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• Kai žiūrima pro partinius

• Ar tai yra ausbUbaciJa?
• Tikroji padėtis?

šiuo metu Amerikos socialis
tų “Naujienos” ir bebaigiama 
“suvalstietinti” liaudininkiškais 
pagrindais Kanados “Nepri
klausoma Lietuva" turi nemaža 
darbo “beryškindami” nepasi
sekusį, taip vadinamą Kanados 
organizacijų ir partijų seimą. 
Tuo reikalu p. J. Kardelis “iš
klojo” didžiulį straipsnį “N. 
Lietuvoj”, nors, tiesa, straips-

ŠV. TĖVAS PRAŠĖ ĮSTEIGTI 
TARPTAUTINĘ VALDŽIĄ 

JERUZALĖS MIESTUI
Vatikanas — Jo Švente- tieji nebus našta valdžios 

nybė Popiežius Pijus XII įstaigoms. 
Didžiajam Penktadieny iš
leido encikliką, kuris bu
vo išsiuntinėtas visiems 
vyskupams pasaulyj, ku
ria prašė Jeruzalės mies
tui ir jo apylinkei įsteigti

Atry1** •. t V’^mpas
i*amic.

Perėtą antradienį atvy
ko iš Romos J. E. wskn- 

____  ___  ____ pas Petras Bučys, MIC., 
džiaugėsi, kad Palestinon TT*. MYiion4 vyriausias 
grąžinama taika ir prašė ’ 
apsaugoti šventoves Pa
lestinoje.

nis yra be autoriaus parašo, bet tarptautinę valdžią, 
tas ir pasako, kad tai yra nuo. Popiežius savo rašte 
Redakcijos. O to laikraščio Re-| džiaiicrpsi i 
dakcija ir redakcinis “kolekty
vas” bazuojasi p. Kardelio as
menyje.

Prieš ruošiamą suvažiavimą, 
kai buvo norima pasisakyti or- 
ganizacijiniais klausimais, tai 
“-N. L.” Redaktorius tų straips
nių nedėjo, nes, pro jo parti
nius akinius žiūrint, jie buvo 
nenaudingi laikraščio pasiimta- 
jai linijai. Gi suvažiavimo me
tu p. Kardelis “paaiškino”, jog 
nedėjęs “tik” trijų straipsnių, 
kurie, svarbiausia, buvę... peril- 
gi. Tačiau šiuo metu, savo pa
ties “produktingoms” mintims, 
jis nepašykštėjo paskirti laik
raštyje net dyiejų puslapių...

“Naujienos”, bent ligi šiol, 
tepakalba apie tai tik apžval
gininko lūpomis — trumpai. To 
dienraščio Nr. 81 įdėta trumpa 
žinutė, užvardinta: “Kas iš- 
maršavo iš kanadiečių seimo”. 
Išvardinus tų “visų” (imu ka
butėse, nes, toli gražu, tai ne
visi) pavardes, laikraštis “pri- 

vadinamą Kanados 
Sąjungą”...

“Naujienoms”, kadangi jos 
tik trumpai rašė, tai trumpai 
norisi priminti ir kartu pa
klausti: “Negi jos mano, kad 
paskelbtas šaukimas į vadina
mąjį Kanados partijų ir orga
nizacijų seimą buvo privalomas 
visoms organizacijoms ir pa
skiriems lietuviams mobilizaci
niu principu?” 0 jeigu jos taip 
nemano, tai kodėl gi negalėjo 
kiti “susimesti” į Kanados Lie
tuvių Sąjungą?

Tuo labiau, kad tame “visuo
tiniame” seime ir iš anksto 
daugelis organizacijų atsisakė 
dalyvauti. Pav., iš Toronto, 
nors tai yra antroji savo didžiu 
lietuvių kolonija Kanadoje, te- 
pasiuntė vieną atstovą tik ma
ža socialistų grupė ir pašalpi- 
nė organizacija* SLA — taipogi 
vieną. O kur kitos visos orga
nizacijos?

Montrealio organizacijos — 
taipogi, toli gražu, nebuvo vi
sos. Netgi toks didelis lietuvių 
sambūris, kaip Vytauto Klu
bas, kuris turi apie 1000 na
rių, nerinko ir nesiuntė atsto
vų. Tiesa, seime buvo atsiradę 
iš to Klubo trys “savanoriai” 
atstovai, niekeno nerinkti, ku
rie ten buvo vadinami “broliš
kais” atstovais, o vėliau tik p. 
Kardelis savo rašinyje juos 
“perkrikštyjo” “draugiškais”...

Iš salės “išmaršavo” ne vien
Tęsinys 2-rame puslap.

WW1
,*1' IKongreso subkomitetis 

priėmė naują DP 
jstatymp

viršininkas. Į
Jo Ekscelencija atvyko 

į Jung. Valstybes 
Marijonų reikalais.
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Washington, D. C. Praga, Čekoslovakija —

ANTRADIENIS

*

< t v 1 ueKosiovaaija —Pereitą savaitę J. V. Kon- §įOmis dienomis Čekoslo- 
greso subkomitetas svars- vakijos komunistinės vai
te naują ir pneme DP įva- buvo
žiavimo bilių. ’vus Miss Vlastą Vraz, a-

Pagal šį naują bilių, jei- merikietę, kuri vadovavo 
gu Kongresas jį priimtų Relief forCe-
w Pre^enta* pasirašytų, į cbosiovakia šalpos orga- 
butų įleista | Jung. Vals- nixacikli Komunistinė 
ybes 300,000 išvietintų valdžia ją kaltino “politi- 

žmonių per du metus, o ne veiirin”
Jung. Valstybių valdžia

Jo šventenybė Popiežius Pijus XII kelyje į 
Šv. Petro Baziliką pavaizduoja gyvąjį kryžių, kur 
jis vyksta atnašauti skaiytas šv .Mišias, atžymė- 
jimui savo 50-ties metų nuo įšventinimo į kuni
gus. Tai buvo Kančios Sekmadienį, kada viso pa-' 
šaulio kunigai buvo įgalioti atnašauti po dvejas 
šv. Mišias.

REIKIA IŠNAU
i GALIMYBES

M
*

Raudonieji Uždraudė Platinti
Kataliku Laikraštį Berlyne
Meluoja sakydami, kad nėra 

pareikalavimų
Berlynas, Vokietija —jtis su Rusija, pasirašyta 

Sovietų Rusijos zonoje ko-. 1921 m. savaime pasinai- 
munistinė valdžia uždrau-, kiną. Pagal tą sutartį Ru
dė platinti

I
Į
dė platinti “Petrusblatt”,'sįja galėjo siųsti savo ka- 

i Berlyno diecezijos savai* riuomenę į Iraną, jeigu 
jtinį ir vienintelį katalikų jai gręstų karo pavojus. 

. laikraštį. Šio laikraščio i 
tiražas yra trigubai padi- .. Joj jaučia dabar. 
dėjęs, o komunistai sako, vaiJžia kad
kad jo niekas nereika-Į 
lauja”. Tai yra melas.

I nas pirmųjų 
laikraščių po karo leidžia-' 
mų Vokietijoje.

Komunistai, matyt, pik
tinasi to laikraščio turi
niu, ypač kaip Sovietai 
persekioja K. Bažnyčią ir 
Kardinolo Mindszenty tei
simo aprašymais, ir kitais 
aprašymais, kurie aiškiai

Rusijos valdžia, matyt,

Rusijos pasienio kariuo
menė dažnai užpuldinėja 

Petrusblatt” buvo vie- Irano sienos sargybą. To- 
diecezijos, dėl Irano valdžia ir matė 

reikalą minėtą sutartį nu-, 
traukti, kad išvengti rusų’ 
okupacijos.

Gen. Rudenko arešhutas 
Maskvoje

Berlynas, Vokietija — 
___  ___  _____ Spauda praneša, kad Ru- 

parodo komunistų veiklą sijos gen. Roman A. Ru- 
prieš Bažnyčią ir bendrai denko areštuotas Maskvo- 
tą kas dedasi už geležinės Je-
uždangos.

jeigu ūkinė padėtis leistų, 
tai Prezidentui paliekama 
teisė tą skaičių padidinti 
dar šimtu tūkstančių.

