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AMERIKOS

S Atominis amžius
• Žinojo ir seniau . . .
• Raudonieji panikoj
•

Dar nedaug metų prabėgo nuo 
to laiko, kada, Meksikos dyku
mose, buvo išbandyta pirmoji a- 
tominė bomba. Tai buvo 1945 m 
liepos mėn 16 d. Tąjį eksperi
mentą stebėjo gerokas moksli
ninkų būrys, kurie, buvo sulin
dę į tam tikras slėptuves. Spro
gus bombai ir kilus didelei sti- 
chijinei audrai, mokslininkai, 
išlindę iš slėptuvių, esą puolę 
vienas antram į glėbius ir... iš 
džiugsmo verkė... Jie, mat spėjo 
kad, štai, prasidėsiąs naujas am
žius — atominis amžius. Jie, be 
abejonės, galvojo ir tebegalvo
ja, kad atomo energiją, laikui 
bėgant, bus galima pajungti 
žmonijos gerovės reikalams ir, 
ko gero, net įkinkyti į garvežį...

Dėja, dabar gi, kaip iš spaudos 
patiriame: “Amerikoje a. bom
bos gaminamos masiniai...”, 
JAV-bių klausomieji jautrūs 
moksliški aparatai užregistravo 
atomiškus sprogimus ten... kaž
kur Sibiro krypty...” ir pan.

Viso šito prisiklausius ir prisi- 
skaičius, taip ir kyla mintis: 
“Kad tik tas - atomu kūrena
mas garvežys nenuvežtų visos 
žmonijos į... pražūtį?...”

Kai jau Stalinas bus tikras, 
kad ir jo atomas neblogiau spro
ginėja už kapitalistų, tai — var
gas tau, pasauli...

Akivaizdoje to viso, gal nebe
toli toks laikas, kuomet, AGus- 
taičio žodžiais tariant, daug 
kam ateis mintis, kad norėtųsi 
Mvirsti i talke ir teModti kur 
nori ant gaiVBigBpfiflSrspylnfc- 
lės...

Kanados raudonųjų “Liau- 
, diės Malsas“ rūstauja ant tų 

“tarybų Lietuvos priešų”, ku
rie “bando pašiepti tarybinę 
santvarką”. Ten rašoma: “Pa
vyzdžiui, jie šaiposi iš valstie
čių pareiškimų, kad jos pasi
žada primelžti tiek ir tiek pie
no, užauginti tiek ir tiek par
šiukų ir Lt”
— Bet rimtam žmogui nėra iš 

ko juoktis — priduria toliau 
komunistų oficiozas...

Esą, senoj Lietuvoj žmonės 
nežinojo, kad galima gauti dau
giau pieno, užauginti daugiau 
paršiukų, turėti geresnius ja
vus...

J tai norėtųsi pasakyti, kad 
tą žinojo Lietuvos ūkininkai ir 
seniau, tik jie nežinojo, kad tą 
“daugiau” galima ir skaičiais 
paversti. Kitais žodžiais ta
riant, jiems nebuvo žinoma tai, 
kad galima pašnibždėti karvei 
ar kiaulei į ausį, kad pirmoji 
“pagamintų” tokį tai skaičių 
pieno, o antroji — atvestų kon
kretų skaičių paršelių...

•

Kartu 1 su savo aukštaisiais 
“bosais”, kurie sėdi Maskvoj, 
raudonajam Kremliuje, gana 
per trumpą laiką, ir mūsiškiai 
(lietuviškai kalbantieji ruskiai) 
pergyvena nebe pirmą paniką. 
Pirmoji ji buvo — Atlanto 
Paktas, o dabar — Popiežiaus 
ekskomunika...

Ir “Liaudies Balsas" — jau 
kiekvienam numeryje bėdavoja 
apie nuskriaustus “pažangiuo
sius katalikus”...

Mat, tų “pažangiųjų” tarpe— 
jie randa savus draugus ir rė
mėjus...

Taigi, kaip matome, ir ko
munistai pasidarė “pamaldūs”. 
Ir jie nori nebūti ekskomuni- 
kuojami, nori gauti Paskutinį 
Patepimą, imti Sv. Sakramen
tus ir tt

Čia ir išryškėja seniai žino-
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Trečiadienį, rugpjūčio 
24 d. Šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje, Kenosha, 
Wis., įvyks ALRK Vargo
nininkų Sąjungos 37-tasis 
seimas. 1

Seime dalyvaus ne tik 
muzikai - vargonininkai, 
bet ir kiti muzikai atvy
kusieji iš tremties.

Sveikiname seimą ir lin
kime geriausių sėkmių.

L> .•*. K-

Atremia Stalino Puolimus. - Pasmer* 
kia Raudonųjų Grasinimus. - Rusai 

Panaudoja Piliečius Krašte Kaip 
šnipus.

i •*

Mirė Km. Stačka
♦

Chicago, BĮ. — Rugpjū
čio 12 d. mirė kun. Kazi
mieras Sztuczko (Stuč- 
ka), C.S.C., sulaukęs 82 
metų amžiaus. Jis buvo 
didžiausios lenkų parapi
jos — Švč. Trejybės kle
bonas nuo 1893 m. i

Lenkų visuomenėj a. a.'
kun. Stučka. buvo vienas Mkį KoscilIŠkOS PuSSCSerė 
įžymiausių vadų. Jis buvo 
lietuvių kilmės ir gerai 
mokėjo lietuvių kalbą.
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Belgradas, Jugoslavija sekiojąs Rusijos piliečius, 
— Šio krašto diktatorius Bet Tito įrodo, kad tte 
Tito pasmerkė Sovietų Rusijos piliečiai yra šni- 
Rusijos valdžią ne tik už pai. ;
veidmainingumą, bet taip Kaip baigsis šis Rusijos* 
pat ir už sudarymą Jugo- Jugoslavijos žodinis karų* 
alavijai spąstų, kad ji ga- parodys ateitis, 
lėtų pateisinti savo veid-j ■■■
mainingumą. L. - ę. . rduim

Sovietų Rusijos valdžia' "• rlIOflO rUMIUK
Jugoslavijoj

Vyskupų Rūmų fasadas Vilniuje iš kiemo pusės.

nasiuntė Jugoslavijos val-< 
ižiai griežtą notą rugpiū-į 
čio 11 d. š. m. Toji nota y-, 
ra įžeidžiančio tono ir pil

oną šlykščių žodžių ir gra
sinimų. Maskva ir jos su
darytas Kominformas no
ri priversti Tito atsiklaup
ti ir atsiprašyti “šviesiau
sios saulės“ Stalino už pa
darytus “nusikaltimus“.

Washington — Jau keli 
mėnesiai ėjo derybos tarp 
Amerikos ir Tito Jugosla
vijos dėl plieno fabrikų 
statybos, bet Valstybės 
Departamentas vis neleido 
išvežti Jugoslavijon reika
lingus plieno fabrikų sta
tybai reikmenis. Pagalia’’ 

Tito nenusigando. Jis Valstybės Departamentas 
paskutiniojo Tado ta Europos Tarybos posė- Lietuvių Tautinės Euro- kaltina Maskvos valdžią sutiko leisti išvežti Jugo* 

‘džiai. Yra susidariusi Lie- pas Sąjūdžio Tarybos už veidmainingumą Ka- slavijon plieno fabriku 
rintijos klausimu. Tito sa- statybai įrengimų $3,00° - 
ko, kad Rusija neparėmė 000 vertei.

Lietuvių Delegacija Dalyvauja 
Europos Tarybos Posėdžiuose

• New York (LAIC) —
Inter - Catholic Press ži
niomis iš Krokuvos, liepos 
gale Krokuvos Globos Na
muose Suaugusiems mirė 
90-metė Teresa Ratomak-' Dabar šiame mieste vyks- kia VLIK’o ir

nu_ Kosciuškos giminaitė”. ėdžiai. Yra susidariusi Lie- pas 
__  . Krokuviečiai pagerbė ve- tuvių Delegacija ir atvy- vardu.

000 Hnn^ian"“Vniatilionę iškilmingomis laido- kusi dalyvauja posėdžiuo- . .
nartampritn Ame rik n s tuvėmis. Ypatingai gau- se svečių teisėmis. m t, Jugoslavijos reikalavimo Tai yra pirmas Amari-
Balso nrovramos kurios siai pasireiškė studentija Lietuvių Delegaciją su- MSHMt KOlO- Karintai ją prijungti prie kės žygis paremti Titą jo

ir mokdeiviit. Vebonč nn- daro Me aąm«uv«: Dr. S. ** HMl. - Jufoetovijoe keturių Įi- kovoje ra Maekv*. Juf»>
iJrafuvoe At- . . MBirinklira, e ultvUoe emtaradorlM

OnviAtn Ruaiia viazUriaia ». Pamaldoms vadovavo stovas Prancūzijai, adv. Roma (LAIC) — Italijo- Mau kaltino Jugoslaviją, Washingtone rugpiučio 19 
erų ja , _ g Paramskas ir kun. J. je susispietė apie pora sakydama, kad Jugoslavi- d. aplankė Valstybės Se-

--------------------------------- tūkstančių baltgudžių e- > P*** atsisako nuo savo kretorių ir padėkojo Jung. 
migrantų, kurie rodo ne-Skalavimų. Valst. už taip reikalingą
mažo organizacinio gyvu-! Rusija savo piliečius lai- Jugoslavijai suteiktą pa- 
mo> ko Jugoslavijoj kaipo šni- galbą.

1 Veikėjų tarpe pastebi- PU«- Tito valdžios įsaky- Plieno fabrikus Jugo- 
mos žymin« asmenybės, k. mu buvo areštuoti Rusi- slavijai statys viena A- 
a., dailės profesorius Ko^ raudonieji vadai už merikos Pittsburgh kom- 
zak, kun. Tatarynovič, sabotažą. Rusija ir už tai panija ir išsius juos Tn- 

| dainininkas R. Kokien, kaltina Jugoslavijos dik- goslavijon dvylikos mė e- 
Cv Mrn Kauta [Moralinę ir materialinę tatorių Tito, kad jis per- šių bėgyje.

*_______ pagalbą baltgudžiams tei-
Roma - Praneša, kad kia Ass^tenza Pontificia, 

Vatikano archeologai, ku- baltgudžių reika-
rie vadovauja kasinėjimui Iams vetkla 1S-
ir ieškojimui senų lieka- Panas ^un- Echaerry. 
nų, radę dvidešimt pėdų . ” ~ 7~~T. .

Psskvri Dauotai Pinku 
"Anierite Betari"

Washington, D. C. 
J. V. Atstovų Butas 
balsavo duoti dar $11,500,-

Strasburg, Prancūzija— Krivickas. Delegacija vei-
* Laikinės

būdlta"ui2kd'oJ’A^rik™ kun- Dr- Kruszynski.
Balso programas trans-. 
liuoti. Taigi Atstovų Bu
tas tikisi, kad Amerikos 
Balsas, gavęs daugiau pi
nigų tuos Rusijos trukdy- BALF skyrius, So. Bos- BALF’o raštinėje, 545 
mus galės lengvai nugalė- ^n, Mass., gavo leidimą Broadway, So. ~ 

pravesti viešą aukų rink- Mass.

Bostono Uetuviy "TagDay"
ti.

E. 
Boston,

_ “T Z.".. liavą Bostono gatvėse ir 
Suprato Savo Klaidi įstaigose rūgs. - Septem- 

---------- ber 10 d. š. m.
Paryžius — Neseniai

Prancūzijoje buvo suspen- Skyriaus valdyba — Dr. 
duoti du kunigai dėl ben- Paul J. Jakmauh, Garbės 
dradarbiavimo su komu- Pirmininkas; Jonas J. Ro- 
nistų partija. Supratę, manas, Sr., Pirmininkas, 
kad klydo ir kitus klaidi- ir kiti valdybos nariai at- 
no, atvyko pas savo vys- sišaukia į visus lietuvius 
kupus ir patvirtino savo ir kviečia dalyvauti šioj 
ištikimybę prieš a i k a i, rinkliavoj ir užsiregis- 
duotą per kunigo šventi- truoti aukų rinkėju “Dar-; 
mus. .bininke”, “Keleivyj”

Roma — Praneša,

gilumoje po Šv. Petro Ba- AngRja Nepatentirta 
zilikos altoriumi Šv. Pet- Padrirta PaAalhoc Suma rara^ro kaulus.

Šių žinių Vatikano ar-

MASKVOS SĄMOKSLAS 
PADARYTI PERVERSMĄ 

SUOMIJOJE
Helsinki, Suomija — Sa- sukurstyto streiko bedar- 

koma, kad Maskvos įsa- biauja 150,000 darbininkų, 
kymu komunistai sukurs- Taigi sąmokslas nuvers? 
tė darbininkus ir juos iš- ti valdžią kol kas gal ne
vedė į streiką. Suomijos pavyks. Rusija prisibijo 
valdžia pajuto ko siekia siųsti raudonąją armiją į 
komunistai. Tuojau įsakė pagalbą komunistams, o 
policijai, o jai į pagalbą patys komunistai yra per- 
pasiuntė kariuomenę są- silpni perversmą padaryti, 

tuo klausimu Britai suko, ir v&dus arešt®oti 
kad jiems priklauso daug Tarp streikuojančių dar- 

slJma; bininkų ir kariuomenės į-
P.1*®86 vyko susirėmimai. Keli$610,000,000, taip pat pro-gįonės Vienas Chicago - Rugsėjo 7-U

jai Skyre darbininkas užmuštas. dd. Newman klubo katali- 
$360,000,000. j Dauguma darbininkų kai studentai susirinks

permato komunistų šie- Chicagoje apsvar styti 
kius ir jie grįžta darban, klausimą tema “Katalikiš* 
Komunistams nepatinka, kasis veikimas universite- 
ir jie grįžtančius darbi-j te”- Dalyvaus tik katali- 
ninkus darban užpuola ir 
muša. Dabar streiko vie
tose stovi ginkluota ka- 

Bordeaux, Prancūzija — riuomenė ir policija. Pre- 
į Pietinėje Prancūzijoje ki- mieras Kari A. Fager- 
jlo didelis gaisras miškuo- holm sušaukė specialų ka
iše. Iš gaisro gesintojų žu- bineto narių susirinkimą 
vo apie 80 kareivių ir ei- pasitarti apie parlamento 
vilių žmonių ir sunaikino nepaprastos sesijos su- 
apie 100,000 akerių miško, šaukimą.

Nauji gaisrai kilo miš-i Komunistai baisiai Stan
kuose į šiaur-rytus nuo ta. Jie reikalauja, kad val- 
Bordeaux Correze Depai*-,džia ištrauktų kariuome-

Londonas Anglijosw w J _ _
ir cheologai nepaneigia ir atstovai pasakė Marsha- 

____ “" netvirtina. 'll’o Plano Europiečių Ta- 
SENATE PRASIDĖJO GINČAI | k.,p ,.,u

DĖL MHJTARES PAGALBOS -yU-. gMJk
mojo amžiaus antroje da- lr net nei 1 aiskuslJas 
lyje po Kristaus.FONDO EUROPAI

Washington, D. C. — ,timu, kad jeigu reikės, tai 
J. V. Atstovų Butas 238.vėliau skirti ir daugiau. Į 
balsais prieš 122 numušė i Iš reikalaujamos sumos, 
beveik pusiau Prezidento būtent, $1,450,000,000 yra 
Trumano reikliau jamą skiriama $211,370,000 
sumą Atlanto sutartį pa- Graikijai ir Turkijai ir 
sirašiusiem kraštam gin- $27,640,000 Iranui, Korė- 
kluoti. jai ir Filipinams. Šioms

Prezidentas Trumanas valstybėms skiriamos su- 
reikalavo $1,450,000,000 mos Atstovų Butas nesu- 
per metus, o Atstovų Bu- mažino o tik sumažino 
tas nubalsavo * skirti tik Europos kraštams. 
$869,505,000 su tuo supra- _ Dabar prasidėjo ginčai 

' J. V. Senate. Senatorius

6en. Hsenhoveffc Sutiks 
Būti KanSdalu į 

PrezHentiB

Susirinks KataBkai Studen
tai CNcagoje

Respublikonas senato- NiUBe fiakrac Pr 
nūs Bndges laikraštinin
kų grupei pareiškęs, kad 
Kolumbijos universiteto 
prezidentas, generolas Ei- 
senhoveris linkęs pakeis
ti savo pirmykštę nuomo
nę ir 1952 met. kandida-

i Miškuose
Žuvo Daugiau Kaip 80 

Žmonių
kai studentai, kurie lanko 
ne katalikų universitetus, 
ar aukštąsias mokyklas.

ma paslaptį*, jog jie buvo pri- Connally reikalauja pri- J ^un&- prezi-.
sigaudę tokių naivių avelių, ku- pažinti Prezidento Tru- kentus, kuris butų tuo at- 
rie galvojo, kad galima būti mano reikalaujamą sumą. Ye|u respublikonų kandi- 
kartu ir komunistu, ir prakti- Kai kurie respublikonai datas, 
kuojančiu kataliku. Gi dabar— senatoriai siūlo kompro- 
tos naiviosios avelės turės pra- misą, būtent, kiek mažiau dėl Dewey kandidatūros, 
regėti ir pasirinkti vieną arba negu Prezidentas reika- pareiškė, kad Dewey ne- 
kitą kelią. Jauja ir kiek daugiau ne- turįs šansų laimėti, nors

Paklaustas senatorius

kitą kelią. ]
. Taigi, reikalas verta* pani- gy Atstovų Butas nubal- jis pats gal taip ir nema- 

koa... fc. Al savę,. jno.

Lengvatos MaMkiinkaffis
Italijos susisiekimo mi

nisterija paskelb'. 
Šventaisiais Metais vi
siems maldininkams vyks
tantiems į Romą geVw*' 
kelio bilietai bus nupi*‘ - 
ti 40%. Ekskursijoms iš

kad

jsoraeaux uorreze Dep&r-.aZKL įstr&uKti) Kanuomc-įti 4t)/c. Ekskursijoms i s 
tamente, kur yra premie-'nę iš streiko srities. Sako-j750 žmonių ar daugiau — 
ro Henri Queuille namai. *ma, kad dėl šio komunistų net iki 60%.
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DP Įstatymo Projektų 
Palyginimas

ningas” paliekamas ir na
cių bendradarbiai neįsi- 
leidžiami. Nevisai aišku, 
kiek šis draudimas palies
tų komunistų simpatikus.

Abudu projektai įgalio
ja RFC (Recenstruction 
Finance Corporation) pa
skolinti 5 mil. dol. DP Ko
misijai, kuri tuos pinigus 
išskolintų savanoriškoms 
katalikų, protestantų, žy
dų ir liberalų agentūroms 
geležinkelio 
transporto 
mokėti.

Atstovų 
projektas 

įvendinimo 
į kimo garantijos reikala

ut-, puse atllin- vimą, gi senatorių projek- 
alstybes kvotos tas tenkinasi kvietėjo už

tas nepraplečia įsileidimoUashingtoa, D. C. —
(LAIC) — Atstovų Rū- progų toliau kaip iš Vo
niai jau priėmė vadina- kietijos, Austrijos ir Itali- 
mąjį H. R. Bill 4567 (“The jos. Citizens Committee 
Celler Bill”) ir persiuntė on Displaced Persona ra- 
projektą Senatan. Ten, gina rezervuoti 10% visų 
betgi, šis projektas už- vizų išvietintiesiems Šan- 
kliuvo Komisijoje, su ki- chajuje, Švedijoje ir kitur 
tais projektais jų tarpe ir betgi vargiai kas parems 
senatorių McGrath ir Nee- praplėtimą į kitas valsty- 
ley projektu S. 311. Labai bes. apart šanchajiečių. 
gali būti, kad būsimą jam 
įstatymui pamatą sudarys 
Cellerio bilius, su kai ku
riais pakeitimais, ypatin
gai kadangi senatorius 
McGrath priėmė pareigas . - . “ZZkZ’Zt'
Prezidento Kabinete.* Tad k Kltaip sakant, 
įdomu susipažinti su Cel
lerio biliumi.

