtinės.

Taigi, nebelsk į mano 
kambario duris ir praeik 
pro šalį. .

Palik mane vieną su ma
žutėliu skausmu, neš 
džiaugsmu 
naši...

2_____
C dabar 
tu man 

r :is ir j 
i- - r.uobcdus

Dabar jau žinau, kad 
besi- skausmo šlake— džiaugs- 

visa 
mū-siunčia laiminančios

Jonas Gailius

PELENAI

jo nesuprasi. ir 
kad visa praeis, 
mažmožis. Bet 

brangus perlas, 
prie savo

pra-
3---------

Ak, koks geras esi: 
ėjai pro mano duris ir ne- 
pasibeldei.

Palikai mane vieną su 
mažutėliu skausmu ir lei-l 
dai, kad nepasakočiau sa
vo pasakos, kad nesiskųs- 
čiau.

Vienas esu su savo 
skausmu ir žiūriu į Nu
kryžiuotojo žaizdas.

Jaučiu, kaip jo kraujas
tik varva į mano širdį, į mano 

žmones dali- sąnarius ir rankas: jau- 
ičiu. kain nusigeriu išsipil- 

----  Idymo lėmimu.
dėkoju tau — i Tada suklumpu ir su- 
plačiai pravėrei spaudžiu rankas. Mano vi- 

oaredei, kad nykus duje kuriasi gili malda, 
pasaulis, kai jautri padėkos psalmė —

i 
I

Štai rūstauja, siaučia piktasis demonas,
O vargo žmonijos nematyti galo!
Ir šypsos patenkintas svieto tironas,
Kad tūkstančiai miršta toli už Uralo.
Nuo Vladivostoko lig Liubeko, Triesto 
Nebeaidi giesmės—vien ašaros liejas 
Ir kenčiančių brolių mūs kaimo ir miesto 
Nuolat neša skundą žvarbus rytų vėjas.
Pasaulis nerimsta. Visur tiktai melas, 
Visur tiktai kančios, klasta, veidmainystė.
Ir, rodos, ateina pasaulio jau galas, 
Kurį mums nusako viena pranašystė...
Bet mes, kurie tikim, kad Tu prisikėlei 
Danguj ir ant žemės didžiai viešpatauti, 
Mes žinom — prikelsi tėvynę mūs vėlei, 
Nors gal ir ilgai dar reikės mums čia laukti.
Ir taip, kaip anuomet pagailo Tau mūsų 
Ir atsiuntei žemėn mums lauktą Mesiją, 
Taip lygiai ir šiandie mielu savo triūsu 
Išgelbėsi tuosius, kurie Tavęs bijo.
Tu, svk atsikėlęs nuo aukštojo sosto 
(N uolius didingiems balsams cherubimu), 
Nuš! uosi tironą vienu rankos mostu, 
Išvesi į laisvę minias piligrimų.
O tuomet.iš džiaugsmo “Te Deum” giedosim, 
Ir ašarų laimės tekės mūs upeliai.
Mes pėsti i laisvą tėvynę žygiuosim,
Tenai, kur mūs bočiai, kur mūsų nameliai.
Ir, sunkiai pasiekę mes savo tėvynę, 
Parpuolę ant kelių, išbučiuosim žemę. *
Mes sveikinsim brolius, dangaus mūs mėlynę 
Ir mūsų girias tas, kur snaudžia aptemę.
Taip, mes, kurie tikim, kad Tu prisikėlei 
Danguj ir ant žemės didžiai viešpatauti, 
Mes žinom — prikelsi Tėvynę mūs vėlei, 
Nors gal ir ilgai, oi ilgai teks dar laukti...

šiomis dienomis Dr. Rolland Perry, Chicagos 
laboratorijoj demonstravo multi - rr.illion - volt 
e'ectrostatic generatorių, kuris surištas su ato- 
rrd ės energijos gamyba. Tas išradimas net plau
kus sukėlė tik i ii pasižiūrėjus. Tai vis nauji pa
saldai, kurie kol kas dar neatidaryti į naujos jė
gos paleidimą į gyvenimo kelius.