Be to, pagal naują bilių 
nebereikėtų nei buto, nei 

MHMg j darb* garantijų, w 
Tigrių sižadėti, I

pareikalavo Miss Vlastą Prie Jungtiniu Tautų! 
Vraz paleisti. Čekoslova- organizacijos yra keturios!
kijos valdžia buvo priver- katalikų organizacijos pa
sta paleisti. Paleisdama

-i_» J.-tai (j_r_
tarėjų teisėmis, būtent:

1, Tarptautinė Katalikų
ivių kad atvykstan-]rikofl gįntvkiu pagerini*

VLIK’o Pirmininkas

Prelatas M. Krupavičius,

U.S. ‘
SECURITY

BONDSj

Ir nutraukė sutarti 
su Rusija

mui”.
Miss Clasta Vraz, išbu

vus savaitę kalėjime, išėjo 
labai susinervinus. Ji pa
reiškė, kad grįšianti į 
Jung. Valstybes taip 
greit, kaip tik sutvarkys 
šalpos reikalus Pragoję. 
Čekoslovakai per Pragos 
ofisą gavo iš Amerikos 
$4,000,000 vertės pašalpo
mis nuo 1945 m.

g*-2. Katalikų Kultūrinių 
ir Intelektualinių Reikalų 
Sąjūdis.

3. Tarptautinė Katalikių 
Moterų Draugijų Sąjunga.

4. Pax Romana — tarp
tautinis Katalikų Studen
tų Sąjūdis. f a

Šitos visos keturios or
ganizacijos yra tvirtos ir 
reikšmingos. Lietuviams 
katalikams yra pravartu

Krupavičius gauna 
ir tikriausias žinias 
pavergtoje ir bolše-

Gen. Rudenko atkakliai 
gynė Rusiją Nurenbergo 
byloje, kada kilo Stalino - 
Hitlerio susitarimo klau
simas. Jis taip pat buvo 
liudininku prieš Kravčen- 
ko Paryžiuje. Sakoma, 
kad jis buvęs nekoks liu-

frįnKii jtr 
areštuotas.

Teheranas, Iranas — I- 
rano valdžia paskelbė, 
mm Jris-Mtfftul t
Jungtines Tautas, sutar-

jas aprūpinti visa lietuviš
ka medžiaga.

Jungtinės Amerikos Val
stybės kelia Jungtinių 
Tautų organizacijoje ver- 

ą-dashn iriai Mimą Smria»
tų Sąjungoje, ir remia 
Australijos ir Bolivijos 
pasiūlymą ištirti kardino- 

jlo Mindszenty bylą.
Ryšium su šitomis bylo

mis turėtų nepraeiti nepa
liesti ir lietuvių reikalai: 
a) pavergimas lietuvių 
Lietuvoje, b) tremtiniai 
Sibire ir kitur Rusijoje, ir 
c) bažnyčios, jos tarnų 
(vyskupų, kunigų, seserų) 
ir tikinčiųjų persekioji
mas ir naikinimas.

Šituos visus skaudžius 
ir tragiškus reikalus mes 
turėtumėm sutvarkyti ir 
priduoti U. N. betarpiai ir 
per katalikų organizaci
jas. Tos organizacijos juk 
yra stiprios ir galingos. 
Vien tik Tarptautinė Ka
talikų Moterų Sąjunga tu
ri 36 milijonus narių. Tie
kos žmonių balsas nėra 
bereikšmis. Tuo balsu ir 
kitais krikščioniškais ir 
teisybę vertinančiais bal
sais mes turime naudotis. 
Galimybės yra — reikia 
jas išnaudot. Reikia 
smaugiamus ir naikina
mus brolius ir seseris gel
bėt.

l Jungtinės Tautos Nutarė Ištirti
Kardinolo Nuteisimą

ŽEMES DREBĖJIMAS PADA
RE DIDELIUS NUOSTOLIUS

Seattle, Wash. — Balan
džio 13 dieną Washington 
ir Oregon valstijose įvyko 
didelis žemės drebėjimas, 
kuris tęsėsi vieną minutę. 
Tačiau per tą trumpą lai
ką padarė didelius me
džiaginius nuostolius ir 
užmušė penkis asmenys.

Amerikos seismalogaii jos pasipriešino Trumano 
sakė, kad jų instrumentai'administracijos pasiūly- 
parodė, kad žemės drėbė- tam sveikatos apdraudos 
jimas įvyko nuo Portland* planui, nes tas planas 
iki Vancouver, Britų Ko-i “praktiškai yra valdžios 
lombijoj, ir gal Cascades monopolis”.
kalnų srityje, 30 mylių! Katalikai siūlo kitokį 
nuo Seattle miesto, kur y-1 planą, panašų kaip kad 
ra didelis plyšis žemės pk-| turi American 
viršiuje.

Daugiausia nukentėjo 
Seattle miestas.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų susirin
kimas, nežiūrint Rusijos 
ir ja pataikaujančių vals
tybių atstovų protestų, 
dauguma balsų nutarė iš
tirti Kardinolo Mindszen
ty ir Bulgarijos protes
tantų dvasiškių nuteisi
mą.

Rusijos ir Lenkijos ats-

tik paprasti nusikaltėliai 
valstybės įstatymams, ir 
kad Jungtinės Tautos ne
turį teisės kištis į bet ku
rios valstybės vidaus rei
kalus.

Bet kitų, demokratinių 
valstybių atstovai įžiūrė
jo, kad Vengrijos ir Bul
garijos komunistinės val
džios nusižengė Žmogaus

taliai Priešinasi Sveika
tos Apdraudos Planui

Washington, D. C. — 
Trys Katalikų organizaci-

Association.
Medical

tovai griežtai protestavo i Teisių principams, ir to- 
ir teigė, kad Vengrijoj iridei yra būtinas reikalas 
Bulgarijoj buvę teisiami ištirti tas bylas.

Bulgarijos Raudonųjų Premie 
ras Atleistas iš Pareigų

Išvežtas Rusijon

p.

Vyriausiojo Leituvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas, ne
seniai atvykęs iš Vokietijos ir 
jau aplankęs daug Amerikos 
lietuvių kolonijų, pirmadienį, 
balandžio 18 dieną atvyko į 
Brockton, Mass.

Antradienį, balandžio 19 d., 
7 vai. vakare, šv. Roko lietu
vių par. salėje, Brocktone, kur 
klebonu yra kun. Pr. V. Stra- 
kauskag, Prel. M. Krupavičius 
pasakys įdomią ir patriotinę 
kalbą.

PreL M. 
naujausias 
kas darosi
vikų terorizuojamoje Lietuvo
je. Atėję į prakalbas, išgirsite 
kaip lietuviai ■ kenčia nuo rau
donųjų bolševikų baudžiavos.

Tai yra reta ir, gal būt, vie
nintelė proga pamatyti ir iš
girsti vieną žymiausių Lietuvos 
kalbėtojų ir vadų. Jo vardas y- 
ra įrašytas Lietuvos istorijoje, 
kaip Lietuvos žemės reformos 
vykdytojo ir kovotojo už Lietu
vos laisvę.

Jis šaukia viso pasaulio lietu
vius į kovą prie* pavergėjus — 
už Lietuvos Išlaisvinimą.

Italija Paskelbė Žemės Reformas
Dvarai bus išdalinti bežemiams

Roma, bai. 18Roma, bai. 18 — Pre-, išmuš komunistams pro- 
mieras Alcide de Gasperi'pagandos įrankį, 
paskelbė ilgai laukiamą! Pirmiausia bus išdalinta 
žemės reformą. Pagal pa-, žemės, kurios yra valsty- 
skelbtą reformą didieji;bes ir miestų nuosavybė-
dvarai bus išdalinti beže-,je, o po to didieji dvarai, 
miams ir mažažemiams. -------------

Gera motina vertesnė už
Šis valdžios nutarimas šimtą mokytojų, 

pravesti žemės reformas Georgės Herbert.

Rusai Plečia Uranimo 
Kasyklas Vokietijoje

Londonas — Praneša, Į veiklą ♦ Vokietijoje. Kai 
kad Georgi Dimitrov, Bul- Sovietų Rusijos armija o- 
garijos premieras ir ko-okupavo Bulgariją, tai Di- 
munistų partijos sekreto- — 1-----  — *
rius, atleistas iš pareigų, 
areštuotas ir išvežtas Ru
sijon.

Bulgarijos komunistinė 
valdžia ir partija paskel
bė, kad Georgi Dimitrov 
dėl sveikatos susilpnėjimo 
atleistas iš pareigų ir, jis 
važiuosiąs gydytis į Rusi
ją

Prieš keliolika dienų bu
vo atleistas iš pareigų 
Bulgarijos vice premieras 
Kostov.

Kaip žinoma, Georgi Di
mitrov prieš karą ir karo 
metu buvo didžiausioje 
Stalino malonėje už jo

i

Regnitz - Losau, Vokie
tija — Tarpzoniniai vo
kiečių keleiviai praneša, 
kad nuo balandžio pra
džios šių metų atidarė 
naujas uraniumo kasyklas 
Rytų Vokietijoje.

Uraniumas yra viena 
svarbiausių medžiagų ato
minei energijai gaminti.