Pagal 1948 m. DP Act, 
išvietintieji asmenys turė
jo pasiekti vakarinę Vo
kietiją ir Austriją prieš 
1945 m. gruodžio 22 d. 
Cellerio projektas atkelia 
šį terminą į 1949 m. sau
sio 1 d. gi McGrath - Nee- 
ley į 1947 m. balandžio 1 
dieną.

Pagal dabartinį įstaty
mą, dviejų metų laikotar
py įsileistini 205,000 as
menų. Cellerio bilius skai
čių pakelia ligi 339,000 tri
jų metų laikotarpy, gi se
natorių projektas įleistų | skriaudą.

Abudu projektai panai
kina pirmenybę — 30% 
žemdirbiams ir 40% as
menims, kilusiems iš Bal
tijos valstybių, bei iš ana
pus Curzono Linijos.

Abudu projektai drau
džia įsileisti asmenis, ku
rie dalyvavo sąjūdžiuose, 
“priešinguose JA valdžios

ir kitokio 
išlaidoms ap-

Rūmų priimtas 
palieka apgy- 
ir darbo sutei-Pagal dabartinį įstaty

mą įsileidžiant lietuvius! 
ar kitus, DP, pusė atitin-Į 
karnos v;

neri,b85?m *"■ tikrinimu, "kad' atvykėliu 
Pav- netapslI Lietuvos atveju, įsilei- 

džiant DPs iš Europos, 
pusė Lietuvos kvotos (193 
iš 386 metinės kvotos) su
laikoma, tik 193 vizos tei- 

• kiamos imigruojantiems 
asmenims, kurie gimę Lie
tuvoje; jei būtų įsileista 
19,300 Lietuvoje gimusių 
asmenų, tai pusė Lietuvos 
kvotos būtų įšaldyta vi- 

; sam šimtmečiui. Atstovų 
'Rūmų bilius įšaldytų 25% 
!(ketvirtadalį kvotos) pen
kių metų laikotarpy, gi po 
5 metų įšaldytų pusę kvo
tos. Senatorių projektas 
visai panaikina šį netei
singą suvaržymą ir

I

natonų projektas įleistų! 
400,000 asmenų keturių j 
metų eigoje. Atstovų Rū
mų bilius į 339,000 skait
linę įterptų 18,000 lenkų 
gen. Anderso kariuome
nės buv. karių, gyvenan
čių Anglijoje (tai Ameri
kos Lenkų Kongreso pa
stangų pasekmė), ir 4,000 
europiečių DP, kurie gy
veno Šanchajuje (jų tarpe/ormai arba, kurie perse-
yra keliasdešimt lietuvių, 
dabar atkeltų į Filipinų 
salas). Senatorių projek-

kiojo kitus dėl politinių, 
religinių ar rasinių prie
žasčių”. Griežtas “skry-

"visuomenės naš-
ta”.

Galop, Atstovų Rūmų 
projektas pusę Vokietijos 
ir Austrijos kvotų skiria 
“vokiškos etninės kilmės” 
asmenims, išguitiems iš 
satelitų valstybių ligi 
1952 m. Senatorių projek
tas tą lengvatą suteikia 
tik vieniems metams,, ligi 
1950 m. vidurio.

FCC Uždraudė Tr “ 
Radio Dovanų Progr . K

K. Vidikausko džiaugsmas 
Kazy* Vidikauskas parašė eilėraštį 

Uoliam Kardinolui pagerbt,
Nes Jo Eminencija susekė priežastį 

Vienos ponios klastą paskelbt.
Mat, toji poniutė, puiki ir išlepinta, 

Prastai užauginus vaikus,
Jau ilgai širdy neapykantą slepianti, 

Išėjo prieš katalikus.
Jos artimo meile yra abejotina, 

Nes šelpti nenori vargšus;
Kaip gali vadintis Amerikos motina, 

Kad būdas toks kietas, aršus?
Norėtų pakenkt katalikų tikėjimui, 

Bet vargšė ji tam persilpna;
Kai mirs, apie ją nebeliks nė minėjimo, 

Bažnyčia gi bus amžina.
O toje Bažnyčioje Jo Eminencijos 

Paminkiau įamžinta* bus,
Už tai, kad išblaškė tos damos pretensijas 

Ir gynė atstumtus vaikus.
.* n

Įklimpusi balon, poniutė tik staiposi, 
Norėtų išbristi sausa;

Kazys Vidikauskas patenkintai šaiposi, 
Nes vis tik laimėjo tiesa.

v

. fe
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J. Kmitas.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
VISUOTINAJAM KONGRESUI

NAUJAI ATVYKUSIEMS

Padėkime Pfytef^ 
M TĖVO KAZIMIERO AMŽINAM PAMINKLUI

Neabejoj&me, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų TSvą Kazimierą j 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi- į 
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 mirt 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį, Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei; Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant ii 
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 bus 
kaipo amžinas šimtas metų tveriąs pa

minklas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą Bepa
jėgs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštai 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems "Atlaidą šaltinį”, atiduosime pigia* 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidžji* 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pte 
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:— ,1
DARBININKAS *

866 West Broaduny South Bosten 27, Ma* ’
_ __ __ __ ________ _____ __ __ __ __ X

"Darbininko” Administracijai:— 1
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Atbldą Šaltinis, man atsiųsti.

Vardas
Adresas *

4

Hashington, D. C. — 
Federal Communications 
Commission užd raudė 
transliuoti per radio ir te
leviziją taip vadinamas 
dovanų programas. Drau
dimas įsigalios spalių 1 d., 
š. m. Nuo tos dienos jeigu 
kuri radio televizijos kor
poracija leis transliuoti 
dovanų programas, bū
tent, už gerai atsakytus 
klausimus duoti dovanas 
arba skelbti loterijas, tai 
Federalė . Komunikacijos 
Komisija neduos leidimo 
turėti radio stotį ar sto
tis.

Kaip žinoma, dabar yra 
labai daug radio progra
mų, kurių laiduotojai turi 
klausimų ir atsakymų 
programas ir už gerai at
sakytus klausimus duoda 
stambias dovanas. Rodos, 
čia nieko bloga. Tačiau 
komisija sako, kad yra 

'laužomi įstatymai. Komi
sija pastebėjo, kad Krimi- 
i nalio Kodo straipsnis 
1304, kuris buvo 80-tojo 
Kongreso priimtas, drau
džia transliuoti lioteriją, 
dovanų davimą arba pa
našius skymus skelbti per 
radio.

Radio kompanijos susi
rūpino, nes turi būti iš to
kių programų 
gerą pelną. Jos 
teismą, kad 
sprendimą ar 
Komunikacijos 
patvarkymas yra legalus 

l ar ne.

Į

New York (LAIC) —Vi- menkos Lietuvių Tarybos 
suotinas Amerikos Lietu-'centro raštinės, 1739 S. 
vių Kongresas įvyks š. m. Halsted Street, Chicago 8, 
lapkričio 4-6 dd. New Yor-’lll. Tačiau 
ker viešbuty, New York.

Rengimo Komitetas jau 
susitarė su viešbučiu ir 
rezervuota dvi gretimos 
didžiausios salės bei keli 
kambariai komisijų posė
džiams. Viešbutis rezer
vavo net 700 kambarių 
Kongreso . atstovams ir 
svečiams apgyvendinti 
Jau atspausdinti atviru
kai, kurie bus į kolonijas 
siuntinėjami kambariams ž~nom~‘Para-
UŽT^?'tl: k!UnOS Urp ’ Pij« klebonai ir- kolonijų 
ir » dol. aapomu, vienai prį_
parai. [šomi reikalingus adresus

Rengimo Komitetas jau parūpinti ir pagelbėti 
ėmė organizuoti įvairias kvietimus plačiau pa- 
komisijas; būtent: pramo- skleisti. Rašytina arba 
gų, registracijos, apgy- ALT centro raštinei, arba 
vendinimo, propagandos, Lithuanian Am e r i c a n 
leidinių ir t.t. Komisijos Congress Committee, 3012 
bus galutinai sudarytos Woolworth Building, New 
vietinės Tarybos susirin- York 7, N. Y. 
kime, kad tuo būdu patik-j Gyvenamasis rimties lai- 
rinus skaitlingesnį veikė-t kotarpis reikalauja talkos 
jų dalyvavimą Kongreso visų geros valios lietu- 
ruošimo darbuose. j vių, kad pagelbėjus Lietu-

Kvietimai draugijoms vos žmonėms greičiau iš
rinkti atstovus į Kongre- sivaduoti iš maskoliškos 
są bus siuntinėjami iš A-. vergi jos.

be talkos pa
čiose kolonijose kvietimai 
negalėtų pasiekti visas 
draugijas. Todėl Kongre
so Rengimo Komisija siū
losi dalintis darbu vietoje 
ir organizuoti ratelius ko
lonijose, kad kvietimai pa
siektų visas draugijas. 
Deja organizacijų valdy
bų sudėtis nuolat keičiasi 
ir ne visų organizacijų, 
t. y., jų pareigūnų — pir
mininkų ir sekretorių —

Daugelis lietuvių atvykusių 
iš tremties tuoj pradeda klau
sinėti apie lietuvišką veikimą 
prie kurio jie galėtų prisidėti. 
Nekalbant apie BALF’ą ir A. 
L. Tarybą, prie kurių dedasi vi
si patrijotingi lietuviai, katali
kai turi čia visą eilę savo nau
dingų ir rimtų organizacijų. 
Viena jų yra LIETUVOS VY
ČIAI, apie kuriuos mėginsime 
čia trumpai atsakyti į dažnai 
girdimus klausimus.

1. Kas yra Lietuvos Vyčiai? 
Lietuvos Vyčiai yra draugiška, 
socialė ir veikli organizacija, 
kurios vienas svarbiausių tiks
lų yra auklėti, ypač jaunimo 
tarpe, lietuvybės sąmonę.

2. Kur jie randasi? Vyčiai y- 
ra įsikūrę beveik prie visų lie
tuvių parapijų, ir parapijų ri
bose yra sukoncentravę savo 
didžiausį veikimą.

3. Kaip jie* veikia ? Kadangi 
gyvas, aktyvus jaunimas suda
ro didelį nuošimtį narių, Vyčių 
kuopos yra be galo veiklios 
sporte ir socialio pobūdžio pa
rengimuose. Pas juos nuolatos 
rengiami šokiai, šeimyniški va
karėliai, išvažiavimai ir įvairios 
pramogos. Daugely vietų yra 
dramos, dainos ir tautiškų šo
kių sekcijos. Jie taip pat yra iš
vystę Lietuvos reikalams rū
pintis komisijas, kurios be di
delės reklamos, bet su didele 
energija dirba svarbų, tautinį 
darbą plačioje Amerikos visuo
menėje.

4. Mes esame maža grupė se
nesnio amžiaus žmonių, gi vie
tinė Vyčių kuopa susideda be
veik išimtinai iš labai jaunų 
Amerikonų, kažin ar mes su-

LIETUVIŲ - LATVIŲ VIENYBE 
VEIKS AMERIKOJE

veikla sumažėjo. Apmirė 
ir kurį laiką veikliai pa
sireiškusi panaši draugija 
Baltimore, Md. Gi Vašing
tone ši organizacija persi
tvarkė į Skandinavijos - 
Baltijos organizaciją. Pa
siliko veikli tiktai Naujo
sios Anglijos Baltic Ame
rican Society.

Gi Kanadoje veikla kaip 
tiktai įgijo naujų šalinin
kų ir pajėgų.

Tikimasi, kad naujai at
vykusieji lietuvių ir latvių 
Vienybės sąjūdžio veikė
jai sugebės šią naudingą 
veiklą atgaivinti ir pra
plėsti. Ji yra naudinga ir 
reikalinga visoms trims 
tautoms jų sunkioje kovo
je už išsilaisvinimą, ir at
eities santykiams pagrįs
ti sveikesniais pamatais.

pasidaro 
kreipėsi į 
padarytų 
Federalės 
Komisijos

ii$ty PastangosK 
Padėti Maskvai 

Suornifotaie
pro-Helsinki—Suomijos 

dešinių sąjungų komunis
tinis elementas paskutiniu 
laiku siekia sukelti krašte 
visuotinį streiką, kad su- 
paralyžavus beatsistatan- 
čios Suomijos 
gyvenimą. Tai 
tosios kolonos 
padėti Maskvai 
teisėtą, iš laisvų rinkimų 
kilusią, Suomijos vyriau
sybę.

Suomijos vyriausybė o- 
ficialiai paskelbė, , kad 
streikais siekiama sukelti 
sąmyšį tikslu pagrobti 
smurto keliu valdžią ir į- 
kurti Suomijoj "Liaudies

ekenominį 
yra penk- 
pastangos 

nuversti

don Battle, žymus visuo
menininkas William J. 
Schieffelin, ir eilė kitų — 
sukūrė 
Society 
draugija 
letenius, 
pripažinimo byloje ir san
tykiuose su vyriausybe, ir 
pritraukė kelis baltiečius 

lietuvius 
Bielskį, 

kt. Vėliau

New York (LAIC) — 
Kanadon ir į Jungtines 
Valstybes atsikėlė eilė lie
tuvių - latvių Vienybės 
veikėjų, kurie rūpinosi tos 
idėjos gaivinimu.

Kiek glaudesnis bendra
darbiavimas buvo pasi
reiškęs pirmojo pasaulinio 
karo metu, kai estei, lat-’ .... 
viai, lietuviai ir ukrainie- v.. J ’ 
čiai buvo sukurt bendrą 
organizaciją politinei ko
vai stiprinti New Yorke. 
Vėliau amerikiečiai—kon
gresmanas Robert J. Cald- atgaivino ir savo globon 
well, senatorius King, Ma- perėmė lietuvių, latvių ir 
tildą Spence, dabartinis estų veikėjai. Pirmininko 
Britų Parlamento narys,pareigos kasmet ėjo iš 
Boswell, adv. George Gor-} vienos tautybės rankų į 

' ■ i kitos. Direktorių skaičius
demokratiją”. Tačiau vy- sumažintas ligi 9, po 3 iš 
riausybė esanti pakanka-'kiekvienos tautybes. Su
mai tvirta ir suduosianti1 organizuota eilė paskaitų, 
tam bandymui smūgį. I koncertų, pora meno paro- 

Kremliaus patikėtinė J - -*■—1
Suomijoje Herta Kuusi- 
nen • Leino šiuo metu yra 
Vengrijoje. Gal būt, kad 
ji yra netekus pasitikėji
mo dėl praeitą pavasarį 
nepasisekusio tokio pat 
sąmyšio bandymo.

Kas lengAii patiki blo 
gu žmogumi, tas lengva 
darosi pats blogas.

Garfield.

tikRime^ — Kodėl ne? Jau dau
gely vietų yra pavyzdžių, kur 
Amerikos lietuviškas jaunimas 
ir neseniai atvykusieji iš trem
ties labai sėkmingai bendradar
biauja. Bet kur randasi dides
nis skaičius senesnio amžiaus 
vyrų ir moterų, patartina su- 
orgamzuot Seniorų draugovę, 
kurioj jie laisvai gali veikti ir 
naudotis tomis pačiomis narys
tės teisėmis.

5. Kokia bus nauda priklau
sant prie Vyčių? — Naudos, 
kaip ir kitose gyvenimo srity
se, bus tik tiek, kiek bus įneš
ta trūso ir pasiaukojimo orga
nizacijos principams. Jūsų da
lyvavimas Amerikos jaunimo 
tarpe duos Jums progos būti 
lietuviškos dvasios ugdytojais, 
kas jauniems Amerikiečiams 
bus labai naudinga. Be to, Jūs 
susipažinsite su idealingu Ame
rikos jaunimu ir per juos su 
platesniu Amerikos gyvenimu.

6. Kokios yra nario mokes
tis? — Motinis nario mokestis 
yra tik 3 doleriai. Jeigu įsira
šant yra nepatogu sumokėti vi
są mokestį vienu kartu, galima 
užsimokėti tik už pusmetį, t. y. 
$1.50.

7. Kiek narys moka už žur
nalą VYTĮ? — Visi organizaci
jos nariai VYTĮ gauna nemo
kamai.

8. Aš gyvenu su savo broliu, 
kurs irgi nori prisirašyti. Ar ir 
jo mokestis ta pati? — Antras 
šeimos narys — brolis, sesuo, 
žmona — moka tik du doleriu 
metams. Žmona ĮK> vienų metų 
visiškai paliuosuojama nuo na
rio mokesčių, bet skaitosi ly
giateise nare.

9. Ką daryti, jei mūsų kolo
nijoj nėra Vyčių? — Jeigu yra 
keletą kitų lietuvių Jūsų kolo
nijoj, galima sutveri • atskira 
kuopelė. JeĮgU esate tik vienas 
ar du, galite įsirašyti tiesiog 
prie Centro.

10. Kur galima gauti daugiau 
reikalingų informacijų apie 
Lietuvos Vyčius? — Geriausiai 
yra kreiptis pas betkurį valdy
bos narį arba adresu: 366 W. 
Broadvvay, South Boston, Mass. 
New Yorko apylinkėje gyve
nantieji neužilgo turės nepa
prastą progą arčiau su Lietu
vos Vyčių veikla susipažinti, 
dalyvaujant jų metiniam sei
me, rugsėjo 9, 10 ir 11 dieno
mis, Elizabeth, N. J.

11. Mačiau VYTYJE nepa
prastai gražių straipsnių apie 
meną, Lietuvos rašytojus ir tt. 
Ar būdamas ne nariu galiu šį 
žurnalą užsiprenumeruoti? — 
Galima. Pasiųskite $3.00 adre
su: VYTIS, 366 West Broad
vvay, South Boston, Mass.

Lietuvos Vyčiai.

Baltic American 
New Yorke. Ta 
išleido kelis biu- 
gelbėjo de jure

k. a. 
Dr.

kun. Jakaitį ir 
veikla apmirė.

1934 m. šią organizaciją

perėmė lietuvių, latvių ir

dų, išvykų, ir stengtasi 
arčiau savitarpy supažin
dinti visų trijų tautų vi
suomenę. Deja, nuo 1945 
m., kai veikliausieji na
riai ėmėsi atsakingų pa
reigų savo šalpos ir poli
tinės akcijos centruose,

Buvęs Jung. Valst. Prezidentas, Herbert Hdo- 
ver, atšventęs savo 75-tą gimtadienį Kalifornijoje, 
vyksta į New Yorką. Laike šios savo kelionė? per
gyveno staigų susirgimą ir skausmus, kurie jį 
kankino apie 5 valandas.
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DARBININKAS
886 West Broadvay, South Boston, Mass

Tdephone SOuth Boston 8-2680

SAVO MOKYKLAS LIETUVIAI 
UŽLEIDO KITATAUČIAMS

(Lietuvio atsiteukim&s j lietuviškąją visuomene)

PETRAS JURGfiLA

pradedant Lietuvių Komi
tetu nukentėjusiems dėl 
karo šelpti 1914 m. ir bai
giant dar nepasibaigusiu 
BALF’u. Amerikos lietu
viai tai visa davė savo 
tautiečiams Tėvynėj ir 
tremty iš mylinčios savo

T (širdies. Kiek iš viso davė
Dar ne taip senai buvo gų! Dabar, tremties ban-’__ to nei gabiausias mate-

: Lietuviškoji. Mokykla 
Tėvynėje liko palaidota po 
Nepriklausomybės griu
vėsiais. JAV-se šiandien 
turime keliasdešimt pra
džios (8 mt.) mokyklų, 3 
aukštesniąsias (4 mt.) ir 
2 aukštąsias 
(Marianapolio kolegiją ir 
kunigų seminariją). Jos je! Kas pasidarė Ameri- 

į visos sudaro plačiąją Lie-|kos Lietuvai, kurioje gy- 
:tuviškąją Mokyklą. Nors ( vena net ištisas milijonas 
! mnlraln dmlvlrai iniA rloatn- lietuviu it* Iriifinn cnvašia.

mokyklas

vių dalį, o kai kur net 
daugumą sudarė jau tik
tai kitataučiai! Lietuvių 
sukurtose, išlaikomose ir 
vedamose mokyklose kla
ses paveržė ir pamėgo... 
nelietuviai!