— Mano Tėve! Davei man čių naštos, kurios negalė- 
saulės spindulį ir vėl jį at- tum panešti.
ėmei, — palaimintas Tavo Iš mažučių sielvartų ir 
gailestingumas. skausmų susikuria didelis
— Siuntei man švelnaus džiaugsmas, kai visur į- 

vėjo gūsį ir pakeitei jį žiūrima laiminanti Tėvo 
pragariška vėtra, palai- ranka... 
minta Tavo išmintis.
— Liejai į mane palaimą -----------------

ir dangišką kvapsnį, ir Eisim, sesės 
parklupdei mane puikybė
je, apipurkšdamas drumz
linu lietumi, — palaimin
ta Tavo meilė!..
— Pylei į mane gaivi

nantį malonių vyną, o pa
skum pakeitei jį savo 
kančios krauju, — palai- • 
minta Tavo Apvaizda!...

4--------
Jie visi turi savo laimę 

(ir džiaugsmą. Visi — di
deli ir maži, seni ir jauni, 
žmonės, paukščiai ir žvė
reliai...

Ir aš turiu savo dąiaugs- 
mą — mažutį sielvartą.

Džiaugiuosi juo ir dėko
ju dangiškajam Tėvui, 
nes Jis neuždeda ant pe-,

1949. m. 23.

Eisim, sesės, į darželį, 
Uždainuosime dainelę;
Žalių rūtų pasiskinsim, 
Sau širdelę nuraminsim.

Eikš, eikš, čion, sesute,
Stok, stok čia, žibute, 
Trauk su mumis dainutę, 
Trauk, trauk, trauk!

Kaip daržely pinavijos, 
Lygiai, kaip baltos lelijos, 
Taip ir mes jaunos žydėkim 
Ir jaunystėje kvepėkim!

Eikš, eikš...!

Kaip daržely radastėlės, 
Taip mes jaunos mergužėlės, 
Žalių rūtų pasiskinsim. 
Vainikėlį susipinsim!

Eikš ,eikš...!

Naujai atvykusieji tremtiniai dėl tie antrašai, sudėti Konsu- 
yra prašomi tiek tautinio soli- lato kartotekon, įgalins Gene- 
darumo tiek ir praktiniais su- ralinį Konsulatą pasiekti ieško- 
metimais, pranešti raštu savo muosius asmenis, reikalui e- 
antrašus Lietuvos Generali- sant. 
niam Konsulatui New Yorke,

; apie savo 
ir šeimos narių gimimo vietą ir 
laiką, profesiją ar specialybę, 
ir iš kurios tremtinių stovyk
los atvykę. Gyvenantieji ne 
savo butuose, prašomi praneš
ti pas ką gyvena. z

Atvykusiųjų į Jungtines A- 
merikos Valstijas dažnai ieško 
jų draugai ir pažįstamieji, nu- tėvų ir motinų vardus ir mer- 

skeletai vY^usie^ > kitus tolimus kraš- gautines pavardes. Jęi dabarto-

Pelenai ant mano gal
vos... * |___

Pelenai byra kakta, sly- drauge su žiniomis 
sta ant veido ir tyliai kuž
da.

O aplinkui verda gyve-! 
nimas — laksto žmonės,! 
skuba vaikai, dunda trau
kiniai ir'lėktu vai.----------

Išblyškę kalinių veidai, 
pageltusi oda, sulinkę 
kaulai.

Vos begyvi 
traukia vorele, o juos va
ro stipriai 
sargybiniai.

Atsidaro 
rys, ir vos 
sueina į vidų. Persižegno
ja, sudeda rankas ir lau
kia.

Gyvenimas nustojo jiems 
prasmės. Nuolatinė kan
čia, sunkios naktys ir ver
go dalia užgesino jų švie
sias akis, išvogė šypseną 
nuo lūpų.

Jie stovi ,tartum kaime
nė, palikta Piemens, ir 
kažin ko laukia. Laukia, 
tačiau ne gyvenimo, o 
mirties...

Kai po kelių ilgų valan
dų atidaro tas pačias du
ris,— ant grindų guli ske
letai ir nė šlakelio -gyvy
bės nematyti jų veiduose.