Naujai atidarytosios ka
syklos yra Oelsnitz srity 
Saksonijoje tik 75 mylių 
nuo amerikiečių zonos sie
nos.

mitrov buvo atvežtas į 
Bulgariją ir paskirtas 
bulgarų valdžios premje
ru. Jis buvo ir Internacio
nalo vadas. Bet, matyt, jo 
markė krito.

luni jos KomumsTai bito 
tris denas pritarti jų

Nanking, Kinija — Ki
nijos raudonieji pareika
lavo, kad Nankingo val
džia iki trečiadienio pri
imtų jų 24-punktų sąly
gas.



Antradienis. Balandžio li, '<• 9 5!

884 Išretinti Žmones Atvyksta
Į Boston Laivu Gen. Haan

Antradienį, balandžio 19 f ja į Cleveland, Ohio. 
d. armijos laivu ‘‘General Hartvigas, Robertas,-------- „--------- ------------- -------------------------- E- 
Haan”, vienu iš trijų lai-:lena, Jonas, Ona, Leonar- 
vų, kurie atplauks laike das į Amsterdam, N. Y. 
astuonių dienų, atvyksta i Jaras, Adolfas, Anta- 
884 isvietinti žmones. Iš nas, Alfonsas į Philadel- 
viso tais trims laivais at-įphia, Pa. 
vyks 2100 keleivių.

Laivas “General Haan” 
įplauks į Commonwealth 
uostą apie 8 vai. rytą, an
tradienį, bal. 19, Patriotų 
Dienoje.

Kiti du laivai įplauks į 
Commonwealth uostą, 
kaip yra numatyta, ket
virtadienį, balandžio 21. 
laivas “Mercy”, ir “Gene
ral Howze” pirmadienį, 
balandžio 25 d.

Walter H. Bieringer, 
Massachusetts Valstijos, 
Dėl Išvietintų Žmonių Ko
misijos pirmininkas, va
dovaus piliečių delegaci
jai, kurie sveikins atvyku
sius išvietintus žmones 
kaip tik laivas įplauks į' Klypas, Antanas į Chi- 
uostą. Massachusetts vai- cago, UI.
stijos dėl išvietintų žmo- Kriščiūnas, Antanas, Ve
niu komisijos nariai, adv. ronika, Danutė, Vida į E- 
Alfonsas Backero w s k i lizabeth, N. Y.
sveikins lenkų kalba; adv. Kybartas, Anzelmas, Ol- 
Anna Chopek — ukrainų ga į Chicago, UI.
kalba, ir Antanas F. Knei- Martinaitis, Petras, Bro- 
žys, “Darbininko” redak-:nė, Bytutas, Nijolė į Chi- 
torius, sveikins lietuvių Į cago, UI.
kalba. Milerius, Leonas, Maria,

Laivu “General Haan”'Liucija, Romualdas į New 
atvyksta šie lietuviai (Orleans, La.
tremtiniai: e ! Monkus, Jonas į Bridge-

Aukštuolis, Andrejus, ■ water, Mass.
Mečislovas, Ona į Omaha, Neimonas, Vitoldas į 
Nebr. Į Cleveland, Ohio.

Balčiūnas, Vaclovas, Mal- Pakštas, Balys į Santa 
vina, Enrikas į Hartford, ‘ Monica, Calif.
Conn. ' i, Palciauskas, Kazys. Va-

Banys, Karolis, Ėleha. lerija, Rimantas, Vytau- 
Algimantas, Rimas į Chi-į tas į Naugatuck ,Conn. 
cago, III. Į Paškevičius, Povilas į

Barius, Vladas, Rožė, E-į Stoughton, Mass. 
duardas į KennebunkportJ Patlabaitė, Stase į Chi- 
Maine.- j cago, HL

Bernotas, Bronius į Phi-j Petrauskas, Vytautas į 
ladelphia, Pa. įLockport, III.

Bichnevičius, Vladislo-* Petrauskas, Jonas į Lo
vas, Petronėlė, Jadvyga, well, Mass.
Vladislovas, Stasys, Van
da, Modesta, Elenora į Elizabeth, N. J.
Brooklyn, N. Y. į Petraitis, Marijona į

Bielsk, Povilas į Gard-i Brooklyn, N. Y. 
nėr, Mass.

Blazas, Henrikas, Jurgis į lyn, N. Y. 
į Stratford, Conn.

Bociūnas, Feliksas
Hartford, Conn.

Buividas, Stanislovas, 
Aleksandra, Liucija į 
Yonker, N. Y.

Buračas, Bronius, Emili
ja, Elena, Gene, Donatas į 
Baltimore, Md.

Gerkauskas. Petras į
Chicago, III.

Dautartas. Vladas, Jad
vyga į Gardncr, Mass.

Garmus, Antanas į Cle
veland, Ohio.

Gogelytė, Janina į Ro- 
chester, New York.

Gražulis, Pranas, Mari-

Kacevičius, Jonas į Chi
cago, m.

| Kaliasas, Vincas į Ware- 
ihouse, Conn.
. Karalius, Jonas į New- 
ark, N. J.

Karmuza, Juozas, Anelė, 
Juozas, Maria, Kazys į 
Watertown, Conn.

Kaucevičiūtė, Aleksan
dra į Worcester, Mass.

Kisielienė, Pranė į Cle
veland Heights, Ohio.

Kiskumas, Petras į Au- 
burn, Maine.

Klabis, Konstantinas į 
Brooklyn, N. Y.

Klausutis, Aleksandra, 
Normandas į Syracuse, N. 
Y.

<

Petrauskaitė, Jadvyga j

( Petraitis, Petras į Brook- 

| Petraitis, Antanina į 
į. Brooklyn, N. Y.

Pūras, Vaclovas į Grand 
Rapids, Mich.

Radzevičiūtė, Stefanija į 
Cleveland, Ohio.

Radeckas, Liudas, Ieva 
į Fairview, N. J.

Raštikis, Henrikas, Ona 
Geneva, N. Y.

Remeika, Pranas, Ona, 
Algimantas, Gražina į 
Kearny, N. J.

Sakalauskaitė, Kazimie
ra, Vanda į Manchester, 
N. H.

Scmeta. Aleksas, Ramu
tis, Skirmante, Gedminas,

t
I
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Paul Clark, Ine.
FORD

Sales - Service

Cars - Trucks - Parts

I 
i

389 Warren Avė., Brockton
Tel. 9040 - 9745

Anelė į Leviaton, Maine.
Senkus, Stasys, Adelė, 

Vytautas į, Brooklyn, N. 
Y.

Sereicikas, Feliksas, E- 
leonora, Feliksas į Hard- 
wick, Mass.

Silgalis, Julius, Riman
tas, Eugenijus į Baltimo
re, Md.

Skaistgirytė, Ona į 
Brooklyn, N. Y.

Šlepetys, Pranas, Juozas 
į Elizabeth, N. J.

Sulaitis, Juozas, Aldona, 
Dalija į Cicero, UI.

Svilas, Petras į Grand 
Rapids, Mich.

Tevainis,, Edvardas į 
Plantsville, Conn.

Vaidilauskas, Antanas, 
Ona, Antanas į Chisto- 
pher, I1L

Vaivada, Agota, Vikto
rija į Cleveland, Ohio.

Valkauskas, Juozas į 
Watertown, Conn.

Vodopalis, Jurgis į Cle
veland, Ohio.

Vodopalienė, Sofija į 
Cleveland, Ohio.

žemaitis, Vincas, Bro
nius, Algirdas, Kęstutis į 
Elizabeth, N. J.

Zygas, Kęstutis, Ona, 
Kęstutis - Paul, Rūta į 
Cleveland, Ohio.

BALF-o Imigracijos 
Komitetas.

Ketvirtadienį, bal. 21 d. 
laivu “Mercy” į Bostoną 
atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Arlickas, Vladas, Agota, 
Zenona į Maspeth, N. Y.

Augulis, Vaclovas, Ta
mara, Dalia į Spring Val
ley, N. Y.

Bardauskas, Petronėlė į 
Waterbury, Conn.

ATPLAUKIA J BOSTONO
UOSTĄ 213 LIETUVIŲ

tt-----------------IBmIMRylHI HIBIr

Abtitymui
Tenka pasakyti ir šiekNors devyni mėnesiai 

praslinko nuo biliaus pra- tiek dėl Bremeno pereina- 
džios, bet emigracija eina mosios stovyklos, 
vM.oMnpm.u, yp.4, p.- ;tik lietuvius, kurių tees« sv^Ad^
sumoju talku, kaip sako- pietoje, administracijoje 
ma, Bitalubevo, o priešas- tik trys, o vaidiną žymų ti. neaiški. Tisu, Silkina vaidini, net to pJidi- 
transportą ir audros. Juk džiuoją ir svetimtaučiai,y08 y
paskutinis laivas iš Bre- kaip kultūringais, suma-i Senatai bir— nutaręs 
meno uosto išplaukė vaza- niais ir reto darbštumo skirti tiek, kiek Adminis- 
rio mėn. 27 d. ir tuščias asmenimis, tai stovyklos tracija_reikalavo. Bet At- 
tarpas iki balandžio mėn.