O, Dievulėli, kas atsiti
ko Lietuviškoje Mokyklo-

caro valdžia neleido Lie
tuvai i 
nei rašto. Jau tada Ame
rikos lietuviai išleido dau
gybę (tuomet dauriausia) 
tikybiniu, mokslinių ir 

Vokietijos balsavimai parodo, kad vokiečių tauta šiaip skaitymo knygų, 
lyg ir krypsta į demokratinę tvarką. Socialistai pasi- Tas knygas leido kai ku- 
sako už centralinę valdžią, bet demokratų blokas su r^e katalikų laikraščiai, 
tuo nesutinka. Atrodo, kad greitu laiku bus galima kun. A. Milukas ir kt. Bet 
sudaryti parlamentą ir išrinkti prezidentą. Tuo būdu “Lietuvos” leidėjas A. 01-

Vokiečių reikalavimai

sako už centralinę valdžią, bet demokratų blokas su

sudaryti parlamentą ir išrinkti prezidentą. Tuo būdu

toks laikotarpis, kada A- gų daužomi, Amerikos lie-įmatikas niekad net ir apy-i 
merikos lietuviai savo tuviai vėl galvoja apie or-(tikriai nesuskaičiuos. • 
darbais įrašė aukso lapą ganizuotą lietuviškosios} Amerikiečių duotasis i mokslo dalykai joje dėsto- Į lietuvių ir kurion suvažia- 
lietuviii tautos istorijoje, knygos leidimą. Betgi tai doleris, knyga ir laikraš- mi valstybine kalba ir pa-vo apie 10,000 šimtapro- 

| Prieš 4-5 dešimtmečius yra dar ateities reikalas. : tis buvo pereinamosios do-'gal valstybės (steito) nu-'centinių lietuvių iš trem-
Taigi anuomet, prieš 1-jį vanos. Pinigas greit iš-i statytą mokslo proeramą, ties! Kas čia darosi? Im- 

nei žodžio laisvės, did. karą, Amerikos lietu- leistas, perskaitytas laik-Įbet joje dėstoma lietuvių perijalistinis komunizmas 
viai išleido kelis šimtus raštis duota kitam ir nu-į kalba, Lietuvos istorija ir pavergtoje mūsų Tėvynėje 
liet, knygų, kurios niekur mesta, o knyga būdavo i geografija ir (aukštesnio-palaidojo Lietuviškąją 
kitur nebuvo įmanoma ir perskaityta, kitų skaito-i se mokyklose) lietuvių Ii- Mokyklą po Nepriklauso- 
nebuvo kam leisti ir kurių ma ir, nenumesta, bet gu-įteratūra. Dėsto ir mokyk- mybės griuvėsiais. Bet ar- 
taip labai troško prislėg-^ėdavo knygų lentynoj, i las veda lietuviai vienuo- gi Amerikos Lietuva lais
to ji ir dąr bemokslė mūsų Tačiau Amerikos lietuviai liai: kazimierietės, pran- varne demokratijos žemy- 
tauta. Tuo būdu Ameri-sukūrė daugybę pastovių ciškonės ir kunigai mari-ne ryžosi atiduoti savą lie
koj* įsikūręs mūsų tautos i lietuvybės, ' kultūros ir , jonai. Panaikinus lietuvių tuviškąją mokyklą nelie- 
trečdalis anuomet buvo .švietimo židinių — mokslo tremtinių stovyklas su jų tuviams ir... nerti į tautų 

Euro p o j e, tirpinimo katilą ?!Vokietijos respublika veikiai tapo realybe, ir ilgame- šauskas (adv. A. Olio tė- pastatęs* didelį kultūrinį .įstaigų — ir sau ir Lietu-: mokyklomis — . x w 
? r<x?os* daugiausia švyturį šviesti visai lietu- Vos kraštui. Šiam milžiniš- mūsiškės mokyklos JAV- 

į lietuviškųjų knygų mums (vių tautai, pats kovoda- kam darbe jie buvo pir-;se, kurį laiką bus vienin- 
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tis opus vidujinis Europos klausimas bus pagrindi- yas), rodos, 
niai išrištas.

* Tačiau ne be sunkenybių. Didžiausią rūpestį su
kelia perdaug platūs vokiečių reikalavimai. Vokiečiai 
pergreit pamiršo kas buvę ir aukštai kelia galvą. Rei
kalauja ištisos vieningos Vokietijos, su rusų užgrob
tais Rytprūsiais ir lenkams atiduotomis dalimis. Žino
ma, visi supranta, kad šiuo momentu netenka apie tai 
kalbėti, nes tos teritorijos yra rusų rankose, bet vo
kiečiai nori jau dabar įsigyti juridinę teisę, kuri įeitų 
į galią, kuomet bolševikai bus išvalyti. Tas reikala
vimas stato Alijantus į nejaukią padėtį, nes, bolševiz
mą likvidavus, kils naujas vokiečių su lenkais susi
kirtimas. Pasikartos nelaimingi Versalio sutarties 
vaisiai. Pirmiau būdavo sakoma, kad Balkanuose glū
di karų perai, dabar jie persikėlė į Vokietijos - Lenki
jos pasienius.

Pastatę pagrindinį vieningos ir nepriklausomos kultūros. Ne kiekviena ei-į rija kartojasi: praradusi 
Vokietijos reikalavimą, vokiečiai eina toliau: jierei- vilizuota tauta pajėgė iš-'laisvę ir tėvų žemę, nu- 
kalauja pilno suvereniteto teisių, būtent, kad Alijan- leisti savą enciklopediją, tremtoji tautos dalis atsi- 
tai ištrauktų iš visų okupuotų zonų savo armijas ir Didžioji Lietuva ją prade- dūrė “nežadėtoje žemėje” 
leistų vokiečiams organizuoti savą kariuomenę; kad jo leisti tik savo Nepri-'(jau visuose žemynuose), 
pilna Ruhro kontrolė būtų vien jų pačių rankose; kad klausomybės žydėjimo vi- ir viso pasaulio lietuviai 
Alijantai nebekraustytų gamybos mašinų iš Vokieti- dudienį. Negana to, A. OI- vėl iš Amerikos Lietuvių 
jos dirbtuvių — žodžiu, kad vokiečiams būtų išrištos šauskas pirmas pastatė laukia lietuviškosios kny- 
rankos pilnai savo krašte šeimininkauti. Dėl tokių net du lietuviškais var- gos. 
reikalavimų Alijantai smarkiai susirūpino, net nusi-dais kino teatrus “3 
gando: ar tik nesugrįš karingi nacių laikai?

Dėl kai kurių dalykų Alijantai sutinka su vokie- w «
čių norais: pavyzdžiui, kad nebereikia liesti fabrikų ^rjgta keisti šių gražių ir davę savo gimtinės kraš- 
mašinų — tegamina kiek tinkamos ekonominio gyye: įmantrių vardų, kurie yra tai daugybę milijonų do
mino reikmenis — tik Dieve gink, ne. karinę gamybą! ir ^tagi lerių; giminėms ūkiui pa-
Tebūna Vokietija vieninga, tačiau dėl nustatymo Vo- nant lietuvi4koB tvirtovės.'gerinti ir po 1 d. karo at-1 
kietijos- Lenkijos sienų ir Ruhro kontroles daug rei-j Tas vi8as knygas go. gistatyti, giminaičiams į 
kės pagalvoti, nes tai labai opus klausimai. Bet dėl A- _kaitž ne tik ameri- mokvklas išleisti, statvti

davė. Jis išleido V. Kudir*- mas su nutautimo srove 
kos raštus, Šerno išvers-, milžiniškose svetimybių 
tus mokslo veikalus, stam- bangose. Be abejonės, tas 
bius lietuvių - anglų ir an- švyturys labai daug pa- 
glų - lietuvių žodynus ir gelbėjo mūsų tautai iš- 
daug kitokių veikalų.,bristi iš tamsos į laisvės 
Prieš pat 1-jį didįjį karą šviesą ir greičiau prasi- 
jis buvo užsimojęs išleisti skinti kelią į Nepriklau- 
net Lietuviškąją Enciklo- somybės rojų. Taigi, ka- 
pediją, kurią paruošti bu- daise mūsų išeiviai palei- 
vo pavedęs tada energin- do iš Amerikos žemyno 
gam ir sumaniam adv. Kl.:didelę šviesą Tėvynei ir 
Jurgelioniui. Deja, karas kurį laikotarpį (ištisus 2 
sugriovė tas pastangas,'dešimtmečius) gražiai pa- 
kurias dėjo mūsų tauta iš- sitaraavo visos mūsų tau- 

■ laikyti kvotimams iš savo J tos švietimo reikalui. Isto-

mūnai: išsyk sukūrė ir 
pastatė Lietuviškąją Mo
kyklą, kurią išėjo dešim
tys tūkstančių lietuvių.

Šis darbas buvo labai } ir vienintelės lietuvių švie- 
sunkus, nes reikalavo mil-timo įstaigos! Kiek daug 
žiniškos medžiaginės ir,vyrų ir moterų išėjo iš šių 
dvasinės aukos: daug pi-'įstaigų su sustiprėjusią 
nigo — mokyklų rūmams lietuvybės dvasia, apsi- 
pastatyti bei išlaikyti ir švietę, atsistojo ant tvir- 
daug mokytojų — mokyk-•tesnio pagrindo ir įsikin- 
lų vedimui ir jaunuomenės kė į visuomeninį darbą! 
mokymui. Jau prieš 1-jį Kaip miela turėti tiek 
did. karą JAV lietuviai daug lietuviškų mokslo į- 
pradėjo statyti pradžios ir staigų! Su meile ir pagar- 
aukštesniąsias (High ba lenkiame savo galvas 
School) lietuvių mokyk- prieš tų įstaigų kūrėjus, 
las Amerikoj, o Lietuvoj steigėjus ir vedėjus! Am- 
gimnazijas ir mokytojų žinoji garbė jiems vi- 
seminarijas. Tai buvo di- siems!

teles lietuviškosios mo
kyklos visam pasauly.

Koks tai didelis mūsų' 
į turtas, lietuvybės židinys

t
I

Badas Lietuvos
Kaimynystėje

Frankfurt a m (LAIC) 
— Vietos Baltgudžių In
formacijos Biuro (BIB) 
žiniomis, pasitikrino davi
niai apie pilna to žodžio 
prasme badą Baltgudijoje.

Lietuvos pasieny, Molo
dečne, žmonės tinsta iš 
bado. Mozyriaus ir Mins
ko srityse daugelis kai
miečių išmirė nuo bado ir 
nusilpnėjimo. Daug e 1 i s 
šeimų Kolchozuose duonos 
nematė dar nuo praeitos 
žiemos. Suvalgytos visos 
atsargos, todėl vagiami 
dar ir nesunokę šių metų 

džiausiąs kultūrinis žygis į Bet... per 2-jį pas. karą grūdai. Sovietiniai orga- 
ir reikšmingiausias nuo-į daug mokyklos suolų už- nai žadėjo suteikti pagal- 
pelnas visai mūsų tautai, ėmė net nelietuviai. O pra- bą, bet ligi šiol tai tik tuš- 
kuri švietėsi ir kultūrėjo. ėjusią žiemą tose visose ti pažadai. Nepaisant 

‘ , žmonės- (Lietuvos Respublika dau- aukštesniose mūsų moky- žiaurių bausmių, _
Romu-Į Tačiau JAV lietuviai nu- giau tokių mokyklų paši- klose -— Lietuviškoje Ma- skerdžia “paskutines kar-

vą” ir “Mildą”. Jau senai sipelnė Lietuvai nevien 
Įjuos valdantieji kitatau-^ik švietimo srity. Per ko- 
čiai ir po šiai dienai ne- kius 7 dešimtmečius jie

statė ir jas plėtė

nes pagaivou, nes tausosi opus Klausimai. įset aęi skaitė ne tik smeri- mokyklas išleisti, statyti
hjantų kariuomenes ištraukimo ir politines vokiečių kiečial bet ir caro paverg- mokykloms, bažnyčioms, 
kontroles panaikinimo, nebus nusileista, nes tuo at-„ j Uetuviaj Tremtiniai prieglaudoms ir Lt Tą 
žvilgiu vokiečiams pataikauti butų perdaug rizikinga.; siai dienai ivejo> A J milžinišką šalpos darbą 
Taip pat teks palaukti su vokiečių armijos organizavi-;^  ̂ neg p,na-'jie vykdė pavieniui ir per 
mu— išaus “milžino” nesugebė-draugijas. Amerikiečių

SKAUSMAS
Tu mane sekioji nuo pačios vaikystės, 
Lyg šešėlis, lyg šunelis įkandin...
Mėtau pėdsakus norėdams, kad paklystum, 
Ar krante paliktum, pasileidus vandenim.

nesugebė- 
išleisti kū- 

pilnai atstatyt vokiečių ekonominį savistovį gyveni-grybingas lietuviškosios li- 
mą, kad nebereiktų finansiniai jų šelpti. Bet prisibijo-J teratūros elitas, sugebėjęs 
ma jos karinių užsimojimų. Jei, neduok Dieve, susi-*Neprikl., Lietuvoje leisti 
dėtų su Rusija? Tai, rodos, bereikalinga baimė: vo- beveik po 1000 liet, knygų 
kiečiai gerai bolševikus pažįsta. Tačiau jie žino, kad kasmet, o tremty bado - 
ta baimė tai stiprus jų kozyris. Tą kozyrį jie moka skurdo - vargo metu per 3 
išnaudoti. K. metus net apie 800 kny-

Iš viso, tai sunkios ir painios derybos. Norėtųsi jo ir nepajėgė

jie vykdė pavieniui ir per 
draugijas. Ameriki e č i ų 
rankos su dolerinėmis ir 
širdys su meile Tėvynei 
mielai sutikdavo įvairius 
atvykusius aukų rinkėjus. 
Bet organizuotas patrijo- 
tiško Lietuvos lietuvių šel
pimo darbas tikrai buvo 
milžiniškas ir istorinis,

Traukiniuose ar laivuose apsimaudęs, 
Vienumoj šalia tysojai ant vejos, 
Net kai mylima kadais kuždėti glaudės 
Užsispyrusis stovėjai tarp manęs ir jos...

kykloje — didelę mokslei- ves”.
Bado priežastis — per

nykštis prastas derlius ir 
nuolatinis grūdų atsargų 
vežimas Rusijon. Pyliavos 
veik visai ištuštino balt- 
gudiškus kaimus. Kai ba
daujantieji kreipias pagal
bos į kariškus sandėlius, 
valdžia suima prašytojus 
ir gabena juos sunkiems 
darbams Rusijos giriose 
ir kasyklose.

Efemeriški akimarksniai praėjo — 
Lyg žaibai žaibavo, lyg vanduo tekėjo — 
Ir lyg dūmas tirpo džiaugsmas ir draugai —

Tik tu viens mane sekioji ir slaugai... 
Taip, širdis nebūna niekad laimės kupina, 
Tik tavęs, o skausme, vieno visada gana...

J. Aistis.

Pinigas turi didesnę ver
tę varguolių bliūdeliuose, 
negu turtingųjų piniginė
se. Saugokitės, kad ken
čiančiųjų gerovė nebūtų 
laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

Šv. Ambroziejus.

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Administracinė bažnytinė

Sekretoriaus pareigos Žemaičių vys
kupijoj buvo tuomet svarbios ir atsakingos. 
Vyskupija didelė ir plati: arti pusantro mi
lijono katalikų dviejose gubernijose — Kau
no ir Kuršo su Liepojos, Mintaujos, Ventspi- 
lės ir kitais latvių žemės miestais. Krašte 
siautėjo smarki rusų vyriausybės ir admi
nistracijos reakcija, prasidėjusi nuo 1905 
m. suirutės visoje imperijoje. • Reakcija y- 
pač smarkiai reiškėsi Lietuvoje. Valdžia 
stengėsi panaikinti kone visas revoliucijos 
metais iškovotąsias laisves ir teises. Ypač 
buvo puolama katalikų Bažnyčia. Vysku
pams teko nuolat ginti katalikų teises Peter
burgo ministerijose, Vilniaus generalguber- 
natūroje, savose gubernijose. Pradėjusios 
veikti kaikurio8 organizacijos buvo uždari
nėjamos. Caro valdžia įtarinėjo net senąsias 
religines brolijas (brostvas), ar kartais ne
pradeda dirbti tautinį ar politinį darbą. Pav., 
1911 metais vidaus reikalų ministerija at

siuntė Žemaičių vyskupui eilę klausimų apie 
bažnytines brolijas. Reikalavo skubiai pra
nešti smulkių žinių apie jas, nurodant jų pa
vadinimus, vietas, valdybas .turimus brolijų 
“kapitalus”, kurių visai nebuvo. Vyskupas 
panašių žinių suteitki negalėjo ir nenorėjo, 
o atsakyti reikėjo. Iš čia ir kildavo sunkus, 
painus, įkirus susirašinėjimas, aiškinimas, 
ginant savo teises nuo neteisingo pasikėsini
mo.

Šalia to buvo anuomet labai įtempti lie
tuvių santykiai su sulenkėjusiu elementu. 
Lenkuojantieji reikalavo padidinti t. v. pri
dedamąsias pamaldas bažnyčiose, kėlė riau
šes, rašė skundus Apaštalų Sostui. Reikėjo 
vėl aiškinti dalykų padėtį, susirašinėti. Buvo 
tai, galima sakyti, ekstraordinarinis darbas 
Žemaičių vyskupo kurijoje.

Sekretoriavimas Vyskupo Kanceliarijoje 
buvo kun. K. Šauliui sunkiausias jo gyveni
mo laikotarpis, ypač iš pradžios, pirmieji 
keleri metai. Neturint reikiamo prityrimo ir 
kanceliarinio stažo .reikėjo sekretoriui pa
čiam mokytis studijuoti rusų valdžios įstaty
mus, aukštųjų administracinių vietų viešas 
ir neviešas instrukcijas, sekti naujai leidžia
mus ar keičiamus nuostatus. Susirašinėji
mas buvo vedamas keturiomis kalbomis, pa
gal reikalą: rusų, lotynų, lietuvių, lenkų. 
Sekretoriaus darbo diena dažnai tęsėsi 20 
valandų!

Kurijos Kancleris ir Kauno 
Arkivyskupijos Generalvikaras

Nuo 1920 ligi 1926 metų prof. Šaulys buvo 
Žemaičių vyskupijos Kurijos kancleriu.

1926 metais balandžio 4 d. Apaštalų Sos
to konstitucija “Lituanorum gente” įsteigė 
Lietuvos Bažnytinę Provinciją su Arkivys
kupu Metropolitu Kaune — Žemaičių vysku
piją suskirstyta į tris dalis, tris diecezijas.