Paskum perneša juos į 
krematoriumą, ir 
krūva pelenų...

Tačiau ir pelenų 
kam pasiimti...

Bažnyčios bokšte 
skamba varpas, 
nesimeldžia.

Tyli naktis ir...
2---------

Buvo turtingas 
nestokojo.

Stengėsi paimti iš sku
biai bėgančių dienų visa, 
kas buvo galima.

O paskum atėjo mirtis. 
Brangiame karste nunešė 
į kapines ir palaidojo. Su
giedojo giesmę. Kryželį 
pastatė.

Praėjo metų virtinė.
Įdubo kapas ir žole ap

augo. Kryželis sulinko, 
pasviro į šalį. Nebepuošė 
nei jo, nei kapo gėlės.

Sutrūnijo brangus kars
tas, suiro.

! Liko pelenų sauja.
Juos sugėrė žemė ir nė 

ženklo nepaliko. Rodos, 
nieko nebuvo, nieko neat
sitiko...

3--------
Kur skubi, jaunuoli?

apsiginklavę

geležinės du- 
gyvi skeletai —- • v

lieka

nėra

ne- 
niekas

pelenai.

ir nieko

Rašydami Generaliniam Kon
sulatui, praneškite visas žinias 
apie save, tomis pavardėmis, 
kuriomis buvote žinomi Lietu
voje (ištekėjusios moterys pra
šomos pranešti ir savo mer
gautines pavardes), ir nurody
kite savo kilmę — kaimą, pa
rapiją, valsčių, apskritį, kuria
me esate gimę, o taip pat ir

tus, ar dar pasilikusieji Euro- nės pavardės, kuriomis čia esa- 
poje. Jiems ateina laiškų, ku- te žinomi, yra pakeistos, ar gu
riuos reikia įteikto. Neturėda- trumpintos, tai prašome ir jas 
mas antrašų, Generalinis Kon- nurodyti.
suktas negalės imtis naujai Generaliniam Konsulatui ra- 
atvykusiųjų ieškoti ir su gailė- Syti. reikia šiuo antrašu: 
siu turės tokio tarpininkavimo OenenU of uthuaaia
atsisakyti.

Amerikos lietuviai taip pat 
yra prašomi pranešti savo ant
rašus Generaliniam Konsula
tui, ypatingai gi tie, kurie lau-' 
kia atsiliepiant savo gimines ir, 
draugus iš Europos ir mano, 
kad galėtų būti jų ieškomi. 
Generalinis Konsulatas negali 
visų Amerikos Lietuvių pa
siekti per spaudą, nes dalis A- 
merikos Lietuvių spaudos ieš
komųjų sąrašų netalpina. To-

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

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau Milės Kniurytės - 
Spranaitienės, kilusios iš Lie
tuvos, Varnaičių km., Batakių 
valsčiaus, ir jos dviejų sūnų. 
Jos vyras — Pranas Spranai- 
tos. Taip pat pusbrolio Vaišno
ros, kilmės iš Baleiškių km.

». . . , ... Batakių valse.Žinau, tun kur nueiti.
Didelis miestas atidarė Paieško-Jurgis Vaišnoras, ki
tau visas duris ir langus, les iš Lietuvos, Paikojų km., 
Muzika vilioja. Gaurės valse. Dabar esąs Vo-

Pažvelk po savo ko jo- kietijoje: (23) Diepholz, D.P.
mis-------------- camp. Germany (Brit. zone).

pelenai... pilki, pabalę Paieškau kunigą Vaclovą Ka- 
pelenai... raliūną, gyvenusi 1941-44 met.

Praeis keliasdešimts me- Kybartuose.
tų, — kiti vaikščios šio- Paieško Juzė šaltnėraitė’ 
mis gatvėmis ir dairysis į gyvenusi Kybartuose pas Bal- 
šalis. Be abejo, ir dainuos, sius. Dabar besirandanti Vokie- 

Kur tada būsi tu, mano tojoje: (24) Spakenberg I, 
jaunas bičiuli?.. Gusthacht/ Elbė, D.P. camp,
1949. III. 2. Germany.

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.—Jokūbu J. Štokas

429 Wa!aut St, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360