8 d., bet dėl audros uoste 
laukė. Tas pats ir su 9 d. 
laivu, išplaukusiu j Bosto
ną, kad turėjo uoste lūku
riuoti. Pačioje Bremeno 
stovykloje žmonių per 4 
tūkstančius, laukia trans
porto ir po keturias savai-■ . . .. 
tta to vii pildosi n.uj*is,;StOVykloK gyvenime 
kad kamtariuoK to įZė- n*”enys, kede

Uashiiigteu, D. C. — 
minint' Paeitos savaitės pabaigo- 

!je Senato ir Atstovų Buto

vyriausias kapelionas ku- stovų Butas nutarė skirti 
nigas Ve. Šarka, stovyk- $5,380,000,000. Bendras 
los vyr. gydytojas dr. VI. komitetas kompro mišo 
Blažys ir registracijos keliu nutarė skirti $5,430,- 
skyriaus viršininkas VI. 000,000. Senatas ir Atsto- 
Pūkas — visi vilniečiai.,vų Butas susitartą sumą 
Garbė mums lietuviams, 
kada turime tokių asme
nų! Rodos tik dalelė, lašas

: tie 
_ __________ ► kada sve-
pė« k*i’p biūl <ri

r šimtai, bet nevaidina to-
Be minėtų dviejų tr&ns- kio vaidmens, kuris liktų 

portų, kurie išėjo balan-.visiems linksniuojamu ir 
džio mėn. 8 ir 9 dienomis,1 niekad nepamirštamu, mi- 

dideli, transportas nint, kad tai lietuviai. Tai- 
balandžio mėn. 13 d. į į gi, garbė! 
Bostoną, kariniu laivu1 
"General Hawze” kuriuo; 
plaukia 936 keleiviai ir 
džiugu, kad vyrauja pa
baltiečiai, žinoma, nevirši
jant nuošimčiais, bet pir
mą kartą toks gražus 
skaičius ir, kartu, didelis, 
kai pabaltiečiai pasiekia 
net 47 nuošimčius. Lenkų 
važiuoja 263, lietuvių — 
218, žydų — 201 (Lenki-Į 
jos — 126, Rusijos — ! 
Vengrijos — 16, Sov: 
Sąjungos —» 
— 6, Lietuvos — 5, Ru
munijos — 3 ir Čekijos —

Smulkiau dar teks apie 
• juos ir apskritai, apie Bre- 
įmeno stovyklą, imant vis
ką, rašyti. Tik viena, kad 
daugiau būtų išvežama, 
reiškia, būtų laivų, o pa
ruošimas keleivių trans
portui smarkiai eina. Juk 
dabar tremtyje, amerikie
čių zonoje yra net 7 perei- 

s namosios stovyklos pa-
- - __ 28 ruošimui į Bremeno emi-
- Sovietų Eracinę stovyklą: Augs-

14, Vokietijos }«“*» «er“u’l k
3), estų — 124, latvių — 
84, rusų — 24, be piliety
bės (Nanseno piliečiai) —

BUintiss. Vanda* i Bay. 1O1 jugostav^ — 8, veng- 
rų — 5 u- ukrainiečių —4.

Iš 936 keleivių, 421 yra 
pabaltiečiai, tai jau gra
žus skaičius, labiausiai 
skriaudžiamų, pravar
džiuojamų karo nusikaltė
liais, keleivių. Tikybomis 
ir katalikai vyrauja, einą, 
dauguma per NCWC.

Tai vienas didžiausių ir 
DP transportų Amerikon, 
jau nekalbant keleivių 
gausumu, bet ir lietuvių 
daugiausia atvažiuoja. 
Šiaip visuose transportuo
se vyravo žydai ir lenkai, 
o pabaltiečių ar lietuvių 
užteko tik vardą užpildy
ti, net Lietuvos žydai už
sirašydavo lietuviais ir 
kartais katalikais ir einą 
per NCWC, bet dabar pe
reinamose stovyklose rim
čiau imta pačių konsulų 
žvelgti ir pasijoti.

Laivas spėjama Bostone 
bus, jei audros nesutruk
dys, balandžio mėn. 21 ar 
22 dienomis. Šiuo laivu 
tokių žymių asmenų, kaip 
sakoma, profesorių, neat
važiuoja, bet žinomų as
menų, būtent: dail. Žilins
kas, dr. Žilinskienė, dipl. 
inž. Snarakis, pik. Pulkau- 
nikas, dr. Radzivonas, se
suo elzbietietė Kazimiera, 
dr. Gliaudelis, 
delienė, dr. Narbutas, dr. 
J. Paukštelis, žurnalistas 
J. Vaidelys ir kiti.

Jau numatyti ir kiti 
transportai, net ir datos 
ir laivai: balandžio mėn. 
15 d. laivas “Hersey”, 18 
d. — “Jumper”, 22 d. — 
"Gen. Sturgis”, 23 d. — 
“Black”, 24 d. — "Tay
lor”, 25 d. — "Holbrook” 
ir 30 d. laivas "Etlinge”, 
bet visi išeiną iš Bremeno 
uosto. Žinoma, gali ir pa
sikeisti. Dabar jau visi 
laivai išeis tik iš Bremeno 
uosto, o lėktuvai — iš 
Hazubrurgu aerodromu.

ne, Louisiana.
Šlekaitis, Jonas į Cedar 

Grove, N. J.
Burba, Agota į Albany, 

N. Y.
Burokas, Vytautas, Ro

mualdas į Philadelphia, 
Pa.

Busys, Jonas j So. Bos
ton, Mass.

Cukuras, Antanas j Chi
cago, III.

Dabrila, Pijus, Vincas, 
Marija, Rasutė į Worces- 
ter, Mass.

Dūda, Janina į Water- 
bury, Conn.

Dudėnas, Kazys, Joana, 
Vytautas į Cicero, UI.

Dulieba, Juozas į Cleve- 
lan, Ohio.

Dumanski, Stanislava į 
New Iberia, La.

Gediminskas, Jokūbas j 
Pittsburgh, Pa.

Grincevičius, Česlovas į 
Brooklyn, N. Y.

Juodikis, Alfonsas į 
Brooklyn, N. Y.

Jurkėnas, Juozas į Wor- 
cester, Mass.

Kancleris, Bronius į 
Hartford, Conn.

Kučinskas, Jonas, Jule į 
Little Falls, N. Y.

Oslapas, Algimantas į 
Brooklyn, N. Y.

Pladis, Antanas į Brook
lyn, N. Y.

Tornau, Aleksandras į 
Cleveland, Ohio.

Vaičaitis, Kęstas į Litch- 
field, Conn.

Variakojis, Jonas, Hele
na, Jonas į Rhinclander, 
Wisc.

Vebeliūnaitė, Vitalija j 
Brooklyn, N. Y.

Wengris, Stefan, Stclla, 
Irena j Chicago, III.

Žemaitaitis, Edvardas, 
Adelė į Brooklyn, N. Y. 

Žostautas, Vaclovas 
Newark, N. J.

BALF-o Imigracijos 
Komitetas.

i

ir patvirtino.

Jung. ViUybčs RtdMC 
KHp

į

Washington, D. C. — 
Kongresas yra gavęs rezo
liuciją skirti Kinijos val
džiai apie pusantro bilijo
no dolerių pagalbos. Ta
čiau kaikurie demokratai 
senatoriai yra priešingi 
skirti daugiau pinigų ki
niečių valdžiai.

Valstybės sekretorius 
Acheson taip pat pareiš
kė, kad Jung. Valstybių 
valdžia neteiks jokios 
rainos kiniečiams.

JšpOflljšj
MTMKyBt

pa-

I lietuvių daugiausia duo
danti), Muncheno, Lud- 

Schveinfurto, 
Zalsburgo (Austrijoje) ir 
Ambergo. Pastaroji, dėl 
užkrečiamų ligų, laikinai 
uždaryta. A. Jankūnas.

AagljojeMm r

Londonas — Pirmųjų 
septynių balsavimo aps
kričių daviniai, kurie buvo 
paskelbti balandžio 5 d., 
parodė, kad konservatorių 
kandidatai vis daugiau 
laimi, o komunistai pra
laimi.