Naujas Arkivyskupas Metropolitas savo 
Generaliniu Vikaru paskyrė kun. K. šaulį. 
Generalvikaro pareigas Šaulys aktyviai vyk
dė Lietuvoje ligi 1944 metų. Pasitraukus iš 
Arkivyskupijos teritorijos antruoju bolše- 
vikmečiu, Generalvikaro jurisdikcijos vyk
dymas yra tremtyje sukliudytas de facto, 
bet ne de iure.

Nėra įmanoma trumpame rašte tinkamai 
apibūdinti kun. šaulio veiklą esant jam be
veik ketvirtį šimtmečio taip svarbiose baž
nytinės administracijos pareigose. Galima 
tik tiek pasakyti: Jeigu religinis Lietuvos 
gyvenimas darė Nepriklausomybės metais 
nuostabią pažangą, tai didelių dėl šitokio 
reiškinio nuopelnų turi Šaulys. Jo direktyvo
mis šitas darbas, pusėtinai komplikuotas ir 
labai atsakingas, vyko sklandžiai, be prie
kaištų iš dvasininkijos pusės. Ši matė jame 
tauriausius norus būti teisingu ir naudingu 
Tėvynei ir Bažnyčiai.

Nuo pat įsišventinimo į kunigus valandos 
Šaulys savo pašaukimo srity rodė dinamišką 
uolumą ir patvarumą. Kaip pirmoji vysku
pų ranka, jis buvo nepavaduojamas visur, 
kur buvo reikalinga iniciatyva ir savaran
kiškais sprendimais pasitikėjimas.

Pavyzdžiui, prasidėjus pirmąjam pasauli
niam karui 1914 metais, Žemaičių vyskupas 
ir Kurijos įstaigos turėjo pasitraukti iš Kau
no tvirtovės rajono ir keltis į “Imperijos gi
lumą, ne arčiau Dniepro upės”, kaip reika
lavo rusų valdžios įsakymas. Buvo pasirink
tas Smolenskas, kaip arčiausia iš nurodytų 
vietų. Vyskupą lydėjo ir kraustymosi reika
lais rūpinosi Šaulys. Smolenske teko pabūti 
nepilnus vienerius metus, nuo rūgs. 1915 iki 
liepos 1916 m., kuomet buvo išgautas leidi
mas grįžti per neutralią Švediją į savo vys
kupiją. Tarpininkavo Apaštalų Sostas, bet 
visa pertraktacijos našta gulė ant Šaulio 
pečių. Jis vedė visą susirašynėjimo eigą, ly-. 
dėjo Vyskupą Karevičių vykstant į Rusiją ir 
grįžtant į Lietuvą.

Tuomet (1916 m., rugp. mėn.) karas tarp 
vokiečių ir rusų buvo pačiame įsisiūbavime. 
Kaune viešpatavo vokiečių karinė valdžia, 
vėliau — Civilverwaltungas. Tiek Vyskupui, 
tiek Šauliui tuomet teko pakelti daug vargo, 
ginant savo žmones ir bažnyčią nuo neteisin
gų reikalavimų.

(Bus daugiau).
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Ar Tai Yra Antrasis Niurnbergas?

i

Antraštėje pastatytas klausi- — Hm... Kaip gi čia juos be
rnas stojosi man prieš akis, kai gali teisti, jei jie jau yra mirę? 
perskaičiau “kaltinamąjį aktą”,1— suabejoja teisėjas... 
pavadintą: “Kaip vertinti Ka-} 
nados lietuvių 
(Žiūr. “Naujienos” Nr.Nr. 189,' pasisakys... Gal reikės dar jų ir 
190). Juk. iš tikrųjų, tame ak- palaikus sudeginti, o pelenus— 
te yra kaltinama visa eilė betu
riu, kuriems metamas pagrin
dinis kaltinimas, esą, jie yra 
“katalikiškieji fašistai". Yra ir 
smulkesnių apkaltinimų.

Iš minėto “kaltinamojo ak
to” situacija atrodo, maždaug, 
šitokia:

Štai, Čikagoje, 1739 So. Hals- 
ted St., stovi sau didžiulis na
mas, kurio viršuje — užrašas: bių, Kanados. Procesas — vi- 
“Naujienos”. Kiek žemiau — sižkai panašus į Niurnbergą... 
dar viena iškaba, bylojanti. Ir .sakyčiau, veltui žmonės 
kad: “Čia teisiami lietuviai, ■ laukė “Antrojo Niurnbergo”, 
katalikiškieji fašistai, suvežti iš kuriame būtų teisiami ištiki- 
įvairių pasaulio kraštų”... miausi Hitlerio sėbrai, kurie

Vaizdas viduje? — O jis šit dabar sėdi Kremliuje, veltui ir 
koks: didžiulė salė. Joje susta- man tą mintį teko kelti spau- 
tyti žalia gelumbe dengti stalai, doj... Gi, štai, žiūrėkite, “Nau- 
Prišakinėj sienoj — kabo Čika- jienos” ir Kanados “tarybinin- 

surado dar visą pleja

Maža to, kad mirę. Žiūrė- 
reiškinius?” sime ką teismas jų atžvilgiu

paleisti į keturis vėjus... — įsi
kiša savo soste sėdįs prokuro
ras Ant. Trumpa...

Taigi, kaip matome, “teis
mas” — yra tikrai tarptauti
nis: teisėjai ir prokuroras — 
iš dviejų valstybių, o kaltina
mieji — iš įvairiausių pasaulio 
kraštų: tolimojo Sibiro, “tary
bų” Lietuvos, Vokietijos, JAV-

joms dc|K>rtuoti lietuvius į Si
birą ir kuris šiuo metu — sėdi 
sau “tarybiniam” Vilniuje, re
daguoja bolševikinius leidimus, 
kurių tarpe — ir “Tėvynės Bal
są”. *O šis laikraštpalaikis — 
juk žinome kokius prakeikimo 
žaibus svaido visų tremtinių, 
žinoma ir paties Ant Trumpos, 
adresu...

Kitų “kaitės”? — Gi agr. 
Pranas Rudinskas “dirbo “Li
no” bendrovėje Kaune ir buvo 
Centralinės Baltų Tarybos na
riu Britų Zonoje, Vokietijoje”. 
Dar daugiau — "jis jau apsi
rūpinęs Montrealyje nuosavais 
namais”. Su adv. Dr. Daukša— 
irgi tas pats. Jis buvo “BALFo 
atstovu Austrijoje” ir, taip pat, 
“miesto centre turi nuosavus 
namus”... Ach, tai vis dėlto, 
yra “baisūs nusikaltimai"... O 
čia norėtųsi “prokurorui” 
Trumpai pridurti,* kad, 
Toronte, labai, o labai 
“dipukų”, dar, toli gražu, 
gyvenę Kanadoj tiek,
“kaltinamieji” Rudinskas 
Daukša, o jau turi nuosavus 
namus ir juose gyvena.

Šidlauskaitė? — juk 
“Italijos auklėtinė”... 
“labai nusikalto” šioji
kad ji, nors vargdama sveti
mam krašte, neieškojo kokių 
nors kitų malonumų, bet siekė 
mokslo ir, per didelį pasišven
timą, įsigyju Italijoj net du 
daktaratus... Tas pats yra ir su 
Dr. J. Sungaila, kuris. Ant. 
Trumpos žodžiais tariant, “bai
gęs vokišką mokyklą”. Čia dar 
norėtųsi Ant. Trumpą paklaus
ti: kaip gi bus su kitais šim
tais lietuvių — tremtinių ir ne- 
tremtinių, kurie studijavo Vo
kietijos universitetuose ir ten 
gavo diplomus arba ir daktarų 
laipsnius. Ar ir juos pakviesi- 
te kada nors į “Naujienų” teis-

Tad taip, maždaug, atrodytų į mą?...
reikalas apie “Antrąjį Niurn-

Ant. 
pav„ 
daug 
neiš- 
kiek 

su

ji yra 
Tikrai, 
lietuvė,

Oro Ginkluotųjų Jėgų viršininkas, gen. Hoyt 
S. Vandenbergas, Atstovų Rūmų ginkluotų tarny
bų komitete sąryšyje su tyrinėjimu užpirkimo 
B-36 bombonešių yra pareiškęs, kad Jung. Vals
tybės turi A-bombų pakankamą kiekį; ta proga 
yra pasakęs, kad Amerikos ir viso pasaulio sau
gumui vienintelė grėsmė yra Rusija. Iš kairės į 
dešinę: gen. H. Vandenberg; L. Mendel Rivers 
(D-S.C.); Overton Brooks* (D-La.) ir Carl Vinson 
(D-Ga.).

Prišakinėj sienoj — kabo Čika- jienos 
gos “Naujienų” ir Montrealo kai" - 
KLCT vėliavos. Teisėjų ložose dą kaltinamųjų, “katalikiškųjų 
— sėdi “Naujienų” redaktorius fašistų", kurie teistini pirmiau 
ir pora asmenų iš KLCT. Kiek 
kairiau, aukštame soste, ma
tome prokurorą Ant. Trumpą.

Po valandėlės — pristatomi 
ir kaltinamieji. Jie eina galvas 
nuleidę, liūdni. O, štai, ir jų}bergą” bent kiek iš tragiko- 
galerija: (skaičiuosiu iš 4&al-} oriškosios pusės. Žinoma, būtų 
tinamojo akto”) 1. Ivinskis, 2. galima juoktis, jei nebūtų 
Maceina, 3. Prunskis. 4. Šapo-} skaudu. Dėl tos tat priežasties, 
ka, 5. Ambrazevičius. 6. Gri-iį šį procesą reikalinga pažvelg- 
nius. 7. P ~
(kaltinamajam akte visur ra
šoma : Romanas), 
10.
12. 
14. 
16. 
Norkus. 19. Yokubynas. o ! 
kaip “visų ginklanešys, esu įi 
teismo salę įvedamas ir as. Be 
to, “kaltinamajam akte" dar 
minimi: Škirpa. Keliuotis, ski-} 
pitininkai - leonininkai ir pan.

Tačiau
Plačiai prasiveria 
lės" durys ir. visų didžiausiam 
nustebimui, įnešami į vidų... du 
karstai...

— Kas gi čia dabar? — meta 
klausimą kažkuris iš teisėjų.
— Čia yra Dr. Skrupskelio ir 

Dr. Dielininkaičio palaikai... Jie 
atgabenti: vienas iš Vorkutos 
(Sibirijoj). kitas — iš dabarti
nės “tarybų" Lietuvos...
— Juk ir jie figūruoja kalti

namajam akte. Ir buvo katali
kiškieji fašistai... — atrapor
tuoja kažkuris nešėjų.

už Lenkijos ir Pabaltijo valsty
bių pasidalinimo slaptosios su
tarties pasirašymo signatarus...

yra ir su pasakymu, kad “Į 
Laisvę” laikraštyje “jie žavė
josi Ispanijos Franko”. Kur? 
Kuriam numeryje? Kokios da
tos? Reikalinga nurodyti cita
tos. Juk ne Ant. Trumpa vienas 
gal skaitė tą laikraštį, kiti — 
jo komplektus turi ir dabar...

Taigi, matome kuo remda
masis Ant. Trumpa koneveikia 
žmones, rašydamas jiems “kal
tinamuosius aktus”, o “Naujie
nos”— taip “paremtus” straip
snius spausdina. Dabar kila 
klausimas:

'"katalikiškųjų fašistų", įvairių'kad būtų teisingumas ir kad 
bolševikuojančių ar šiaip “išga- nebūtų žmonės šmeižiami be 

.mų”, gal ten rastųsi ir studija- jokių motyvų.
vusių Vokietijoj bei Italijoj, — Gi šiuo atveju, parašė Ant. 
ištempti taipogi į viešumą ir Trumpa ilgiausią rašinį, išvar- 
apkaltinti, kaip padarėte su Dr. dino daugiau dvidešimties as- 
Ignu Skrupskeliu?... menų, patiekė jų biografijas iš

tokio taško žiūrėdamas, iš ko
kio jo pilka sąžinė diktavo ir 
pasiuntė “Naujienoms”. O šis 
laikraštis — su malonumu tai 
atspausdino. Juk redaktoriui 
turėtų būti žinoma, kad žmonių 
biografijos visuose kraštuose— 
yra paduodamos pilnos ir tik 
minint žmonių kokias nors su
kaktis, jų nuopelnus ar pan. Iš 
blogosios pusės biografijos — 
tepaduodamos tik Sovietų Są
jungoj, dažniausia — jų “ata
skaitiniuose susirinkimuose”. 
Tenai jau, kaip šiuo atveju ir 
Ant. Trumpa darė, jeigu žmo- 

= gus ir turėtų kokių nors nuo
pelnų, jie neminimi.

i ryžosi patikrinti savo pasitikę-1 Ir PamlnetarPe g> 'Naujienų 
ijtaų. reikėtų tai padaryti „. rašinyje - išvardintieji asme- 
i KLCT. nes ir jų pasitikėjimas,1 daug F‘adarę n"0’
verkiant, reikalauja to paties... Uetuvai’ « JM

mirę kankinių mirtimi, kiįi — 
Kodėl į tą viską įtraukiau ir • kankinti nacių kalėjimuose ir 

"Naujienų” redaktorių? 'kacetuose už lietuvybę, dar ki- 
Taip, įtraukiau. Ir net paso- , tų — šeimos ištremtos į Sibirą, 

dinau į garbingą kėdę — “gy-}o straipsnyje — apie tai neuž- 
Ir tai siminta. Bendrai tik pasakyta, 

visai logiškai.:kad tai yra: “katalikiškieji fa-

iniciatoriai. Kad

Koks gi “tarybininkų” tikslas 
iš te viso?

Nagi, nei daugiau, nei ma- 
žiau, tik diskreditacinis. Ypač 
prieš KLS-gos suvažiavimą, 

I visiškai bolševikiškais meto
dais, norima diskredituoti visą 
eilę žmonių, ypač tų, kurie yra 
suvažiavimo

I
nekristų šis faktas taip į akis, 

'įveliama tų žmonių tarpan ir 
i dar visa eilė asmenų, netgi, 
'kaip matome, prikeliami žmo-, 
' nės ir iš kapų.

Šis KLS-gos suvažiavimas, be 
abejonės, yra labai nemalonus 
KLCT-bai. Juk, logiškai galvo
jant, jeigu jau “sąjungininkai”

i

dos apie Dr. Skrupskelio mirtį. I 
;Toji njįnutėlė — tebūna mūsų' 
pagarbos ženklan mirusiajam vųjų ir mirusių teisti”. „ — 
kankiniui. ‘Žiburiai Nr. 29 buvo padaryta visai logiškai.1Z__ 1 1_ 1
(88), iš 1947 m. liepos 19 d. a- Nes šiuo atveju, sakyčiau, dau- šistai"... 
pie tai, tarp kita ko. šitaip ra- gjau kaltintinas “Naujienų” __ ' 
šė: “Dr. Skrupskelis buvo iš- daktorius už tokio insinuacinio 

j vežtas į Vorkutą. Sunkiausias straipsnio, niekuo neparemtoj 
rėžimas ir nepakeliami darbai apart žodžių: “buvo pasklidęs

: v-v t   --------------------1—i: _ -----------------i 

I

Dr. Igno Skrupskelio nepalau- posakis”, kažkur “buvo para
šė. Kantriai kęsdamas savo (syta” ir pan., spausdinimą, ne
sunkią dalią, jis vis dar nenu- gU kažkoks tai Trumpa — už 
stojo vilties, kad kada nors jo parašymą. Redaktorius turi 
vargo dienos baigsis. Deja... žinoti, kad, išėję iš ligsvaros

re-; Tuo tarpu pats “Naujienų” 
Redaktorius, jeigu kalbama tik 
apie jį, labai gerai žino šios 
srities etiketą. Pav., man prisi
mena toks atsitikimėlis. Šių 
metų pradžioje, po pasirodymo 
tremtyje, 
Sruogos 
giausiam

7. Darnusis. 8. Ramonas :ti ir iš kitos pusės. Dabar kiek 
smulkiau.Į

i » 
I

9. Raštikis, 
Krupavičius. 11. Rudinskas. 
Daukša. 13. Šidlauskaitė. 
Sungaila. 15. Sakalauskas, 
Rinkūnas. 17. Saulis, 18.

Kuo gi dar kaltinami tie 
asmenys?

Nagi, visi bendrai — jie yra 
“katalikiškieji fašistai". O gru- 

i pėmis suskirstant, jie padarė 
’. dar ir kitokių nusikaltimų...

ir dar ne viskas.
“teismo sa-

Kokių? — Štai. 
Skrupskelis ir

I “vienas po kito
; dienraštį — “XX Amžių”...
i tote, kokia

I

žiūrėkite: Dr. 
kun. Prunskis 

vedė srovės 
Ma-

“sunki” kaltė?... 
Žinoma, kaltinimas - kaltinimu 
ir pasiliktų, jei nesinorėtų “pro
kurorui” Ant. Trumpai pasta
tyti prie to ir dar vieną klausi
mėlį: Jūsų metodu vadovau
jantis, kokius gi kaltinimus rei
kėtų primesti tiems, kurie re
dagavo dienraštį “Lietuvos ži
nias”? Juk visi gerai žinome, 
kad. savo laiku, to dienraščio 
redakcijos nariu buvo ir J. 
Šimkus.

Taip, tas pats Šimkus, kuris 
1941 m. birželio mėn. 14-17 die
nomis padėjo NKVD operaci-

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"
Parašė A. Vaičiulaitis

Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” tel
pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI", “LOKYS IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”. “ADOMAS 
IR IEVA", “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTĖ”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir t.t

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS"
366 W.* Broadvay So. Boston 27, Mara.

“Mūsų Kely”, Dr. K. 
(Kazio Veržiko) il- 
prisiminimų straips-

— ~— — i ............. ...v..**..... .. ..... ............j...... .. j ■.». . redakt
na. Kartą, grįžęs po sunkaus juodų darbų padaro. Jam reikė-jrių ir. nors ten buvo rašyta tik 

!darbo, neišgirdo švilpuko kel-jo straipsnį grąžinti autoriui J labai iš gerosios pusės, tačiau 
- tis. Minutę pavėlavo. Pribėgęs su mandagiu prierašėliu:! greitai “Naujienose” skaitėme

° J° sužvėrėjęs NK\ D prižiūrėtojas, “Trūksta paremiamųjų moty-: tokį “atsidėkojimą” Dr. Sruo-
° a* brutaliai nuo antro aukšto na- vų”... Tokius rašinius spausdin- gai: (cituoju iš atminties, nors

_, .ru jį nutraukė ant grindų. Dr.,ti — yra nusikaltimas. Redak-1 galėčiau ir autentišką tekstą
■ r genau Pasa vienas is skrupskelis krito galva žemyn/tonus gal pasiteisintų, kad:'paduoti) “Jeigu K. Veržikas ir 
ui Nnrint nutii tralima naRairv- ____—___________ nAnaVSU , •nepaliete w Tai yra demokratija ir, kas iš anksčiau būtų prasikrapstęs 

tolimoj ir ką nori, gali rašyti...” O, vis (akis, tai ne tik “Naujienų” Re- 
Ir demokratijoj —įdaktorių. bet ir daugelį kitų A- 

dienas kan-; insinuacijos draudžiama skelb-1 merikos veikėjų jis būtų galė
ti. Juk prisiminkime tik tą garėjęs aprašyti"... Taigi, kaip ma
nąją bylą Prancūzijoj (kurstome, rūstauta už “pavėlavimą” 
taipogi demokratinis valdy-iir siūlyta “prasikrapštyti” K. 
mas) ir kur Kraučenko buvo Veržikui akis.
patraukęs tieson vieno komu
nistinio laikraščio redaktorių į mat, jų logika... 
panašiu reikalu ir bylą laimėjo.! Pr. AKėnas.
Taigi, tam yra ir demokratija. > Toronto, 1949. VIII. 17.