Anglių kasyklų centre 
Rhondda klony Glamor- 
gane, kuris buvo anksčiau 
laikomas komunistuojan
čių tvirtove komunistai 
gavo tik 786 balsus, o dar- 
biečiai 5,333, kurie tuomi 
komunistus nugalėjo su 
didele balsų persvara.

Studentas ir dvi studen
tės, lankę seserų mokyk
lą, Japonijoje, sudarė gru
pę krikščionybei studijuo
ti. Dabar jau jų studijų 
ratelis išaugo iki 20 žmo
nių,' prie kurio priklauso 
net daktarų, ir jie visi pa- tos Tarybos 
sikvietė jėzuitą misijonie
rių mokyti juos katalikų 
tikybos.

Maryknoll misijonieriai 
Kyoto vietovėje rengia 
prie krikšto daugiau, kai 
1,500 vaikų ir 700 suaugu
siųjų. Sagoje, kur yra 700 
šeimų, buvo atlaikytos 
pirmosios šv. Mišios, j ku
rias iš kiekvienos šeimos 
buvo kas nors atėjęs daly
vauti. Jie irgi yra pasiry
žę studijuoti krikščionybę 
ir tam reikalui pavedė sa
vo kaimelio salę. Vėliau 
rengiasi statyti bažnyčią.

« Ueluvto, kuris pivd* 
&UUA0AA w*|V <TWfWVw

Chicagos policijos asme
nų paieškojimo biuras ba
landžio 5 d. pranešė, kad 
daromos pastangos suras
ti John Grigaliūną, gyve
nusi, 3604 South Lowe 
avė., kuris yra vienintelis 
įpėdinis mirusio Johan- 
nesburge, Pietų Afrikoje, 

dr. Gliau-f giminaičio, po kurio liko 
palikimas $40,000 vertės.

DEIMANTĄ RADAU

Kasryt, keliaudamas iš įgis 
Mažytę bažnytėlę aplankiau: 
Joje, po kojom Nukryžiuoto, 
Ai brangų deimantą radau.

Jis buvo toks skaistus ir šven- 
Nedrįso rankos jo paliest, (tas: 
Tik akys glamonėjo, glostė 
Ir nesėsi gelmėn širdies.

Kada prieš veidą Nukryžiuoto 
Nužemintai aš galvą nulenkiu. 
Tą patį deimantą, lyg dangų, 
Visad po kojom Jo regiu.

At Kairas.

Mielas Tautieti: Maistas kai* 
nuoja pinigo. BALF-o visas 
darbas laikosi H mūsų suauko
tų pinigų. Aukok BALF-ui ir 
išgelbėk dar vieną gyvybę. Pa
rink aukų BALF-ui.

Aukas siųsti:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas SVC. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai- 
. muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas se

klyčias ir ten Suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUZftS Mfi-
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

Užsakymus siųskite: 

"DARBININKAS” 
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

PAMITtS riSTAIOS
Pradžia 1-me puM.

tik išvardinti asmenys, bet tuo
met, kada kairės didelis rėmė
jas iš Winnipego p. Liaulcsvi- 
čius paleido nekultūringą išsi- 

i reiškimą atsisakiusių dalyvauti 
seimo darbuose adresu, tą jo 
aidą pasigriebė nemažas skai
čius “galiorkoje” sėdėjusių ko
munistų ir jie pradėjo kaukti 
žvėries balsais, tuomet apleido 
salę ne tik išvardintieji, bet di
delė dalis salėje buvusių asme
nų. Koridorius buvo pilnas iš
einančių. Tą gerai matė ir tuo 
metu buvusi išėjusi į koridorių 

j ir BALFo atstovė Ponia Deve
nienė. Ji, dargi, pasakė, kad: 
“Nežiūrint jų nekultūringo 
kauksmo, aš neičiau iš salės...” 

Iš buvusios organizacijos 
Kanados Lietuvių Tarybos, da
bar pakeitusios savo vardą į 
Kanados Lietuvių Sąjungą, at
stovų, kiek yra žinoma, tedaly
vavo seimo darbotvarkės svars
tyme tik trys atstovai: p. Liau- 
kevičius, iš Winnipego ir p. Lu
košius su Vaičiumi, iš Ottawos. 
Kiti, jeigu ir pasiliko salėje, 
tik kaip laisvi žiūrovai.

Kokia gi tuo atveju tikroji 
padėtis yra? Nagi, kaip ten be
būtų, reikėtų vis tiktai straips
nių rašytojams skaitytis su 
faktu, jog buv. KLT. dabar pa
keitusi savo pavadinimą į Ka
nados Lietuvių Sąjungą, turėjo 
ir tebeturi 19 skyrių. Skyrių 
atstovai pravedė savo suvažia
vimą tvarkingai, priėmė Statu
tą, išsirinko Centro Tarybą, to
dėl gi ir reikėtų į reikalą žiūrėti 
blaiviomis akimis, o nesisvai- 
dyti bereikalingais žodžiais ir 
nerašinėti atsišaukimų seimo 
išrinktajai Centro Tarybai į 
“visus lietuvius”, kurie jų sei
mo darbuose nedalyvavo ir vi
sai nemano subordinuoti* po 

sparną. Atrodo, 
nėra ko pykti ir ant Kanados 
Lietuvių Sąjungos skyrių at
stovų už atsisakymą dalyvauti 
tokiame seime, kur dalyvavo ir 
vienos partijos atstovas ir, dar
gi, tas pats, kuris nelabai se
niai sukėlė didelį triukšmą 
spaudoje dėl lietuviams bran
gių švenčių minėjimo ir tt.

Juk atstovai vadovavosi savo 
priimtuoju Statutu, kur pirma
me paragrafe, yra pasakyta, 
jog ši organizacija, siekia Tė
vynės laisvės ir dirba kultūrinį 
darbą ne partiniais pagrin
dais. Joje, žinoma, gali daly
vauti ir pageidaujami visų sro
vių ir visokiausių įsitikinimų 
asmenys nariais, bet ne parti
jos su savo atskiromis progra
momis, kaip tokios. Taigi, čia 
viskas turėjo būti paremta 
laisvu principu, bet ne prievar
ta. Niekas nepavydi sėkmingai 
veikti KLCT-bai, bet tos Tary
bos žmonės neturi drumsti ir 
Kanados Lietuvių Sąjungos or
ganizacinės darbo linkmės.

Pr. AL

DARBININKO” Adm.,
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES
MENUO knygelę.

Vardas ...

Adresas .. ’-/■
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DARBININKAS
(THE WORKER)

žmones ir mūsų kraštą? 
— Kas jums tai sakė? 
— Tai esu girdėjęs, ta

čiau, kad įsitikinti, pra
šau duoti vieną nr. Tačiau 
jeigu mano žinios apie jį 
pasitvirtintų, tai bus niek
šų laikraštis. 

Jis sunkiai keliasi nuo 
kėdės su išbalusiu veidu, 
nueina toliau nuo lango ir 
durų, atrodo, kad žmonės 
gatvėje negirdėtų mūsų 
pokalbio. Atrodo, kad ja
me dar yra kibirkštėlė 
žmoniškumo jausmo ir 
dalelė simpatijos lietu
viams, nes dar yra jame 
gėdos jausmo girdėti savo 
paties žodžius ir stengtis, 
kad kun mažiau 
tai girdėtų 
burnojimu, 
lietuviškai prieš 
ir jos žmones.

Naujoji Baudžiava
— Kodėl jūs šmeižiate 

sovietų s-gą ir padėtį Lie
tuvoje?

Aš jam aiškinau, kad aš 
pats metus išgyvenęs bol
ševikų santvarkos Lietu
voje ir viską mačiau. Man 
gaila savų žmonių žudimo, 
apiplėšimo, vežimo į Sibi
rą ir tt. Lietuvos valdžia 
išdalinusi dvarus, o bolše
vikai iš biednų žmonių at
ima žemę ir kuria vėl dva
rus ir įveda baudžiavą. 

Jis klausia, kas išdalijęs 
dvarus, gal Smetona? Vei
de matyti paniekos šyps
nys?
— Ar buvai Lietuvoje?
— Buvau.
— Kada, kuriais metais? 

Tyla. Neatsako. Duoda
si suprasti, kad jis nepri
klausomos Lietuvos vys
tymosi visai nežino ir, ga
limas dalykas, tuos laikus 
praleidęs Maskvoje.

Aš jam papasakojau, 
kad tą padare" seimų lai
kais vadovaujant katali
kams ir svarbiausias as
muo buvo prel. Krupavi
čius.

Apie Staliną ir Darbo
Žmones

Atrodo, ši žinia jam ne
buvo prie širdies, ir jis 
stengiasi sukti kita tema. 
Užsipuola jis dabartinių nors atminimą, 
laikų Lietuvoje partiza-j 
nūs ir pokalbis pereina a- 
pie sovietų valdžią.
— Sovietų valdžia giria

si, kad ji atstovauja dar
bininkų reikalus. Ar Sta
linas yra kada nors dirbęs 
darbininku?— Statau jam 
klausimą. Jis atsako, kad 
dirbęs. Aš jam drožiu, kad 
Stalinas niekuomet darbi
ninku nebuvo. Jis jaunys
tėje bankus plėšė. Aš jam 
pažadu parodyti jo bio
grafijos aprašymą.

Mūsų komunistams, at
rodo, nežinoma, kad rusų 
darbininkai sovietų s-goje 
valdžios nerenka. Jų rin
kimai negalima vadinti 
rinkimais, tai tik propa
ganda užsieniui. Ją tvar
ko ir skiria pats Stalinas, 
kuris darbininko gyveni
mą kuo mažiausiai pažįs
ta. Jie nežino, kad USA 
nors ir kapitalistinė san
tvarka, tačiau daug dar
bininkų turi savo automo
bilius, o sovietų Rusijoje 
iš 120 mil. dirbančiųjų 

išvados, kad tai Lietuvos sąs nepavydėtinoje pade- darbininkų neturi nei vie- 
priešų knygynas platinan- ty, ir tas jam pasitaiko, nas automobilio. Romu
tis knygas, kurios plaka matyt, nepirmą sykį. Jis nistai nesijaudina tuo,
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DARBININKAS
866 West Broadway, South Boaton, Mass

Tetephone SOuth Boston 8-2680

U. N. rodo dantis
Nežiūrint smarkių protestų iš Rusijos ir Lenki- ! 

jos pusės, Jungtinių Tautų Sąjunga (U. N.) 12 prieš 
2 balsu nutarė nagrinėti Kardinolo Mindszenty ir Bul
garijos protestantų dvasiškių bylas. Įnešimą padarė 
Bolivijos ir Austrijos atstovai. Savo įnešimus jie mo
tyvavo tuo, kad Vengrijos ir Bulgarijos “teismuose” 
buvo nusižengta prieš esminius Žmogaus Teisių prin
cipus. Lenkijos atstovas Dr. Julius Katz-Suchy pa
reiškė, kad kalbami teismai neturi nieko bendra su 
Žmogaus Teisių principu. Ten buvę teisiami tik pa
prasčiausi kriminalistai, nusikaltę prieš valstybės, 
įstatymus. Tad U. N. neturinti teisės kištis į bet ku
rios valstybės vidaus reikalus.

Australijos atstovas Herbert V. Evatt į tai atsa
kė, kad U. N. charteris reikalauja, idant ta organi
zacija stengtųsi įgyvendinti Žmogaus Teises kur tik 
galima — visame pasaulyje. Žinoma, U. N. neturi tei
sės nė noro kištis ten, kur išdavystė ir kriminaliniai 
darbai tikrai įvyksta, bet Vengrijos ir Bulgarijos teis
muose nesielgta kaip Žmogaus Teisės reikalauja. Ten 
dirbtinai ir prievarta kaltė buvo primesta ir nuo
sprendis dar prieš teismą buvo padarytas. Tuo būdu 
Žmogaus Teisės ten buvo esmėje sumindžiotos, ir 
“teismas” buvo tik gramozdiškas normalaus teismo 
pamėgdžiojimas.

Panamos atstovas Dr. Ričardo J. Alfaro pareiš
kė, kad U. N. yra tikra “Žmonijos balso įstaiga”, kuri 
gali teisti visus viešus poelgius bei įvykius, kur žmo
gaus teisėms skriauda padaryta. Gi Vengrijos ir Bul
garijos “teismai” Žmogaus Teises begėdiškai po kojų 
pamynė. Jei tarptautinė U. N. organizacija čia tylėtų, 
tai ji nebūtų verta nė to popierio, ant kurio jos Čarte- 
ris yra parašytas, ypač kai ji neperseniai Žmogaus 
Teisių principą taip iškilmingai yra paskelbusi.

Rusijos ir Lenkijos atstovai ilgai nenorėjo pasi
duoti. Kovojo'iki ntrtrpotfo, kurs buvo pilnas “nokau
tas” — 12 balsų prieš 2. Jų kalbos sukosi vis apie nu
dėvėtą bolševikų argumentą: kad U. N. kišasi į ne sa
vo reikalus (grubijoniškiau išsireiškė: “lenda į sveti
mą daržą”); kad Amerika ugdo karo kurstytojus, pa
sisavinus U. N. kaip tinkamą tam priemonę ir anti- 
sovietinių perų lizdą ir t.t. Ir visa tai esą daroma vien 
Wall Streeto interesams.

Tą nudėvėtą Maskvos propagandos “kazionną” 
monologą atmintinai atbarabanyjo Sovietų atstovas 
Jakov A. Malik. “Lenkas” Katz-Suchy taip plačiai ne
užsimojo. Jis tik papūgiškai kartojo, kad Kard. Mind
szenty byloje nebuvę jokio religinio klausimo, tik gry
nai kriminalinis dalykas.

Jų kalbos /lieko neįtikino. U. N. parodė savo dan
tis: nė Maskvos nesibijo. Jau nebereikia nė spėlioti, 
nes aiškiai matosi, kad tarptautinis Sovietų prestižas 
smunka. Kaip jie išdrįso? — mėčio  ja žaibus rusų dik
tatoriaus akys. Taip, jie išdrįso. Pradėję nuo mažųjų, 
susilauks progos pakrapštyt ir pačius didžiuosius 
Žmogaus Teisių paneigėjus — Kremliaus ponus. K.

v •

Apsilankymas Duobkasių Lizde
Atvykęs iš Europos į lango. Įėjęs j vidų randu 

Chicagą, po kelių dienų, nusipenėjusį poną ir, no- 
einu gatve ir dairausi į rėdamas užmegzti pokal- 
pilnas langų vitrinas. Vie- bį prašau “Naujienų”. At- 
noje vietoje — vitrinoje— sako, kad neesą. Prašau 
randu išdėstyta daugybę “Draugo”. Minėtas ponas 
lietuviškų knygų. Mano a- nepakeldamas akių, lyg 
kys buvo atpratę nuo to, susigėdęs ,irgi atsako, kad 
nes po 1944 m. apleidimo neesą. Aš klausiu neva su 
Lietuvos nemačiau, taip nustebimu, kad kaip tai, 
apkrauto lango lietuviško- kad langas pilnas knygų, 
mis knygomis. Stebint o neturi lietuviškų laik- 
knygą po knygos. Mano raščių? Tas ponas vis ne- 
savijauta keičiasi, kada pakeldamas galvos atsa- 
pastebiu iš knygų viršelių, ko, kad esą nepardavinė- 
kad tai ne Lietuvą ger- jame mes jų. Jo veido 
biančios knygos. Prieinu spalva keičiasi, atrodo e-

Kun. J. Kuzmickis
Nuostabūs Keliai

Nesuprantami Apvaizdos keliai. - Pi
jus IX meldžiasi su netikinčiu. - Ma
sonų vadas prof. Parrini mirties pata 

le: “Kitaip žmogus žiuri j vis? 
mirties valandą •••

Ne!
Nieko? Iš tikrųjų nie-

Tikrai nuostabūs žmo
gaus gyvenimo keliai: čia 
jis maištauja, kelia revo- ko, mano sūnau? 
liuciją prieš patį dangų; — Ne! 
čia jis nusižemina ir susi- — Sūnau, ar tavo tavas

zruoriu, taiko su saVo dangiškuoju gyvas?
— žmoorauSjTėvu. 

kuris kalba) jjes kiekvienas žinome 
Lietuvą įvairių atsitikimų, kada 

{sūnūs palaidūnai grįžta į 
.Tėvo namus. Žino juos nau! Jeigu tu neturi kc 
'kiekvienas amžius, kiek- manęs paprašyti, tai aš 
vieni metai. — kai ko tavęs paprašysiu.

PASIMELSK UŽ MOTI- Padaryk man tą malonę: 
vnc cifi a i atsiklaupk su manimi ir
NOJS - gu kalbėk vįeną Tgve mfi.