I

Jo dienos baigėsi gyvybės kai- žmonės, kartais, ir dar didesnių Į niui apie “Naujienų

Kas gi yra tas Ant. Trumpa?
Kaip ten bebūtų, tik jau jis 

nėra joks Ant. Trumpa. < 
pavardė — yra kiek kitokia. 
Antanas Trumpa — tai KLCT.Kitiems — kiek “smulkesni” 

kaltinimai Sakalauskat — kal
tinamas, kad “dedasi neparti
niu" ir kad “labai greit iškilo į 
pirmaujančius”, Rinkūnas — 
kad “beveik jau pralenkia Sa
kalauską”, Saulius su Norkumi, 
— kad “fanatiškai nusistatę”, 
Yokubynas — kad “buvo so
cialdemokratu, o dabar juo ne
bėra”... Na, dar ir šių eilučių} 
autorius, 1________  _ ,
jis yra “visų ginklanešys”.

Na, o kaip gi yra dėl visiems} 
bendro ir visų didžiausio kalti
nimo, kad jie — “katalikiškieji 
fašistai” ? Kokie gi motyvai 
kalba už tel?

Gi, štai: “Ambrozevičius, Gri
nius, Maceina — linkę į fašiz
mą (žinoma, tas, “indukcijos 
būdu”, persiduoda" ir kitiems, 
straipsnyje išvardintiems... Ma
no pastaba — Pr. Al.). Šiems 
ypač imponavo Belgijos Degrel- 
le, Portugalijos Salazaras, 
Prancūzijos ugniakryžinin- 
kai”... Dėl tų jų nusistatymų 
“Lietuvoje plačiai buvęs paskli
dęs posakis (Pabr. mano —Pr. 
Al.): jeigu tautininkai, nieko 
neturėdami, gali valdyti Lietu
vą, tai mes — katalikai — tu
rėdami pusantro tūkstančio ku
nigų (valstybės iždo išlaiko
mų), mes taip galėsime valdyti, 
kaip niekas kitas...”

Dar kiek toliau: “Nacių (vo
kiečių ) okupacijos metu po
grindžio laikraštyje “Į Lais
vę” jie žavėjosi Ispanijos Fran
ko valdymo sistema ir ruošėsi 
ir Leituvai įpiršti tokią pat, 
vadinamąją katalikiško fašiz
mo diktatūrinę valdymo siste
mą”.

Sakykite, ar tai yra motyvai, 
kuriuose sakoma: “buvo pa
sklidęs posakis”, arba — to
kiam tai pogrindžio laikraštyje 
“jie žavėjosi...?”

Juk visiems gerai žinoma, 
kad “pasklidusiais posakiais” 
apkaltinimų mesdavo viena ki
tai tik kaimo moterėlės. O į 
laikraštį rašyti ir dergti žmo
nes tokiu pagrindu — yra tik 
tikras nusikaltimas. Tas pats

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA”.
Vardas .............................  -
Adresas ......................... ...... .............................................................

' ■

jų. Norint būtų galima pasaky-. išsekusios 
ti jo ir tikrąją pavardę, net' 
paduoti smulkią biografiją. Ta-' 
čiau aš — “trumpiškais” meto-1 
dais nesivadovauju.

Pasakymas, kad jis, “sėdė
damas jau Čikagoje” iš Biulete
nių ir kitokių spaudos šaltinių 

I Kanados padėtį išnagrinėjęs, 
kalŪM.nis"tuo7tad>«ali būti Paketas tik žmo- 

j gaus, dar neperaugusio vaiko 
į amžiaus. Tai — tik pėdsakų 
mėtymas...

Šis slapyvardis, pasakyčiau, 
pasirinktas labai gudriai ir 
klastingai. Jis daug ką ir klai
dina. Juk ne vienam yra žino
ma .kad tremtyje buvo, ir da
bar gal tebegyvena, žinomas 
žurnalistas, daug rašęs “Min
tyje” įvairiais klausimais, da
vęs puikių vertimų iš anglų li
teratūros, tremties Žurnalistų 
Sąjungos Centro Valdybos na
rys, V. Trumpa.

Po šito straipsnio pasirody
mo, vienas asmuo manęs ir 
klausia (juk ne visi gali asme
nų vardus prisiminti, nors pa
vardes — gerai žino):

— Ar čia rašo tas Trumpa iš 
“Minties”? Negi jis jau taip 
toli būtų nužengęs?...

Man teko paaiškinti, kad ne 
tas, nes vardas neatitinka. 
Taigi, kaip matome,

“Tarybtainkams” nieko nėra 
šventa.

Jie žmones išplūsta, iškone- 
veikia, be jokių motyvų, be jo
kių rimtesnių pagrindų. Net ir 
iš numirusių prisikelia asmenis 
ir, nežiūrėdami, kad žmonišku
mas sako, jog: “Apie mirusius 
— reikia kalbėti arba gerai, 
arba — nieko”, ir juos šmeižia, 
varto, sakyčiau, jų pačių kars
tuose. Maža to. Jie išniekina 
net mūsų tautos kankinių pa
laikus. kaip, |>av. Dr. Skrups
kelio, mirusio Sibire, Lietuvos 
kankinio mirtimi arba Dr. Die- 
lininkaičio — mirusio nors tėvų 
žemėj...

Čia stabtelėkime minutėlei ir 
prisiminkime kokios žinios gau

jėgos
sutrenkimo ir jis,
baisioj Vorkutoj, baigė liūdnas dėlto, ne. 
gyvenimo ir vargo 
kinio mirtimi”.

Čia pat dar Ant.
, risi paklausti: ar 
jūs, tais pačiais motyvais rem
damiesi. ir dar tūkstančių lie
tuvių, išvežtų į Sibirą ir miru
sių kankinių mirtimi, prisegus 
jiems įvairias etiketes, kaip:

Trumpą no- 
negaiėtumėt

Nieko nepadarysi. Tokia,

_Gaukite

Padek savo i’ZJ'SB*“*•'**'*’■ **** w v vimą dabar, kad butų sau-

Fordą į gus ir neturėtumėte ne 
smagumų Labor Day 

vairuodami

I

Fordo Dyleriai'W1^411

•Apdrauskite" savo karą prieš važiavimo 
sunkumus. Atveskite jį "namo“ dėlei tik
ro Fordo aptarnavimo, kuris yra nurody
tas dirbtuvės, kad ji peržiūrėjus ir patik
rinus. Tiktai mes. Fordo Dyleriai. galime 
jums duoti tokį pasiūHjimą. kuris sutau
pys pinigų:

1. Fordo išlavinti Mechanikai.
2. Tikros Fordo Dalys.
3. Dirbtuvės užgirti Metodai.
4. Specialūs Fordo įrankiai.

X
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Tėvynėn Per Ameriką
Tiesiog arčiau, aplink greičiau 
Nuo Amerikos priklauso, ar...

Lietuvių tautos tragedi
ja nėra išpranašauta, kaip 
žydų tautos likimas. Bet 
vertas dėmesio lietuviškas 
posakis: Ką Dievas myli, 
tam ir kryželį duoda. Gal 
būt Visagalis pakeitė sa
vo planą, ir naująja iš
rinktąja pasirinko lietu
vių tautą. Lietuva, žiūrint 
iš Romos, yra tolimiau
sias į šiaurę katalikiškas 
kraštas Europoje, vienin
telis katalikiškas pusiasa
lis prie Baltijos jūros, ku
rios pakraščiais aplinkui 
daugiausia protestantai ir 
stačiatikiai gyvena.

Esame giliai tikinti tau
ta, galime pasitikėti Vieš
pačiui ir kantriai nešti 
mums uždėtą kryžių. Bet 
tautinė pareiga, žemiška
sis Dieto palaimintas tau
tos egzistencijos instink
tas mus šaukia kovon dėl 
savo vietos pasaulyje, dėl 
laisvės patiems savo tėvy
nėje tvarkytis ir vesti pa
dorų gyvenimą. Tą teisę 
mums davė Aukščiausias 
Kūrėjas, paskyręs mums 
žemės kampelį Nemuno 
upyne, žemės, kurią mūsų 
tėvai šimtmečiais savo 
krauju ir prakaitu laistė, 
savo kaulais nuklojo. Mes 
būtume neverti garbingo 
lietuvio vardo, jei ir liūd
niausiais momentais nu
stotume kovos dvasios, 
noro gyventi ir nekovotu
me.

Mūsų kovos būdai aiš
kūs. Negalėdami kovoti 
atvirame lauke, žygiuo
jant gretomis prieš daug 
kartų galingesnį priešą, 
mes pasirenkame naujas 
kovos bazes už Europos 
ribų. Belieka tik tose ba
zėse taip susitvarkyti, kad 
mūsų jėgos vis stiprėtų, 
ne taip kaip pirmojo pa
saulinio karo vienos dide
lės tautos pabėgėliai pa
kriko. Anų pabėgėlių liki
mas negali būti mums pa
vyzdžiu, nes tarp jų ir 
mūsų yra didelis skirtu
mas. Jų kovos dvasią ga
lėjo paraližuoti savotiškas 
patriotizmas ir “susižavė
jimas” pasauline sovietų 
ekspansija, kurios užpa
kalyje ėjo ir eina rusų 
dvasia paremta ekspansi
ja. Mums gi visa tai yra 
svetima ir priešinga.

Ne visi dideli siekimai 
ar idealai pasiekiami tie

siogiai, artimiausiu keliu. 
Lietuvos laisvės atgavimo 
siekimas verčia mus dary
ti tolimus ėjimus, eiti toli 
aplinkui, tarytum kelias į 
Lietuvos laisvę būtų pla
čiai vandeniu užlietas. Juk 
ir pasauliniai karvedžiai, 
kaip Napoleonas ir kiti, 
kad savo užsibrėžtus tiks
lus pasiekti, buvo privers
ti daryti tolimus ir sun
kius aplinkinius žygius. 
Taigi ne be prasmės yra 
sakoma: tiesiog arčiau, 
aplink greičiau.

AMERIKA — LIETU
VOS KAIMYNAS

Keistas teigimas! Visai 
ne. Ar gi iš New Yorko 
uosto anais metais ne be 
sustojimo, ne tiesiog lai
vai su Amerikos lietuviais 
į Klaipėdos uostą nu
plaukdavo? Argi Darius 
ir Girėnas iš New Yorko 
ne tiesiog į Kauną skrido? 
Ar gi ne tas pats vanduo 
Lietuvos ir Amerikos 
krantus skalauja? Ką 
reiškia šiandien tarpkon- 
tinentinis atstumas, tūks
tančiai mylių, kada laivai 
per kelias dienas vande
nynus perplaukia, kada 
su tolimiausiomis šalimis 
radio ir telefonu susikal
bama, kada lėktuvais dau
giau 1000 km. per valandą 
skrendama ? Mes esame 
sėslios tautos vaikai, se
niau buvom pratę daugiau 
arkliais važinėti, todėl at
stumas “arkliniais maz
gais” matuoti dar neat- 
pratę. Dėl to ir Amerika 
mums tokia tolima atro
dė. Nekalbant apie forma
lumų ir lėšų kliūtis, šian
dien iš Europos Ameriką 
ar iš Amerikos Europą 
pasiekti yra lengviau ir 
greičiau, negu anais am
žiais iš Vilniaus betkurią 
tolimiausią Lietuvos im
perijos atsparos vietovę 
mūsų senoliai pasiekdavo.

Lietuvos ir Amerikos 
krantus iš amžių to paties 
vandenyno bangos skalau
ja, nes, žiūrint globališ- 
kai, Šiaurės ir Baltijos jū
ros yra tik didesnės At
lanto įlankos, kaip Karibų 
jūra ar Hudsono įlanka, 
ką patvirtina ir Karolio 
Didžiojo biografas Ein- 
hardas (770-840 metais) 
savo didžiajame veikale 
“VITA CAROLI MAGNI” 
rašydamas:

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coVai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 WesC Broadvvay So. Boston 27, Mass.

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

Vardas......... _.....................................................

“Panka tokia nuo Vaka
rų Okeano driekiasi rytų 
link. Jos ilgis nepatirtas, 
plotis tačiau niekur ne
prašoka šimto mylių, o 
daugelyje vietų ji aptin
kama daug siauresnė. Pa
lei ją gyvena daugelis 
tautų: danai ir sveonai, 
kuriuos normanais vadi
name. Jie užima tiek šiau
rinę pakrantę, tiek visas 
palei ją esančias salas. 
Prie rytinio pakraščio gy
vena slavai, aisčiai ir vi
sokios kitos tautos” (Ai
dai, 1947 m., Nr. 12, psl. 
101).

Kad šiandien ne visiems 
lengva Atlanto plotį nu
galėti, galime būti dėkingi 
dabartinei “taikai” ir jos 
kūrėjams, gražiai pra
skambėjusioms ir skam
bančioms chartoms, ne vi
sų vienodai suprantamai 
demokratijai, mūsų betei
siškumui ir beturtišku- 
mui. Kad šiandien negali
me telefonu ar radio su 
Lietuva susrišti, kad šian
dien prireikėjo Atlanto 
pakto ir greta Benelukso 
valstybių jame negali da
lyvauti Pabaltės valstybės 
(Lietuva, Latvija ir Esti
ja), kaip jų tautos neat
stovaujamos Jungtinių 
Tautų Organizacijoje, ga
lime dėkoti ne vien Krem
liui...

Amerika jau nėra atski
ras pasaulis Ji jau nesi
laiko Monroe doktrinos, 
jos politinės sienos yra 
prie geležinės uždangos 
Europoje. Tik joje kelias 
valandas vėliau, negu Lie
tuvoje, saulė teka ir lei
džiasi, matosi Grigo Ra
tai, Sietynas ir kitos 
žvaigždės. Tad kultūrin
gus žmones ,kurie į jūras 
ir į vandenynus neturėtų 
žiūrėti kaip kūdikiai į di
deles balas ir ežerus žiūri, 
nebaugina joki toliai. Bū
dami už vandenynų — A- 
merikoje ar Australijoje, 
mes turime pervertinti į- 
sisenėjusias geografinių 
atstumų sąvokas ir, pagal 
galimybę pasinaudodami 
modemiškomis susisieki
mo priemonėmis, tvirtai 
susirišti kolonijomis, kad 
būtume vieningi ir tvirti.

VISI KELIAI VEDA 
I LIETUVĄ

Jeigu viso pasaulio krik
ščionys teigia; kad visi 
keliai veda į Romą, tai lie
tuviai gali sakyti, jog visi 
keliai veda į Lietuvą, kur 
milžinai kapuose ilsisi, 
kur rūtos žaliuoja, kur tie 
takeliai, kuriais vaikštinė- 
jome... Joks kitas kraštas 
negali mums atsverti tė
vynės prie Nemuno. Jo
kiame kitame krašte 
mums taip maloniai neku- 

. kuoja gegutė, nesuokia 
'lakštingala, nečyrena auk
štai veversėlis...

Adomas Mickevičius, 
praėjusio amžiaus vidury
je būdamas tremtyje, sa
vo meilę ir ilgėsį savo tė
vynei išliejo gražiausio
mis poemomis, kurių vie
na prasideda šiais žo
džiais:
“Lietuva, tėvyne mano, tu esi 

kaip sveikata!
Kiek tave vertinti reikia, 

tik tas sužinos. 
Kurs tavęs nustojo. Šiandien 

grožį tavo pilnoj didybėj 
Matau ir aprašinėju, nes tavęs 

ilgiuos”.
Tremtyje esąs Kauno o- 

peros solistas VI. Ivanaus
kas dar Lietuvoje mėgda
vo dainuoti:
“O, tėvyne mano brangi, 

tu maloni visuomet.
Po skaisčia tavo padange 

man malonu pailsėt...“

Pirmasis Ginkluotųjų Sujungtinių Pajėgų Tarybos susirinkimas, 
Pentagon Building Washingtone, įvykęs tuojau po to, kai gen. Omar N. 
Bradley buvo prisaikintas, kaipo generalinių štabų viršininkų pirminin
kas.

Bucnys, Pranas, Pranas į 
Norvvood, Mass.

Apie š. m. rugpiūčio 22 d., 
laivu “General Blatchford” į
New Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Alejunas, Mikas į Cambridge, 
Mass.

Andruskevičius, Antanas. Bi
rutė į Havvthome. N. J.

Armavičius, Izidorius, Cecili
ja, Henrikas, Elena, Eduardas 
į Waterbury, Conn.

Kun. Bacevičius, Jonas j 
Porterfield, Wisc.

Bajerčius, Jonas į Waterbury, 
Conn.

Bajoraitis, Faustas j Cleve
land, Ohio.

Brazaitienė, Marcelė j Mon- 
trose, Mont.

Brazdžiūnas, Antanas, Van
da. Antanas į Shrewsbury, 
Mass.

Brokuriūtė, Genovaitė į An- 
sonia, Conn.

Bučinskas, Jonas, Jadvyga, 
Arvydas, Titas, Algimantas, 
Sigitas, Viktorija į Chicago, 
Illinois.

Kokią reikšmę tautai 
turi valstybė — tik lais
vės nustojusi tauta tepa
tiria. Be savo valstybės 
jokia tauta negali būti lai
minga. Valstybinio suve
renumo netekusi tauta 
negali savo genijaus pa
reikšti, neturi galimybės 
visas savo kūrybines ga
lias išvystyti. Todėl, kur 
mes bebūtume — Ameri
koje ar Australijoje, kol 
mūsų tėvynės kruviną 
vergijos jungą velka, mes, 
kaip vienos motinos vai
kai — naujieji ir senieji 
emigrantai, kaip samura
jai, guldami ir keldami tu
rime atsisukti į saulėtekio 
pusę, kur yra Lietuva, ir 
maldoje prisiminti ken
čiančius ir mirštančius 
mūsų tautiečius tėvynėje. 
Neužmirškime esą kovo
jančios tautos avangardas 
po trispalve vėliava su šū
kiu Laisva ir Nepriklau
soma Lietuva! Tik tada

Butkus. Alfonsas, Elena, A- 
dele, Robertas. Valerija, Dalia 
į Chicago, III.

Dambrauskas, Antanas, Bro
nė, Kazimieras, Antanas į Chi
cago, III.

Darzinskis, Stasys. Ona, Ka
zimieras į Cicero, III.

Daunys, Aleksandras, Graži
na, Arnūnas į Philadelphia. Pa.

Dirmauskas, Bronius, Elena, 
Neringa, Romualdas j Philadel
phia, Pa.

Domkus, Petras, Danutė, 
Vladas, Kazimieras į Chicago, 
IU.

Fogtienė, Marija, Regina, 
Edmondas į Syracuse, N. Y.

Grigaliūnas. Antanas į Brook
lyn, N. Y.

Indreika. Lionginas, Stanis
lava, Meilutė į Brockton, Mass.

Jakubauskas, Jonas, Albina, 
Jone į Baltimore, Maryland. '

Jankevičius, Vytautas į Lin- 
den, N. J.

Jankevičius. Magdalena j 
Hempstead. L. I., N. Y.

Jankevičiūtė, Ona į Colum- 
bus Ohio.

Jankūnas, Kazimieras, Luci
ja, Kazimieras j Elizabeth, N. 
J.

Janusas. Pranas, Bronislava. 
Kristina. Nijolė. Antanas į Chi
cago, III.