Šv. Tėvas Pijus IX mo- sų ir Sveika Marija už ta- 
kėjo labai jautriai prabilti vo motinos sielą, 
į žmonių sielas. Ir niekas Tai sakydamas, Šv. Tė- 
negalėjo pasipriešinti jo vas atsiklaupė ant kelių, 
žodžių įtakai. o kartu su juo ir jaunuo-

1860 metais pas Šv. Tė- lis. Keldamasis, buvo ap- 
vą Pijų IX gavo audienci- sipylęs ašaromis ir pasi
ją du prancūzai. Kartu su kukčiodamas apleido salę: 
jais buvo dar vienas jau- Dievo malonė pakeitė jo 
nas prancūzas, kurio ti- sielą...
kėjimas svyravo. Nepai- p.RRINI TESTĄ-sydamo to, draugai kalbi- EKOK TESTĄ-
no, kartu apsilankytų pas
Šv. Tėvą. , į Garsus ir plačiai žino-

Jaunuolis visaip atsikal- mas Florencijos moksli- 
binėjo, bet draugai nenu- ninkas, prof. Cesari Par- 
sileido. rini gulėjo mirties patale.
— Eikš su mumis! — Nors gydytojai tvirtino, 

sakė. — Jeigu neturi kito- kad profesorius jau neiš- 
kio tikslo, tai bent pasii- gis, — niekas nenorėjo ti- 
domauk. Juk bus nesma- keti. Masonų ložos nariai, 
gu, kai visi sakys, jog bu- kurių tarpe buvo ir mirš- 
vai Romoje, 
nematei... —

Jaunuolis pagaliau suti- žinojo profesoriaus testą- 
ko ir su savo draugais nu- mentą, kurį buvo parašęs 
ėjo į audienciją. prieš dvejus metus. Testa-

Priėmęs maldininkus, mente buvo parašyta: 
Šv. Tėvas savo įpročiu pa- — Būdamas sveikas kū- 
klausė, ar kas neturi ko- nu ir dvasia, šiandien — 
kių pageidavimų, 
vieni prašė 
medalikėlius, 
šiai užsiminė

— Gyvas.
— O motina?
— Mirusi...
— Tai gerai,

Draugas prisiartino prie 
ligonio ir tarė:
— Būk vyras, Cesari, 

orisirenk prie blogiausio: 
turi mirti. Mūsų gydymo 
žinios nieko negali padėti.

Ligonis palenkė galvą, 
duodamas ženklą, kad su
prato.

Kai gydytojai išėjo, 
kreipėsi į pažįstamą po
nią, kuri buvo jį aplankiu
si:
— Tuč tuojau man pa

šaukite kunigą! Noriu su
tvarkyti labai svarbu rei
kalą, negalintį laukti...

Jo prašymas buvo pa
tenkintas. Kunigas atėjo, kai gyvena; kitaip mirties 

Liudininkų akivaizdoje valandą...
nrof. Parrini pasmerkė Ir, nepaisydamas esan- 
visas savo klaidas ir No- čiųjų masonų, garsiai kar- 
gus darbus. Nors tokiu tojo kunigo kalbamas 
būdu norėjo atitaisvti tai, maldas. Nusižeminęs žadi- 
’’3 h’”’o ^adar^s savo ra- no tikėjimo, vilties ir mei- 
šiniais, knygomis. Pas- lės aktus.
kum atliko išpažintį ir Paskum gęstančiomis a- 
priėmė švč. Sakramentą, kfmis apžvelgė susirinku- 

Tai buvo taip staiga pa- sius, tartum prašydamas 
daryta, kad masonai nu- visa atleisti, ir sušnibždė- 
stebo įvykusiu faktu.

TAI DIEVO MOTINA!..
Tačiau masonai nenorė

jo sutikti su tokiu savo 
draugo elgesiu ir pradėjo 
prikaišioti:
— Kaip tai?.,

visą gyvenimą 
nuo Dievo, kuris ginčyjai liai----------
Jo buvimą?... Mirties aki- Čia jis maištauja prieš 
vaizdoje traukiesi?.. dangų ir visatos Kūrėją,
— Žinojau, — atsakė ty- čia jis nusižeminęs mai

lių, bet sąmoningu balsu dauja Dievo gailestingu- 
Parrini,— kad yra Dievas, mo.
kad turi būti... Bet neno
rėjau apie Jį bet ką žino- gaus siela iš prigimties y- 
ti... Tačiau tikėjau į Jo ra krikščioniška.

Motiną... Atidarykite stal
čių...

Vienas iš buvusiųjų ati
darė stalčių ir staiga 
šoko, tartum kažin 
baisaus pamatęs.
— Duokite man tą 

veikslą... Taip, dėkoju... 
Tai Dievo Motina.... Jai e- 
su dėkingas už atsiverti
mą...

Ligonio draugai piktais 
žvilgsniais žiūrėjo į buvu
sį savo vadą, dabar kovo
jantį su mirtimi.

—- Mano brangieji! —vėl 
atsiliepė prof. Parrini. — 
Kitaip žmogus žiūri į visa,

at- 
ką

jo:
Jėzau, Marija!..
Spausdamas kryžių prie 

krūtinės, amžinai užmer
kė akis.

* * *
. Tu, kuris Iš tikrųjų, nuostabūs y- 

tolinaisi ra žmogaus gyvenimo ke-

v •

O tai dėl to, kad žmo-
V v •

BENDRAS SUSIRINKIMAS KO
VAI PRIEŠ PAVERGĖJUS

0 ^opiežiaus Pavergtųjų tautų vadai tremtyje jun-
- giasi vienyben, kad sujungtomis jego-

mis išlaisvintų savo tautas iš 
komunistines vergijos.

Tada 1882 m. kovo 13 dieną — 
pašventinti skelbiu savo paskutinę va- 
kiti nedrą- lią. Griežtai reikalauju, 
apie kokį kad, kai mirtinai susirg- 

siu, į mano kambarį nebū-
Mūsų jaunuolis stovėjo tų įleistas joks kunigas, dron sueigon, L

tylėdamas ir nieko nesą- nežiūrint jo tikėjimo ar Hali New Yorke
kė. Pijus IX, jį pastebėjęs, 
priėjo arčiau ir paklausė:
— O tu, mano sūnau, ne

turi ko paprašyti?

mūsų tėvų žemę ir glosto jaučia, kad ir ne brangi kad darbininkas sovietų 
Staliną su jo gauja. Nu- Lietuva, bet lietuviškai 
leidau galvą ir einu toliau, kalbančiam ją ir jos žmo- 
Manyje kyla mintis aplan- nes pulti kažkaip nepato- 
kyti tą duobkasių lizdą, gu.

i — Tai ką Jūs parduoda-
Raudoname Knygyne įe?
Po kiek laiko einu aki- — Vilnį.

mis vedžiodamas langų vi- — Tai bus tas pats laik- 
trinas ir ieškodamas to raštis, kuris puola mūsų

J •

f

r

Esantieji tremtyje iš a- mokratų Partijos lyderis 
napus “geležinės užuolai- Belą Fabien ir kiti, 
dos” įvairių tautų vadai, Ši sueiga (mitingas) yra 

| ketvirtadienį, gegužės 5 laikoma, kaipo viešas 
d., vakare susirinks ben- Common Couse, Ine. of 
2__ i sueigon, Camagie 444 Madison avė., susirin-

. ___ , ___ ____ , kovai kimas, Amerikos anti-ko-
apeigų. Griežtai reikalau- Į prieš komunizmą ir pirmą munistinių piliečių orga- 
ju, kad, man minis, manokartą šių dienų istorijoje nizacijos, kuri prieš pas- 
lavono nepajudintų joks. užtikrinti visišką tarpu- kutinius dvejus metus 
vienuolynas, jokia brolija, i savinį vieningumą, kad pradėjo energingą kovą 

s agresiją 
ir jų bendra- užsieniuose ir komunisti

nę propagandą viduje.
Tarpe šio įvykio inicia

torių yra: gen. William J. 
Donovan, buvęs karo me
to OSS (Strategijos Tar
nybos) viršininkas; Sum- 
ner Wells, buvęs Valsty
bės Pasekretorius; Mrs. 
Clare Booth Luce; New 
Yorko Episkopalinės Die
cezijos vyskupas, Charles 
K. Gilbert; Norman Tho
mas; James A. Farley; 
Dr. Harry D. Gideonse, 
Brooklyno Kolegijos pre
zidentas; labai žymus 
dvasiškis, kun. Robert I. 
Gannon, buvęs Fordham’o 
universiteto prezidentas; 
rabinas Benjamin Schultz;

|

/

ra daug atsiekta darbi
ninkų gyvenime pagerini
mo, nors ir per trumpą 4 bičiuliai ir pažįstami, 
metų valdymą. Anglijos Tuo pačiu testamentu 
darbininkų s o c i a 1 i n s profesorius stambią pini-

joks kunigas. Mano lavo- atsiekus savo kraštų iš- prieš sovietinę 
ną padės ant morų ir ma- laisvinimo 
ne palydės mano broliai, darbiavimo.

s-je alkanas ir apiplyšęs. 
Mūsų komunistai nestato 
pavyzdžiu darbininkų rei
kalų gynėja Anglijos val
džią, kur Bevinas, Atlle 
yra dirbęs jaunystėje kar
tu su darbininkais. Moks
lą įgyjo savo triūsu vaka
rinėse mokyklose. Kur y-

Susirinks laisvai išrink- 
___________________________________________________________________________ -į. į nuo ivuiriU politinių ir 
draudimas skaitomas ge- gų sumą paskyrė masonų utinių grupių kalbėto- 
riausias visame pasauly, tikslams ir testamento jai» atstovaują per 350,- 
Nemokami gydytojai ir vykdytoju paliko masonų pavergtųjų tautų
vaistai. Tačiau to mūsų jožą. žmonių, būtent: Albani-
komunistų vadai nerėkia- ] 
muoja dėlto, kad jų Lon- vas ir amžinasis gyveni- 
donas nesamdo — neap- mas jam visai nerūpėjo ir 
moka. Tuo reikalu, atro- apie tai nenorėjo nieko ži- 
do Maskva duosnesnė noti. 
jiems. t

Pokalbyje mačiau jo 
veide spalvos pasikeiti
mus. Girdėjau jo vaikišką 
niekuo nepagrįstą sovietų 
s-gos gynimą, kuris visgi 
aiškiai išduoda, kad tas 
gynimas yra ne ideologi
nis, iš įsitikinimo, 
grynai “gešeftinis”.