Jaskauskas, Veronika. Jonas 
į Merchantville, N. J.

Jomantas, Antanas. Pranas, 
Algimantas į Chicago. III.

Juchnevičius. Vytautas i 
Shenandoah, Pa.

Jurskas, Juozas j Chicago, 
Illinois.

Kaminskienė, Ona. Vytautas, 
Aldona į Buckland, Conn.

Kantaravičius, Viktoras j So. 
Boston. Mass.

Kaunienė, Karolina, Antani
na, Laima į Manchester, Conn.

Kilikevičienė, Izabelė į Short 
Hills, N. Y.

Katinauskas. Motiejus į 
Springfield, Mass.

Kazlaitienė, Agnietė į Lan- 
caster. Pa.

pasilsėsime, kai ta vėlia
va bus garbingai nunešta 
į Nemuno kraštą ir vėl iš
kelta Gedimino kalne Vil
niuje. Tam yra visos gali
mybės, nes: esame vienin
gi ir nepalaužiamos kovos 
dvasios emigrantai, esame 
didžiausios demokratijos 
krašte, kurio idealai ati
tinka mūsų tautos troški
mus ir kuris žino savo mi
siją pasaulyje ir atsakin
gumą prieš žmoniją, krik
ščionybę, civilizaciją ir 
kultūrą. Nuo Amerikos 
priklauso, ar mes greit 
laisvom Lietuvon sugrįši
me, ar... kartu su ameri
kiečiais per Beringo są
siaurį į Sibirą nuvaryti 
būsime...

E. K. Vilnietis.

■ ■■ i S

Stendus, Pranas, Filomena, 
Pijus į Chicago, III.

Striupatis, Juozas, Vitalija į 
Donaldson, Pa.

Slikas, Stasys, Teresė, Euge
nijus į Brooklyn, III.

Stonkus, Antanas, Malvina į 
Chicago, UI.

Sumakarienė, Magdalena į 
Philadelphia, Pa.

Targonskis, Vytautas į Ams- 
terdam, N. Y.

Treideris, Magdalena j Water- 
bury, Conn.

Tupčiauskas, Vytautas. Ma
rija, Šarūnas, Arvydas j Chi
cago, III.

Uogintas, Algimantas, Eleo
nora į Norwich, Conn.

Urbonas, Aleksas, Bronisla. 
va, Danguolė, Barnabas į Chi
cago, III.

Utara, Vytautas, Magdalena, 
Jonas, Kaza į Maywood, III.

na, Marija, Romutis į Chicago, 
Illinois.

Mimgaudis, Juozapas į Dor
chester, Mass.

Orentas, Juozas į Paxton, 
Mass.

Orentienė, Cecilija, Genovaitė 
į Gardner, Mass.

Padvarietis, Vincas, Elena, 
Regina, Algirdas į Brooklyn, 
N. Y.

Paalksnis, Vladas, Salomėja, 
Stanislovas, Elena į Chicago, 
Illinois.

Packauskas, Petras į New 
Philadelphia, Pa.

Palevičius, Juozas, Maria, Al
fonsas į Stoughton, Mass.

Pecenkis, Ignas, Adelė į Mel
rose Park, III.

Petravičienė, Vanda į So. 
Boston, Mass.

Petrulevičienė, Emilija j Mas- 
peth, N. Y.

Ratkus, Mykolas į Trenton, 
N. J.

Rinkevičius, Juozas, Ona, 
Mindaugas į Sunnyside, L. I., 
N. Y.

Rockus, Benediktas į Cicero, 
III.

Rūkas. Antanas, Elena. A- 
ristide, Daiva į Yorkville, III.

Šalkauskas, Katryna, Alek
sandras, Aleksandra, Stanislo
vas, Rauda į Pittsburgh, Pa.

Sibilskis, Mykolas. Skolasti- 
ka j Chicago, III.

Sinkaitė. Stefanija į Chicago, 
III.

Skirpstas, Vincas, Marija, Ni
jolė į Pittsburgh, Pa.

Sklerys, Jurgis į Irons, Mich.
Šliogeris. Antanas į Windsor, 

Conn.
Špokevičius. Boleslovas. Sta

nislava, Giedrė. Romas į Rock- 
ford, IU.

Stanislauskienė, Stefanija, 
Angelija j Chicago, III.

Starkus, Jurgis, Petronela. 
Jūratė, Jonas į Chicago, III.

Stašaitis, Vincas, Ona. Vida. 
Arvydas į Chicago, III.

Statkevičius, Jonas j Provi- 
dence. R. I.

Steikfltias, Antanas, Sofija, 
Ramutė j East Chicago. Ind.

Stembokas, Julius. Apolon, 
Julius į Athol, Mass.

Vaitkūnas, Juozas Teresė, 
Aldona, Zita į Norwood, Mass. 

Vizgirdas, Tadas, Marija, Ri
mas, Dalia į Fanwood, N. J.

Vasiliauskaitė, Ursula į Troy, 
N. Y.

Vilčiauskas, Juozas į Melrose 
Park, III.

Viburienė, Stase į Brockton, 
Mass.

Zaidotas, Juozas j Brooklyn, 
N. Y.

Atvykstančius pasitiks orga
nizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Didysis Bonrybes 
Baltinis

Pulki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 puL

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.75.

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Syrijos prezidentas, ge
nerolas Hossni Zaim, 

sukilėlių nužudytas kartu 
su jo pastatytu ministeriu 
pirmininku, Mohsen Bara- 
zi. Tie patys sukilėliai ka
rininkai, kurie jį dabar 
nužudė, prieš keturis mė
nesius jam buvo padėję 
pagrobti valdžią pervers
mo keliu.

Kinaitienė, Stasė, Renata j 
Brooklyn, N. Y.

Kriksciūnas. Ona, Julija, O- 
na. Gytis į East Chicago, Ind.

Krivailienė, Irena, Joana į 
Gary, Ind.

Kucinas, Juozapas. Zuzana, 
Regina, Aurela į West Hano- 
ver, Mass.

Kuklys. Teofilis į Chicago, 
m.

Karablikowas, Borisas į New 
York, N. Y.

Kubilevičius, Antanas į Phi
ladelphia, Pa.

Masilionis, Juozas, Valerija, 
Aldona į Merchantville, N. J.

Michalowska„ Helena į Chi
cago, III.

Nagys, Mikas į Chicago, III.
Naujalis, Juozas į New Bri

tam, Mass.
Miknaitis, Motiejus, Marijo-

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
demišką 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”

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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VISI KELIAI VEDA Į BROCKTONĄ!
Moterų Senelių Prieglaudos Statybos Fondui Didelis

PIKNIKAS
n

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
Vienuolyno Sodyboje
LABOR DAY

Rugsėjo-Sept. 5,1949 /

Thatcher Street, Brockton 54, Mass.
Graži dienos programa

10 vaL Iškilmingas šv. Mišias lai
kys Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
Rėmėjų Organizacijos pirminin
kas Kun. Pranciškus M. Juras.

Pamokslą pasakys iš Maspeth. 
N. Y. atvykęs įžymus pamoksli
ninkas Prelatas Jonas Balkūnas. 

Po pamaldų įvyks Seselių paruošti 
skanūs lietuviški pietūs. Ten pat 
bus įvairūs stalai su užkandžiais 
ir gėrimais.

BROCKTON, MASS.
SHOWtMG
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lyviams ir visiems to parengimo 
rėmėjams. Tarpais bus dainos su 
mnrika_

Visus Amerikos, o ypač Naujosios 
Anglijos, lietuvius, kviečia daly
vauti Seselės ir jų Vienuolyno 

RtMRJAL

i
ti

kun. A. Zanavičius. koncertą, kuriame dainų prog- mas su amerikiečiais lietuviais Saulėno nuopelnas jiems, skai- 
Ir čia susirin- tlingai dalyvavo pasitarime su- 

, kar rengimui sukakties proga ban- 
gale įsikybo 9. kieto kun. Saulėnui ir ryžtin- 
Amerikoje gy-! gai pasižadėjo bankieto rengi- 

liko ati-

Prašo Pagelbėti uanian D.P. Camp. 
U. S. Zone.

atnašavo 1
’ Skaitlingai susirinko giminės' ramą išpildys pasižymėjusi brocktoniečiais.
i draugės bei draugai, draugijų Stulginskų šeima. Tautiškų šo- kusiųjų dėmesį atkreipė, 
narės bei nariai atiduoti pasku- kių programą išpildys vietinė ’ .............................

{tinę pagarbą savo gerai ir išti- tremtinių šokėjų grupė. Bus ir 
jkimai narei, o kiti laikė sau už kitų įvairių margumynų: dekla- 
pareigą atsilankymu pagerbti macijų, ir tt. Programai užsi- 
ją. kaipo šios kolonijos seniau- baigus — šokiai. Prašom visų 
šią lietuvę gyventoją. Todėl ir draugijų bei kuopų nedaryti

Germany, laidotuvės buvo labai skaitlin-1 kitų parengimų paminėtą die-
II

LO WH1, MASS.

HEW HAVEN.CONN

{ną. bet iš kalno ruošties daly- 
paliko dideliam nu-1 vauti šiame parengime, kurio

Mirė Marijona Riškienė

Rugpiūčio 6 a.. po ilgos 
rimtos ligos, mirties angelas iš
skyrė iš šio pasaulio seniausią 
mūsų kolonijos lietuvę gyven
toją Marijoną Riškienę, kuri 
savo gerųjų dukrelių. Sofijos 
Trečiokienės ir Stasės Valias 
priežiūroje ir globoje gyveno, 
ir paskutines gyvenimo dienas 
teko pas Sofiją Trečiokienę už-

ir

Igos.
Velionė

liūdime dukteris — Sofiją Tre- pusė pelno skiriama įvairiems 
čiokienę ir Stasę Vallase. tris parapijos atlikti remonto dar- 
anūkes ir dvi proanūkes ir žen- bams.
tus — Jurgį Trečioką ir Juozą 
Valias. Šioj gilioj liūdesio va
landoje dėl mirties brangios 
motinėlės ir močiutės reiškiame 
nuoširdžią užuojautą č*--’—
lems, žentams ir anūkėms. Ma-^ įvykusiame Romuvos parke Šv. 
rijonos ramybei — Amžiną at- Roko parapijos metiniame pik- 
ilsį suteik jos vėlei, Viešpatie, nike programos išpildyme pasi- 
ir amžinoji šviesa tegul jai rodė ir Brocktone apsigyvenę 
šviečia visuomet. tremtiniai.

i Pirmas pasirodymas — tauti
niai šokiai. Nors šokių grupė 
turėjo labai mažai laiko pasi
rengti, tačiau šokių vadovės p.1

BROCKTON, MASS.

M.

Tremtiniai Talkininkauja
dukre- § m rugpjūčio mėnesio 14

Mokytoja Violeta Gradeckaitė 
Dalyvaus Seime

Mūsų parapijos klebono, kun. 
A. Gradecko, sesutė Violetamokąs ūkio likė. taipgi ištikima motina ir j

bitinin- tikra bei tauri lietuvė. Priklau- Gradeckaitė, kuri yra mokyto- 
Rožančiaus ja Fair Haven Junior High 

ir apie staliaus bei šalt- Draugijos ir Amerikos Lietuvių School ir pirmininkė New Ha- 
darbus. Esąs katalikas.; Romos Katalikų Susivienymo ven Mokytojų Federacijos Lo- 
geraširdžių lietuvių pa- 116 kuopos.

d.

Po Vasaros Atostogų Prasidės 
Kultūrinis Darbas

Praėjus karštam vasaros se
zonui, lowelliečiai sukrus prie 
rimtų kultūrinių darbų.

DLK Vytauto klubas ligi šio
lei turi atostogas, po kurių 
rugsėjo 11 d. pradės susirinki
mus. Visi Lowell ir apylinkių 
lietuviai žino, kad klubas per 
paskutinius dvejus metus yra 
daug padėjęs lietuviams trem
tiniams Vokietijoje.

Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai I Klubas, kurie panorėjo nau- 
Pas dažną iš Jūsų, namų jai atvykusieji iš tremties įsto-

viename virvės 
stambūs, senai 
veną brocktoniečiai, o kitame—’mą remti. Bankietas 
9 padžiūvę, neseniai iš anapus dėtas ir bus sujungtas kartu su 
Atlanto atvykę tremtiniai. Re- kun. Saulėno vardinėmis, 
zultate nei virvė nei traukian-Į Tad sveikas darbuokis, 
čių pusių garbė nenukentėjo. Tas kunige S. Saulenai, ir 
Pirmuoju traukimu nuo koto laimingai ilgiausius metus 
buvo nuversti “dipukai”; ant- pasirinktu keliu. To linki Jums 
moju — išėjo lygiomis, nes nei Brockton tremtiniai, 
viena nei kita pusė nepajudėjo 
iš vietos, o trečiuoju — “dipu-' 
kai” nuvertė nuo kojų stam
biuosius amerikonus. į ................ .

Į Be to, tremtiniai pakartotinai sklePuose- yra senu ir išėjusių ti į jį, priėmė visus nariais, ne- 
1 susibūrę į ratelius padainavo mados baldų, virtuvės įren- reikalaudamas iš jų per viene- 
keleta tautinių dainelių, kurios ir indų, kurie užima daug rius metus nei įstojimo mokes-

mie- 
ženk 
savo

Brockton Dipukų Komitetas.

vietos ner.ešdami jums jokios čių, nej kitokių duoklių, 
naudos, o tik sudarydami be
reikalingą balastą jūsų skiepe. 
Tų daiktų atvykstantiems į Į 
Brocktoną dipukams labai 
trūksta, todėl būkite geri, už- 
jauskite tuos, kurie visko nu
stojo karo audrose ir dabar 
reikalingi kitų paramos; paau
kokite Jums atliekamus daly- 

ministratoriausp. A. Bačiulio kun- S- Saulėnas, šio mėnesio kus, padarysite gerą darbą ir 
rūpesčiu bei šokikų pastango- 10 d- šventė 5 metų sukaktį, apsivalysite savo skiepą nuo 
mis, buvo suspėta pikniko pro-.kaiP Y™ kuni8° pareigose. trantų. Kurie turite tokių daly-
gramą paįvairinti dviem gra- Ta Pro^a Brockton Tremtinių kų ir norite juos paaukoti di-j 
žiais tautiniais šokiais: “šus- Komitetas^ sveikina kunigą Sau- Pakams, praneškite telefonu 
tas” ir 
rovams labai patiko.

Šokių grupėje dalyvauja: 
Eitavičienė, 0. Jalmokaitė, 
Karosaitė,

taip pat seniesiems lietuviams 
buvo pasiigtos ir patiko.

Dar pažymėtina, kad nema
žas kiekis tremtinių moterų pri
sidėjo darbu prie pikniko pa
rengimo. Dalyvavęs.

Vyt. Ramanauskas.

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

Penkių Metų Kunigystės 
Sukakties Proga

R. Špokevičiūtės ir grupės ad-' ®v- R°ko parapijos vikaras

Vincas Merkevičius ir šeima.' 
kurie dabar randasi Vokietijoje j 
D. P. stovykloje, neturėdami’ 
Amerikoje giminių ar pažįsta-’ 
mų. kurie parūpintų jiems dar-' 
be ir buto garantijas, kreipėsi 
"Darbininko" redakcijoa. pra
šydami paskelbti: ar neatsiras
tų kuris geraširdis iš Amerikos 
lietuvių ir. sudarydamas darbo 
ir buto garantijas, išgelbėtų 
juos iš beviltiškų sunkių trem
ties gyvenimo sąlygų.

Jo šeima: jis pats. Vincas 
Merkevičius. 42 m. amž.. žmo-
n . 38 m. amž.; vaikučiai — baigti, 
v .nas 3-jų ir antras 1-nų met. ' Velionė Marijona Riškienė 
Y a ūkininko sūnus, bet kokių buvo giliai tikinti ir gera kata- 
d rhų nesibijo:
d., rbus. sodininkystės.
k stės ir kitus. Šiek tiek nusi- sė prie Gyvojo 
manąs 
k: ivio 
Prašo „ . , .
d ti jam išsigelbėti iš tremties. Į Palaidota iš šv. Kazimiero. atstovė 32-ram Amerikos Fede- 

Jo adresas: Vincas Merkevi- parapijos bažnyčios rugpiūčio racijos Mokytojų seime, kuris 
čris. (13a) Schweinfurt. Lith- 8 d., su šv. Mišiomis, kurias įvyks nuo rugpiūčio 22-26 d.d.

--------------------------------------------- j Milwaukee, Wis.
. Nuoširdžiai sveikiname Vio
letą, kad ji, kaipo lietuvaitė,' Mereckaitė,

Norintiems angliškai pagal i pasiekė tokio aukšto laipsnio peldžiūtė, 
gramatiką išmokti, patariamaI ir įgijo visų savo bendradarbių vyrai: A. Bačiulis, K. Keblins- 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 'pasitikėjimo bei pagarbos. Lin- kas Laurinaitis, < 
MOKYTOJAS. . 
dingi pasikalbėjimai: kėliau-! šių sėkmių mokytojų seime 
jant traukiniu, pas gydytoją, svarstant svarbius reikalus, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kėsina tik $2.00.

DARBININKAS
M* W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MA**

J EI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —‘ ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"
cal 935. buvo išrinkta, kaipo

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

. Knygą —
“Šus- Komitetas sveikina kunigą Sau- pūkams, praneškite telefonu —(

“Kalvelis” šokiai žiū- lėną ir linki daug, daug laimės 4035-M, Brocktone, arba pos- ____
gyvenime, karte šitokiais adresais: Bačiu- AV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS 

tikras lis Antanas, 826 N. Montello Knyga verta įsigyti kiekvie- 
kaipo St, Brockton, Mass. arba Ta- nam, norinčiam plačiau susipa- 
_r_ _______ , 86 Webster St., žinti su visų taip mylimo Šven-
jam1 Brockton, Mass. Tie žmonės pa- tojo gyvenimu ir darbais. VisiI. Laurinaitytė, 

B. Orentaitė, 
D. Spokevičiūtė

j ir pasisekimo jo 
j Kunigas Saulėnas yra 
y {“dipukų” tėvas 
L dvasios vadas, 
M žmogus. Dipukų reikalai

ne tik 1__ ,
bet ir kaipo1 mošaitis,

jr yra pirmoje eilėje ir Brocktone J sirūpins iš Jūsų skiepo atiduo- šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo
> « — * • i*____t___ t_____• _______ ' J__________ CavIvA-vav Kutinai tiirčfu icicrvrf'itur būt, nėra dipuko, kuris ne-'darnus daiktus paimti ir duoti Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 

» Tjinri būtų patyręs vienokios ar kito-1 tiems dipukams, kurie bus rei- šią naują knygą —
- - - - - - • - • - —šv. Pranciškus Asyžietis.

kas žinote ar turite tuščią bu-j Knyga yra gausiai paveiks- 
tą, kambarį ir numatote, kur luotą, gražūs viršeliai, ryškios 
galima būtų gauti darbo, pra-'raidės, lengvai skaitoma. Turi 
neškite aukščiau paduotais ad- 176 pusi. Kaina — $1.50. Sku- 
resais arba telefonu 5911-R nuo
4 iki 10 P.M.

Brocktono Tremtinių
Komitetas.

Joje yra nau- kim Dievo palaimos ir geriau- naitis z. Mereckas, T. Mitkus, kios Paramos iš kun- Saulėno. . kalingi. Taip pat prašoma, jei

Visi Rezervuokitės Rugsėjo
25 Dienai

Rugsėjo 25 d., mūsų parapi
jos svetainėje Moterų Sąjungos 
33-čia kuopa rengia nepaprastą

; J. Špokevičius, J. Varoneckas. "J*8 J’ems ieš^0 darbo, jis juos 
Pažymėtina, jog moterų šoki-'Sabena darbap > ^Pinasi jais, 
nių tarpe dalyvauja viena ame- kaiP tikras tėvas savo vaikais, 
rikietė lietuvaitė ir būtent M..Tik > X™ Per dau* kuklus ir 
Peldžiūtė - Darbininko” ad-]^™ darbais nesireklamuoja, ir 
ministratoriaus dukrelė. |todėl karta“ net kitiems tenka

Antras pikniko 'programos'nuopelnai dipukams.
paįvairinimas - virvės trauki- DiPukai įvertindami kunigo

I
biai siųskite užsakymus: 

DARBININKAS 
366 W. Broadffay. 

South Boston 27, Mass.
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ŽINUTES jo, pagražėjo ir paįvairėjo. Tik
rai pasidarė graži žvaigždė. 
Verta ir visiems naujakuriams 
katalikams su ja gerai susipa
žinti ir jos gražiu turiniu pasi
naudoti.

Labai maloąu. Sunku yra iš- 
pasakyti kaip yra linksma ma
tyti mūsų mielus pabėgėlius 
prisidedant prie mūsų amerikie-, 
čių lietuviškos veiklos. Mūsų1 
veikimo dirva yra plati. Todėl 
yra labai malonu pamatyti nau
jakurį mūsų tarpe veikiant.

Štai, Stasys Jakutis ir Valen
tinas Vakauza tampa LRKSA 
įgaliotais rinkti šiam Susivie- 
nymųi bei prirašinėti prie jo 
naujus narius. Girdžiu, kad šių 
naujų mūsų didžiulės organiza
cijos veikėjų šie darbai yra 
sėkmingi.

Ponas Edvardas Kamėnas 
stoja “Darbininkui” talkon pla
tinti lietuvišką spaudą. Tikrai 
gerai!

Kai kurie rašosi, prie Bosto
no katalikų lietuvių choro, ku- kun- B J Rusteika atvyksta iš 
riam vadovauja talentingas ?ansas.’ * Boston^ Tre'

Vestuvės. Rugp. 21 d., pane
lė Adelė Samatonytė, gyv. 68 
Hancock St., Dorchester, ište
kėjo už D. E. Granholm.

I Išvažiavo altaristai. Sekma
dienį, po pietų, privačiais gera
darių automobiliais Šv. Petro 
parapijos Mišių tarnautojai iš
vyko savaitei atostogų į Mira- 

,mar, Island Creek, MassZjuos 
prižiūrės kun. Albertas Kon- 

i tautas ir subdiakonas Naudžiū
nas.

Parvažiuoja viešėti. Klebonas

muzikas Jeronimas Kačinskas, č“111™)- S v. r., Sv. Petro pa. 
Didelis geras choras gali daug kun. Rustei-
padėti lietuvių kultūrinėj veik
loj. .J* •

O kiti renkasi į anglų kalbos Qien4’ 
pamokas. Be pasimokymo kai- 
bos, jie dar turi [ 
megzti čia naujų pažinčių ir pa
laikyti senąsias.

Sveikinu visus naujakurius,

ka laikys šv. Mišias. Keturi 
metai atgal, šv. Baltramiejaus 

jis buvo Arkivyskupo 
įšventintas į 

progos už- š10-^ šv- Petro Parapi-
ijos bažnyčioje.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGA

Konkursas ir Dovanos
Emigracijoje esantieji lietu

viai profesionalai susibūrė į 
draugijas, kurios ne tik pade
da savo nariams jų profesi
niuose reikaluose, bet drauge 
jungia vienon šeimon po pa
saulį pasklindančius tautiečius. 
Tokios draugijos yra: inžinie
rių ir architektų, gydytojų, tei
sininkų, mokytojų, rašytojų, 
žurnalistų ir kt. šį pavasarį, 
gegužės 20 d. Bostone įsikūrė 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos skyrius. Steigėjų bu
vo 6 lietuviai inžinieriai, gyve
ną Bostone ir apylinkėse, o da
bar turima jau 16 narių (keli 
iš N. Hampshire ir Connecti- 
cut). Tai pirmasis tos organi
zacijos skyrius J. A. Valstybė
se. New Yorke taip pat susior
ganizavo lietuviai inž. ir arch., 
laukiama įsisteigiant skyrių 
Čikagoje, Clevelande ir kt. di
desniuose lietuvių centruose, 
nes lietuvių inž. dr architektų 
J.A.V-se, senųjų ir naujųjų at
eivių, yra keli šimtai.

Paskutiniajame Bostono lie
tuvių inžinierių susirinkime, 
liepos 29 d., nutarta kviesti vi
sus lietuvius inžinierius ir ar
chitektus, tiek senosius Ameri-

Choras. Kun. Virmauskis baž- 
kurie padeda mums purinti lieė į*“*1
tuvišką dirvą. bendradarbiavimą naudai alta

ristų, naujakurių, parapijos
Federacijos susirinkimas. Sek- mokyklos, South Bostono ‘Tag 

madienį, bažnyčioje buvo skel-'Day’ ciloro- -
biamas Federacijos vietinio(ckoro Pakrikas.
skyriaus susirinkimas, kurs į-> Antradienį, 7 v. v., salėje, 
vyks ketvirtadienį, rugp. 25 d., i492 E* 7th St Praktika v>’k8'

Jis skelbė ir

vakare bažnytinėje salėje, W. 
5th St. Susirinkimas bus labai 
svarbus. Todėl prašyta, kad vi
sos katalikiškos draugijos bei 
kuopos atsiųstų pbrą/ę atstovų 
arba valdybos narių.

ta sopranams ir altams.
Ketvirtadienį, 7:30 v. v., 

bažnyčia, basams.
Penktadienį, 7:30 v. v., 

bažnyčia, tenorams.

Po

po

Parašė kun. Dr. K. Gečys, 
1946 m. 575 pusL

Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga 
na

Už Straipsnius Lietuvybės Ugdymo 
reikalu

koa lietuviu*, stoti į Liet. Inž. 
S-gą. Visais reikalais prašoma 
kreiptis į skyriaus pirmininką 
dipL inž. Vyt Česnulį (227 W. 
5th St., So. Boston) arba sky
riaus sekretorių inž. Dr. Jurgį 
Gimbutą (250 Columbia Rd., 
Dorchester, Mass.).

Tuo tarpu sąjungos Centro 
Valdyba yra Vokietijoje, U. S. 
zonoje, Kempteno mieste, kur 
buvo paskutinysis lietuvių inži
nierių ir architektų suvažiavi
mas (š. m. gegužės m. 21-22 
d.). Suvažiavime nutarta per
kelti C. Valdybą į J. A. Valsty
bes, kur jau atvyko du C. Val
dybos nariai ir laukiama tre
čiojo (iš penkių). Naujoji Cen
tro Valdyba turės sušaukt liet 
inž. ir arch. suvažiavimą J. A. 
V-se ir patiekti pavirtinti įsta
tus. Tuo būdu prie sąjungos 
tvarkymo prisidės ir senieji 
Amerikos lietuviai inžinieriai ir 
architektai. Bolševikams oku
pavus Lietuvą, į užsienius pa
sitraukė keli šimtai liet. inž. ir 
arch., buv. Lietuvos Inž. ir 
Arch. S-gos nariai. Dabar turi
me skyrius Australijoje, Brazi
lijoje, Kolumbijoje, laukiame 
susiorganizuojant Kanadoje. 
S-gos tikraisiais nariais gali 
būti speciales aukštąsias (uni
versitetas) ar
(koledžiai, institutai) 
baigę inžinieriai bei 
tai.

Lietuvių Inžinierių
tektų S-ga pagrindiniu

i

ftiuomi skelbiu konkursą ir dovanas už geriausius 
straipsnius lietuvybės ugdymo reikalu, kurie tilps A- 
merikos lietuvių katalikiškuose laikraščiuose nuo š. 
m. birželio m. 20 d. iki rugsėjo pirmosios.

Temas laisvai pasirenka kiekvienas rašantysis. 
Straipsnius prašau siųsti pasirašius tik slapyvarde.

Dovanos skiriamos tokios: pirma 25 dol.; antra 
15 doL; trečia 10 doL, ketvirta ir penkta dovana po 10 
doL vertės knygų.

Sprendėjų Komisiją sudaro Prel. K. Urbonavi
čius; “Draugo” redaktorius p. L. Šimutis; “Garso” 
redaktorius p. M. Zujus; “Darbininko” redaktorius p. 
A. Kneižys ir “Amerikos” redaktorius p. A. šerkšnas.

Gerbiamąsias lietuvių katalikiškų laikraščių re
dakcijas, kurių redaguojamuose laikraščiuose pažy
mėtu metu tilps tokie straipsniai, prašau tuos laikraš
čių numerius specialiai nusiųsti Sprendėjų Komisijos 
nariams,* kad jiems lengvėliau būtų galima duoti man 
sprendimą.

Tada aš laimėjusių dovanas slapyvardes paskelb
siu laikraščiuose. Ir, kaip tik laimėjusieji dovanas, 
praneš man tikrą pavardę ir adresą, aš tuoj įteiksiu 
jiems dovanas.

Kun. P. M. Juras,
u. K. I. pirmininkas.

ir labai gražiai atrodo. Kai- 
— $4.00.

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

(VAIRUS SKELBIMAI

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nussavybss 

kreipkitės pas: 

OIAS. LIKSIS 
Realstatininkas 

71t N. Vau New Avė., 
Hollywood 38, Calif.

7

uždaviniu laiko ruoštis Lietu- 'nos, giminės ir pažįstami prašo- 
vos Atstatymui, kur bebūtume 'mi atsiliepti.
nublokšti, kol Lietuva priešo j TREJAKAUSKAITE - Sle- 
pavergta. Paskutiniojo suvažia- gus, Mary, iš Dumčių km., Pa
vimo nutarimuose pabrėžta: 
“Pagrindinis mūsų visų tikslas, 
mūsų konstrukcijos esminis, 
pirmas paragrafas, mūsų bu
vimo alfa ir omega: iškovoti 
Lietuvai tą, kas jai melu, klas
ta, smurtu ir jėga buvo išplėš
ta”. J. G.

GRABORIAI

S. RansevidK ir Saus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

žėriu vi., Vilkaviškio ap. 
TOCIONIS, Vincas, iš Galen- 

tenų km., Nemunaičio vi., A- 
lytaus ap.

ULICKAS, Juozas ir Stanis
lovas, sūnūs Adomo Ulicko. 

j UZNYS, Jonas, iš Plungės, 
Telšių ap., ir žmona Uršulė.

VAČIKAUSKAS, Augustas, 
Benotas ir Vincas, iš Trakiškės 
km., Tauragės vai.

VENC, ar Wens - Braderytė, 
Marija, ir vyras, kilęs iš Pen- 

feThinrAT VTO Marii. km” G^^abudžio vl„SINOGALYTE, Marija, 16 aD
Pašvenčio km., Jurbarko vi. vhtuac^ ♦ •• v •-

VILIMAS, Kostas, iš Karnų- 
SLAPAKAUSKAS Stepo- kų km Antalieptės vi., Zarasų 

kas, Kazimieras, iš Meižių km-, apskr.
Bagaslaviškiu vi. j giuONYTfi - Baranauskie-

SLAPOKAS - Slapakauskas, nž Petronėlė, iš Byčiūnų km., 
Kazimieras, iš Meižių km., Ba
gaslaviškiu v.

SZUTEJKO - Kosinskienė, ir 
vyras Kosinskas, Vincentas, 
gyv. Philadelphijoje.

TAMOLIUNO, Broniaus, ir 
jo žmonos Palyvonaitės, Ele- !

Ratelio pirmininkas p. St. 
Lūšys padarė valdybos prane
šimą. Jis pasįdžiaugė gražiu 
tremtinių tarpusaviu sugyveni
mu ir pabrėžė gražaus tremti
nių su senesniais emigrantais 
sugyvenimo svarbą. Valdybos 
nutarimui įsteigti lituanistikos 
mokyklą ir lietuviško teatro 
iranduolį susirinkimas karštai 
pritarė. Pagalbon išrinkta litu
anistų mokytojų ir tėvų komi
sija iš p. Dr. Gimbutienės, p. 
Mockaus ir p. Kulboko. Teatro 
reikalu plačiau kalbėjo Lietu
vos valstybinio--teatro aktorių* 
p. H. Kačinskas, kviesdamas 
jaunimą stoti į jo organizuoja
mą dramos studiją.

Einamuose reikaluose nutar
ta Tautos Šventę rugsėjo 8 d. 
atšvęsti iškilmingu tremtinių 
susirinkimu su svečiais.

Susirinkimui pirmininkavo 
prof. Končius, sekretoriavo p. 
H. Kačinskas. Dalyvis.

aukštesniąsias 
mokyklas 
architek-

ir Archi-
savo

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
YorkePaieškomi Ašmenys:

v

»

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

1—---- L Uf _____josopn w. vdspor 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
•■lumuotoj** 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. 80 8-1437 

•Outh Boston-6-3960

BANYS, Alfredas, gyvenęs 
Baniškių CBriedžių) km., Bir
žų apakr.

BARANAUSKIENE - Zilio- 
nytė, Petronėlė, iš Byčiūnų km., 
Onuškio vi., Trakų ap.

BOJAZINSKIENE, Zina ar 
Zofija, iš Šiaulių.

BOREIŠA, Liucijonas, iš Bo- 
reišų km., Panoterų vi., Ukmer
gės apskr.

BUGNYT® - Simonavičienė, 
Pranė, iš Akmenės, Mažeikių a.

GRINEVIČIUS, Jonas, iš 
Juškonių km., Šėtos vi., Kėdai
nių ap.

GRUŠAS (Gruzdąs), Vincas, 
iš Šiaulių ap.

GRUZDĄS (Gruzdąs), Vin
cas, iš Šiaulių ap.

KASIULEVIČIUS, Vincas, iš 
Ražų km., Lapių vL, Kauno a.

KAZAKEVIČIUS, iš Pašven
čio km., Prienų vi.

KOSINSKAS, Vincentas, ir 
jo žmona Szutejko, gyv. Phi
ladelphijoje.

KUNICKAS, Antanas ir 
vardas.

MARKŪNAS, Vladas, iš 
bados km., Lyduokių par., 
mergės ap.

PAKENAITfi, Ona, iš Balic- 
kų km., Surviliškio vi., Kėdai
nių ap,.

PALYVONAITES - Tamoliū- 
nienės, Elenos, ir jos vyro Ta- 
moliuno,' Broniaus, giminės ir 
pažįstami prašomi atsiliepti.

REGELSKAIT®, Gertrūda, 
iš Trokšelių km., Kražių vi.

RUTKAUSKAS, Petras, iš 
Grigikių km., Bagaslaviškiu vi.

ŠILERIS, Jurgis, iš Dubiškių 
km., šakių ap.

SPURGAITYT® - Bruderis, 
Augustė ir vyras Bruderis, Ju
lius, iš Lipkų km., Griškabū
džio vi., šakių ap.

STANKUS
Konstancija, ir 
kaitis, Willie.

ŠILINSKIS.
Veckų km.,
Tauragės ap., ir žmona Uršulė. 

SIMONAVIČIENE - Bugny- 
tė, Pranė, iš Akmenės, Mažei
kių ap.

I
Iš Chicago. Kun. Vytautas 

Mikolaitis ir kun. Antanas Za-“Žvaigždė”. Jau seniai,
So. Bostone laikraštis. Barauskas, iš Chicago, III., šio- 
Širdies Pasiuntinys — !mi» dienomis vieši Dorchestery, 

žvaigždė”. Ją redaguoja Ame- Bostone, ir apylinkėje.

Graži 
išeina, 
Jėzaus 
44< 
rikos lietuviai kunigai Jėzuitai. 
Iš pradžių jis buvo mažutis. 
Dabar, prisidėjus raštais nau
jakuriams Tėvams Jėzuitams, 
šis mėnesinis laikraštis padidė-

į Pennsylvania. Šią savaitę 
kun. Albertas Abračinskas iš
važiavo į Scranton, Pa. apylin
kę.

Onuškio vi., Trakų ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consatate General of Lithuante 

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

DAKTARAI
f________________ _____

Tel. A V 2-4026

J. Repshfc, MJ>.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: S—4 ir B—8.

I

Steigiama Lituanistikos 
Mokykla

A J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insuranoe
4R9 W. Brarfimy

80. BOSTON, MA8S. 
OffteaTtf. SOuth »

BeafTOiMe

Iš tremtinių susiriakimo
Penktadienį skaitlingame 

tremtinių ratelio susirinkime 
nutarta visiems, kiek leis darbo 
sąlygos, dalyvauti aukų rinkė
jais rugsėjo 10 d. Lietuvių Die
noj Bostone. Tuo reikalu iš
klausyta BALFo vietos sky
riaus atstovų p. Matijoškos ir 
p. Juknevičiaus pranešimai. 
Paaiškėjo, kad vien tremtinių 
aukų rinkėjais milijoniniame 
Bostono mieste neužtenka. 
Reikia mažiausiai dviejų tūks- 
taačių rinkėjų! Tad, jei nerime, 
kad Lietuvių Dienos rinkliava 
Bostone pasisektų «• lietuvių 
garbė būtų apginta, reikia rin
kėjais rugsėjo 10 d. Bostone 
išeiti visiems jaunesnio amžiaus 
lietuviams: ne tik tremtiniams, 
bet ir seniems emigrantams, jų 
jaunimui. Tai visų Sėtuvių rei
kalas ir pareiga.

Išvyko Atostogoms
Pirmadienį, rugp. 22 d., anks

tyvą rytą p.p. Kastantinas ir 
Antanina (Grabijoliūtė) Šid
lauskai, gyv. So. Bostone, išvy
ko savaitei atostogų į Kanadą. 
Ten aplankys Quebec, Montre- 
alį ir kitas vietas.

Draugijų Valdybų Adresai

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dienų ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

PAROS C G
VALERIJONO ŠAKNYS

Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo-

nuo histerijos ir žemų

į
Ed-

Sla- 
Uk-

•V. JONO EV. SL. PAtALFINEt 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger SL, So. Boston, Maas. 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
•84 Sixth 8L, So. Boston, Mass. 

Prot Rait — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Balt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. 8ixth St, So. Boston, Mass. 

Odininkas—Stasys K. Griganavičius, 
6*9 E. Seventh St, S. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvay, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos sa»j,
492 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais .kreipki

tės pas protokolų raštininkų.

W AITT
FUNERAL HOME

80 Emersoa Ava. 
Brockton, Maso.

Edwrd L WaHt 
(Waftekfinas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

TBL. FA—1-

UMtoalty ite Toniko Pas Mus 
Pristatom gerinusi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

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

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

xmssxxxxxx*xskxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjogkes I

mario,
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi, 
šokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER*8 CO. 
414 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mms.

Juozis Kisinsbs
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. L«xington 88M
Limooinai dėK visokių rsikaių.
Patarnavimas Dienų ir Naktį.

Pranckaitytė, 
brolis Pranc-

Stanislovas, iš 
Naumiesčio vi..

0S90l3D0i

Pristatome Alų ir Toniką
lies 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:

BEVEHAGE CO.BOBŲ
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Ibi. SO 6*8141, So. Boston, Mms. |
8aKSSaMMHaMNNKKXNKXKMNMBa00(S6XXKKX»SXSCXKXXXNm0CS0CS0C»

Vincas Balukonis, Savininkas.

GeriausU Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

MaN»nB(SNS3CNSSSSNMSSSNNNS8SR00DSC

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Sartli tatai, Mas. į

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius Ir

Bateamuotojae
(Notary PubUc)

Patarnavimas dienų Ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios Ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.
■MMs

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Eaat Broadvay 
SOUTH BOSTON, MAS8.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktf.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. BO 8-0815 

•Outh Boston 8-2608
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KsšhkHs straipsnis lietuviškumo ugdymo reikalu

Iš Praeities Tavo Sūnūs

Vydūno “Probočių 
lių” sau — žmonių sąvo
ką. Tas sau žmogus, tai 
dvasios laisvės žmogus, 
nors dar jį ir varžytų fizi
niai pančiai. Tik dvasioje 
laisvas žmogus tikrai yra 
laisvas.

Štai mažas lietuvybės 
žadinimo skerspiūvis pe
reitą šimtmetį. Jo pagrin
dinė žymė ta, kad praeitis 
___ : žadinime svarbų 
vaidmenį vaidina. Buvo 
veržtasi iš praeities į da-

vietų 
palv- 
amži-

L

Dažna proga skamba 
gražūs lietuviškojo himno 
žodžiai. Jie atnaujina mū
sų širdyse lietuvybės jaus
mus, skatina jais gyventi 
pilko kasdieniškojo gyve-! 
nimo aplinkoj. Bet nuaidi 
garsas, vėl nuščiūva paki
lę jausmai ir kaž, ar kada 
turime progos kiek dau
giau įsigilinti į tuos 
mums brangius mūsų 
himno žodžius. O nuo jų 
mes galėtume atsekti lie
tuvybės ugdymo siūlą.

Ne veltui dr. V. Kudir- bartį, kokia bus ateitis — 
ka, mūsų himno autorius niekas negalėjo pasakyti, 
ir kūrėjas, ragino ir tebe- ji dar tebeglūdėjo miglo- 
ragina savo tautiečius se. Kokia ji betgi buvo, 
semtis jėgų iš praeities, mes matėme per laisvąjį, 
Kad ir realistinę mintį, nepriklausomąjį Lietuvos 
kad ir net pozityvistinį gyvenimo 20-metį. Lai- 
nusistatymą atstovauda- sva, visų tautų lygybėj ji 
mas, jis išliko artimas spindėjo, sako vienas poe
tam judėjimui, kurs buvo 
taip artimas jo metui. 
Juk dr. J. Basanavičius, 
mūsų tautos atgimimo tė
vas, su “Aušros” laikraš
čiu mokė lietuvį gerbti,__ _____ _______
branginti ir mylėti tautos silaikymo branduolys glū- 
praeitį. Savo tautos isto-, j^jo pačioj tautos širdyj 
rijos nežinąs , rašė jis, pO šiaudine pastoge, šian- 

“esąs kaip vaikas”. O dien jjg jau perkeltas ki- 
kuns lietuvis nenorėjo bū- Kiek pereįtąjį šimt- 
ti earbineu ir tvirtu vv-

Vaiždas gatvės laike potvynio Queens rajone New Yorke. Vanduo 
staiga užliejo gatvę daugiau, 4 pėdas aukščio. Nuotraukoje matosi van
dens apsemti automobiliai ir dvi merginos, kurios nusiavusios batus ir 
rankoje juos iškėlusios brenda gatvėje, norėdamos pasiekti savo tikslą.

tyj nė nenori girdėti apie 
kokį ten grįžimo “rojų”, 
laikraštis džiaugte džiau
gias evangeliniu, avį susi- 
radusiojo piemens džiaug
smu, kai pavyksta parsi
vilioti kokį, mažiau galvo
jantį, žmogų.

Mūsų visos pastangos 
prieš priešo užmačias mus 
sunaikinti turi I ~" 
lenktos mūsų organizuo
tumo linkme. Juk lietuvy
bės gelbėjimas dabar pir
miausia nukreiptas į tau
tos periferiją, į visus tuos, 
kurie yra už tėvynės ribų. 
Mes dar nesam, kaip sako 

--------- rėmėsi Vaižgantas, atskilę nuo 
lietuvių įgimtų savo tautos kamieno. Mes 

savo visi, ir seniau i 
ir garbingai dabarčiai bei gimtos sodybos židinyj, ■ tėvynę palikę, esam tin. > luiaguuai u. uvaoiuicu uc- . uu ucnuuuc
ateičiai. Vėliau Maironis tiek šiandie jis jau remia- fiziškai, bet nedvasiškai— pritekliai, žmonėms trūko Tumui lietuviškai galvoti 
smarkiai pliekė savo sa- si tautos mokytinių, vadi- esmiškai nuo tautos atsi-

, kurie ta namų inteligentų, tvirtu- skyrė. Kol tėvynę savo 
spekuliavo, ja mu, patvarumu ir išsilai- širdyj minėsi, teigia Ali- 

ghieri Dante, tol būsi jai 
ištikimas, tol jos neaplei
si ir būsi jos geras vaikas.

Šiandien jau pasididžia
vimas mūsų garbingąja 
praeitm nedaug bepadėsi 
lietuvybei ugdyti, šiandie dysis 
reikalingas susidomėji- kūrėsi lietuviški būreliai 
mas ir su savo dabartim ir tt.). Pats Vaižgantas 
ir su savo aplinka. Mes išsitaria 
visi už Lietuvos ribų esam sak Dobilą, tautinį ir pat- 
lietuvybės ugdytojai, nuo'riotinį “bludą”. 1893. XI. 
mūsų ir mūsų vaikų di- 28 d. Tumas įšventinamas 
džia dalim priklausys ir kunigu. Tolesnis jo gyve

nimas — kova dėl Lietu
vos laisvės, kova dėl ge-

Šviesusis Lietuvis Vaižgantas

I
I

tas.
Šiandien lietuvybės gy

venimas pastatytas visgi 
kitoj plotmėj ir šviesoj, 
negu pereitąjį šimtmetį. 
Kai tada lietuviškumo iš-

Nedaug tėra šviesių as- resnio, šviesesnio lietuvio, 
menybių, kurių tauta dėl laisvės nuo lenkų ir 
šviesiose ar tamsiose savo'rusų įtakos. Gimęs ir au- 
gyvenimo dienose negalė-I gęs sveikoje, gausioje lie
tų užmiršti. Prie jų pir
moje eilėje reikia priskir-

ti garbingu . ir tvirtu vy- metį lietuvybės išlaiky- 
h1 • mas svarbiausia rėmėsi

Garbinga Lietuvos pra- etninių, 
eitis buvo akstinas kurti savybių išlaikymu

tyromis tuos, kurie ta namų inteligentų, 
praeitim i 
negarbingai prekiavo tau-kymu. Etninės savybės
A. _ _  _ *1- 9.A. ~ r 1tos aikštėse. “Menka gar- buvo pagrindas toms nio
bė”, — dar pats esu gir-' —-kA-o
dėjęs savo ausim, kaip jis 
sakė, — “didžiuotis did
vyrių tauta, o patiems 
elgtis kaip nykštukai”. 
Nes ir tam pačiam mūsų 
tautos dainiui Maironiui 
buvo šventa ir brangi mū- bai gerai žino, 
sų tautos praeitis ir jis vybę jis pirmiausia 
norėjo prikelti nors vieną kirs, jei dvasinio gyveni- 
senelį iš milžinų kapų, mo vadovus pakirs. Dėlto 
kad išgirstų bent žodį iš jis pirmiausia ir puolė į

kytinėms savybėms, šios 
jau aukštesnio laipsnio. 
Juk šiandie jau lietuvio 
etninės savybės renka
mos, užrašinėjamos, už
fiksuojamos.

Mūsų tautos piiešas la- 
kad betu

pė

būti pa-'ti mirusį šviesųjį Juozą
J Tumą - Vaižgantą.

Jis atėjo į šį pasaulį 
1869 m. Rokiškio apskr., 
Svėdasų valsčiuje, Malai- 
šių kaime. Tuo metu mū
sų tėvynėje buvo daug 
vargo ir skurdo irtam-i 
sos: baudžiava buvo tik- 

_______________j ką panaikinta, bet nesu- 
ir neseniai skubta dar panaikinti me- 
esam tikįdžiaginiai ir dvasiniai ne-

tuvių šeimoje, rytų Aukš
taičiuos, kurie tiek daug 
kilnių asmenybių davė 

ILietuvai, į tautinį darbą 
.Tumas metėsi visu smar- 
i kurnu.

Kun. Tumas nesiveržė nei 
prie žemiškų turtų, nei 

j prie šiltų parapijų, nei 
.prie taip madoje buvusio 
!dvaro bei lenkystės. Ne- 
į patiko jis nei Rusijos ca
ro “činauninkams”.

Tačiau visa tai nekliudė

i

I

visko, ypač apšvietos ir ir veikti kaimo žmonių 
tautinio susipartimo. (tarpe, žmonių, kurie jį 

1888 m. Tumas, baigęs, mylėjo kaip patys save. Iš 
Dinaburgo realinę mokyk-į Mosėdžio jis redaguoja 
lą, įstojo į Kauno dvasi- “Tėvynės Sargą” ir iš čia 
nę seminariją. Čia jau meta tokias, 
reiškėsi kai kurie atlietu- prastas, mintis: 
vėjimo pradmenys (profe
soriavo Kak. Jaunius, di-' 

mūsų kalbininkas,

čia pajutęs, pa-

iki šiol neį-

nau lognaių uuni jis pnimausia ii puuic į o
tų praeities laikų, kada Sibirą išvežti tautai vado- Lietuvos ateitis, nes gali 
geriau ir gražiau gyventa, vaujančius asmenis. Jis iš atsitikti taip, kad tautos 

Mes turim žinoti, kad vienos pusės 
mūsų tautos žadintojai kad tiek 
pereitą šimtmetį praeitį atsirado 
statė pavyzdžiu dabarčiai iš kitos 
tam, kad lietuvis veikiau sivilioti, 
išsivaduotų iš verguvės, žmones atgal, kad juos ga- 
fizinės ir dvasinės, į kurią lėtų likviduoti. Užtenka 
jis buvo pakliuvęs. Juk S. paskaityti bolševikų trem- 
Daukanto “Būdo” lietuvis tiniams leidžiamą laikraš- 
buvo laisvas, tvirtas ir tį, kad įsitikintumėm, 
kilnus žmogus. Jis gyveno kaip priešo viliojama. Ka
sau. Jis atitiko vėlesnę dangi inteligentija trem-

džiaugėsi, 
daug tremtinių 

už Lietuvos ribų, 
betgi norėjo par- 

ypač įtakingus

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

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

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

“DARBININKAS”
306 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

likęs branduolys gali būti 
esmiškai sunaikintas nu
tautinimu ir deportacijo
mis. Iš praeities mes tik 
tiek begalim semtis jėgų, 
kiek tai dar reikalinga pa
laikyti ryšys su tautos 
praeitim, kaip jungtimi su 
dabartim.

Tiek fizinės, tiek dvasi
nės sveikatos išlaikymas 
krašte, kuriame tik bebū
tume, savo kaip lietuvio, 
teisių gynimas prieš mū
sų dvasiai priešingus ant
puolius, drąsus nešinąs 
garbingo lietuvio vardo 
per visas laikų audras — 
štai gairės, kurių turime 
laikytis, plaukdami gyve
nimo vandenynu į uostą, 
kurio vardas tėvynė. Šian
die ateitis mums tokia pat 
tamsi, kaip ir kadaise, bet 
juk jau mes turim tokių 
pat kovos pavyzdžių, ko
kių jie turėjo ir prieš sa
ve, būdami taip tvirtai ir 
galingai įsitikinę, kad 
'“vienok Lietuva atbus gi 
kada”, jog to jų tikėjimo 
niekas nesugriovė. 

1 Mes nekalbam apie nu- 
'tautimą svetimojoj, mes kiekvienam pasikėsinimui 
kalbam apie lietuvybės;prieš jį atsakys: 
ugdymą savo širdyse. Nes • Lietuviais esame mes gimę, 
mes tikim lietuviu: jis i

■ garbingas ir jokiai sveti- 
i mai įtakai nepasiduos, 
Ikad ir tolimiausiam kraš-

LAIVAS AUDROJ

Mano laivas plaukia plaukia, 
Plaukia per marias — 
Vėjas suka, dūksta, šėlsta, 
Išpučia bures...

Laivas klaidžioja, paklysta, 
Laivui neramu — 
Kur sustoti, išsikelti, 
Uosto nerandu.

Aš matydamas šią dalią, 
Sudedu aukas — 
Ir maldauju jūrų galią 
Lauždamas rankas:

“Nešk, o vėjau, šitą laivą, 
Nešk kraštui ramian! 
Nešk per audrą vandenynų 
Mano Nemunan!
Ten sustoki, mano laive, 
Inkarą įmesk — 
Iš kelionės, iš didžiosios 
Man’ namo parvežk, 

šitą žemę iš vadinsiu 
Motina mana, 
Ją myluosiu, jai gyvensiu 
Ir mirsiu už ją”.

Ąt. Kairys

te bebūdamas nešios gar
bingą lietuvio vardą ir

Lietuviais turime ir būt 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

J. Petrelis.

zacijos kviečiasi jį savo 
garbės nariu, vyriausybe 
apdovanoja daugeliu gar
bės ženklų. Jo politinės 
pažiūros betgi ir šiuo lai
ku skyrėsi nuo šios gady
nės daugumo dvasininkų. 
Jis, pasak prel. A. Dam
brauską, buvo tautiškųjų 
organizacijų sac e r d o s 
magnus, šventino jų įstai
gas, laimino jų darbus, 
sakė jų iškilmėse pamoks
lus, liudijo jų katalikybę.

Jis mirė 1933 m. balan
džio 29 diena, 7:40 vai. v. 
Daugelis dešimčių tūks
tančių kauniečių ir iš to
limiausių Lietuvos 
atvykusiu tautiečiu 
dėjo šį didijį vvrą į 
nojo poilsio vietą.

J<X palikimą nusako pa
liktas “Mano testamen
tas”:

“Nekilnojamo turto ma
no nėra, o kilnojamasis 
susidaro iš bibliotekos (a- 
pie 2,000 tomų), nebran
gių, bet rinktinių paveiks
lų galerijos, nebrangių 
baldų ir visai menkos gar- 
derobos, kur vertingi tė
ra kailiniai.

Pinigų man nėr, aš juos 
kaip tretininkas, išdaly
davau kas mėnuo moks
leiviams ir įstaigoms. Kas 
bus tinkama, visa tai aš 
skiriu sumanytajam stu- 
dentų-čių namui Tumo- 
Vaižganto vardu.

Lietuvą ir lietuvius my
lėjau, bet sentimentus 
jiems jau iškalbėjau savo 
raštuose, prašome pasi
skaityti ir bus tiek, ar aš 
tebesu ar nebesu”.

Vertingiausias Vaižgan
to palikimas ir yra tie jo 
raštai — apie 20 didžiulių

tomų. Paskaitykime tik 
didžiausią jo veikalą ‘Pra
giedrulius’, noveles, “D’- 
des ir dėdienes”, “šeimcs 
vėžius”, jo feljetonus ir 
gausią publicistiką, pa
matysime, kiek daug jo 
buvo dirbta, kalbėta, mąs
tyta, galvota,^ kovota. Ir 
visa tai buvo skirta tau
tai, laimingai ir nelaimir- 
gai Lietuvai, jos žmo
nėms. Argi kas daugia i 
begalėjo mylėti savo t3vy- 
nę, kaip šis šviesusis lie
tuvis? Tekalba jis patsai:

“Kone nuo pat kūdiki 7 
lopšio ir iki pasenusios 
lazdos aš nieko tiek kon
krečiai nemylėjau, 
nei paties Pono Dievo, pri
sipažįstu, nors ir be prisi
pažinimo visiems tai aiš
ku, kiek slieko širdžia tą 
velėną, po kuria aš, štai, 
jau septintą dešimtį metų 
landžioju*. Man viena te
buvo tikrai skanu ir ma
lonu — čeploti kad ir ne
švarų, bet tik tautinį čiul
piką. Vyžotą, lopyta ma
no Lietuvėlė, bet— mano! 
Lininiai, arielkini n k a i, 
mėšluočiai, dažnai padle- 
cai tie lietuviai, bet —ma
no broliai! Lietuvos isto
rija tedavė mums legendą, 
o kultūrą paliko mums 
patiems po pusės tūkstan
čio metų inicijuoti, bet ta 
istorija — mano!”

Šiuos reikšmingus žo
džius, kaip ir daugelį kitų, 
paskelbtų Vaižganto raš
tuose, turėtų įsidėti į gal
vą kiekvienas išeivis 
lietuvis ir visada gyventi 
tomis* idėjomis, dėl kurių 
gyveno, kovojo ir vargo 
šviesusis Vaižgantas.

Br. Kviklys.

“Mylėk Viešpatį Dievą 
už viską labiaus, Artimą 
kaipo pats save, o Tėvynę 
už save — daugiau”, ar
ba: 
myli Viešpatį Dievą, klau
so jo prisakymų, turi my
lėti ir tėvynę, nes tai to
kia Dievo valia. Tasai 
žmogus negali prisilaikyti 
tos iškreiptos patarlės: 
“kur gerai, ten tėvynė”, 
bet turi daryti gerai, 
idant jo tėvynėje, jei buvo 
pirma sunku gyventi, ne
gerai, pasidarytų ramus 
gyvenimas, būtų gerai”.

Vėliau matome įkuriant 
“Žinyčią”, rašant visą ei
lę dailiosios literatūros 
veikalų, dirbant “Vilniaus 
Žiniose”, “Viltyje”, “Ry
gos Garse”, “Vaivoiykš- 
tėje” ir kitur. Kaip visuo
menininkas jis dalyvauja 
lietuvių seimuose Vilniuje 
ir Petrapilyje, važinėja 
kaip agitatorius, kuria 
lietuviškas partijas, įtiki
nėja žmones lietuviško 
reikalo šventumu.

D. karo metu J. Tumas 
darbuojasi lietuvių trem
tinių tarpe, organizuoja 
jų komitetus, suvažiavi
mus. Po karo grįžta į Lie
tuvą ir vėl redaguoja visą 
eilę lietuviškų laikraščių.

Nepriklausomo gyveni
mo metu jis susilaukia 
tinkamo įvertinimo iš vi- 

i sų lietuvių, net ir iš dva
sinės vadovybės: 1921 m. 
jis tampa Žemaičių kapi
tulos garbės kanauninku. 
Universitete jis skaito lie
tuvių literatūros 
išleidžia visą eilę 
grafijų, kuriose nušvie
čia iki šiol mažai 
mą mūsų draudžiamosios 
literatūros metą. Organi-

“Žmogus, kuris

ĮSIGYKITE VEIKALĄ B LIETUVOS PART1ZAMŲ VEIKLOS 
VYTIS IR ERELIS

Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos leidinys, 1946 m., 576 pi.

Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir poeto plunksną. Atšventęs sa
vo kunigystės auksinį jubiliejų, rašytojas vis 
dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:
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Vardas  ________ ...____ ____ _____ ............................-._____

Adresas

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:—
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — “VYTIS 

IR ERELIS”.

kursą, 
mono*

težino*

New York miesto Ligoninių Departamentas 
sėkmingai išgelbsti prieš laiką gimusius kūdikius,. 
padėdamas juos į tam tikrus inkubatorus, kuriuo
se jie įgyja reikiamą gyventi svorį. Nuotraukoje 
matomas toks stiklinis inkubatorius, kuriame 
randasi 2-jų svarų ir 1-nos uncijos kūdikis. Am
bulatorijos slaugė Judy Nelson teikia patarnavi
mą.