Galų gale, man kaip gy- mirties patale, 
venusiam sovietų san
tvarkoje ir pačiam paty- kis ir apsidairė, 
rūsiam, 
kaip nieko nesuprantan- grėstų pavojus, — kreipė-,kas prel. Myk. Krupavi- 
čio apie tai. Pasakiau su- si į arčiausiai stovėjusį čius; buvęs užsieniuose 
die. Jis atkartojo tą pat savo draugą gydytoją, —| ministeris Vac. Sidzikaus- 
atsisveikinimą, nors jam sakyk teisybę ir nieko ne- kas; Rumunijos — buvęs 
vartoti nepritinkantį žodį, slėpk. Prieš mirtį turiu Užsiemų Reikalų ministe- 
ir apleidžiau lietuviškai dar daug reikalų sutvar- ris 
kalbančių, bet Maskvai kyti. 
dirbančių lizdą. |

Jonas Prunskis. susirinko kons i 1 i u m o.'Belą Varga, Vengrijos De-

Ir daugiau nieko... Die- ^os’ BulKapj08’ Baltgudi-
- . jos, Čekoslovakijos, Esti-

7r J05*’ Jugoslavijos, Latvi- 
!—, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos, Rusijos, Ven- 

________ ____ ___ grijos ir Ukrainos.
MIRTIES AKIVAIZDOJE j Kai kurie iš jų yra gana 

Masonų loža su rūpesčiu žymios figūros. Dalyvaus 
sekė prof. Parrini kovą su Lenkijos Ūkininkų Parti- 
mirtimi: jis buvo nepakei- jos pirmininkas — St. Mi- 
čiamas bedieviškų straip- kolaičykas; Bulgarijos — 
snių rašytojas, aršus Die- Dr. George Dimitrovas; 
vo ir Bažnyčios priešas, buvęs ambasadorius Wa- 

bet Bet toji dvikova... Stojo shingtone Konstantinas 
ginti garbę ir, štai, guli Fotich; Estijos — buvęs 

Užsienių reikalų ministe- 
Staiga ligonis pakėlė a- ris — Kari Pusta; Lietu

vos — Vyr. Liet. Išlaisvi- 
jo kalbą lieka, — Jeigu mano gyvybei nimo Komiteto pirminin-

Gregoire Gafencu;
Vengrijos — buvęs parla- 

| Kitą dieną gydytojai vėl’mento pirmininkas Msgr. __ i-i-i_ i___iii..-.- ••n-i- tr____ ——

<

Tęsinys 7-tame pusi.

I
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MORWOOD MASS
10 d.

kad yra gau- 
diecezijos Šv. 
vyrų choras 
Choras yra

<
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trjg— 1 -    
GIRDĖTI LIETUVIU

kolonijose *

Sekmadienį, balandžio 
Šv. Vardo draugijos nariai ben
drai ėjo prie Šv. Komunijos ir 
buvo bendri pusryčiai. Po to į- 
vyko susirinkimas. Susirinki
mą pradėjo dvasios vadas, kun. 
A. P. Janiūnas malda. Susirin
kimui vadovavo pirmininkas B. 
K. Kudirka. Dvasios vadas, 
kun. A. P. Janiūnas skaitė pa
skaitą ir aiškino, kaip gali Šv. 
Vardo draugijos nariai įgyti 
atlaidus.

Susirinkime buvo nutarta: 
Didįjį Ketvirtadienį per visą 
naktį budėti prie išstatyto Švč. 
Sakramento bažnyčioje; daly
vauti Šv. Vardo draugijos Šv. 
Valandos pamaldose,
vyks sekmadienį, birželio 5 d.. 
atvirame ore Femvay Park, 
Boston, Mass.; dalyvauti Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Gil
dos Seime Putnam. Conn.. ku-

ris įvyks gegužės mėn. 15 d., 
sekmadienį.

Dvasios vadas,, kun. A. P. Ja
niūnas, pranešė, 
namas Bostono 
Vardo draugijos 
spalio 16 dienai, 
didelis — virš 50 vyrų. Nariai 
pritarė, kad choras atvyktų 
koncertui ir kad būtų kviečiami 
vietiniai lietuviai solistai bei 
solistės. Buvo paaukota $10.00 
dėl gėlių papuošti altorius Ve
lykoms.

Sekmadienį, balandžio 10 d., 
įvyko LDS 3-čios kuopos susi
rinkimas, kuriame buvo išrink
ti atstovai į Naujosios Angli
jos Apskričio Federacijos sei
melį, kuris įvyks gegužės 1 d.. 
Norwood. Mass. Nutarta užpra- 

kurios į- syti šv. Mišias už a. a. kun. S. 
Kneižio vėlę.

Nonvoodiečiai žada skaitlin
gai dalyvauti Lietuvių Radio 
Valandos Koncerte, kuris įvyks 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
Jordan Hali, Bostone. Žvalgas.

1

WORCESTER, MASS.

Aušros Vartų Parapija

Padėkime prytefe
AU TĖVO KAZIMIERO

AMŽINAM PAMINKLUI

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

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

Tėvnn Kazimieras Kapucinas mirė 
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 iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

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

Maidaknvgė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS >

366 West Broadvay South Boston 27, Mass.

AUK Naujas Antfos 
Federadjas Apstota#

mą vyrą, 6 sūnus ir dvi dukte
ris, dvylika" anūkų, dvi seseris 
ir vieną brolį, daug giminių A- 
merikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko antradienį, 
balandžio 12 dieną. Iš “savo na
mų buvo nulydėta į St. James 
bažnyčią, kur buvo atnašautos 
iškilmingos šv. Mišios, 
vietos organizacijos dalyvavo jais visaip suvedžioja lietuvius cijos Apskričio Seimelis. Visi 
per savo atstovus laidotuvėse, mylinčius Lietuvą ir Ameriką. Federacijos skyriai katalikiš-

Buvo laidojama Greenfielde Nuoširdžiai paraginus pasi- kos organizacijos, raginamos 
Kalvarijos kapuose. Buvo dau- SaUėti našlaičių, jų reikalams atsiųsti kuo skaitlingiausiai sa- 
gybė gėlių ir užprašytų šv. Mi
šių už vėiionės sielą. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių ir 
atidavė jai paskutinį patarna-

imą.

Lai Dievas suteikia jai dan
gaus karalystę. Mes reiškiame 
gėdulio užuojautą liūdesio va- tiesos ir saugotis melagių bei 
landoje ponui Aleksandrui Ba-suvedžiotojų!

Už įspūdingas kalbas ir gra
ižius paveikslus, širdingai dėko
jame. Rumfordietis.

Pereitą savaitę mūsų koloni
joj lankėsi Tėvas Juvenalis 
Liauba OFM. Parodė įdomias 
filmas ir rimtai įspėjo saugotis 
vilkų avies kailyje — svetimų
valstybių agitatorių, kurie pri- rapijos svetainėje, įvyksta A.L.

Visos ■ sidengę darbininkų teisių gynė- r.k. Naujos Anglijos Fsdora-

Gegužės 1 d. 1949 m. 1 vai. 
p. p. Nonvoode šv. Jurgio pa-

7 buvo surinkta virš $43.
Įspūdingą, iš savo pergyveni

mų kalbą pasakė, ką tik atvy
kusi iš tremties p-lė Zuzana 
Girdvainytė, aiškiai pabrėžda
ma, kad kas nenori būti žudy
tojas savo bei artimo gerovės, 
laikas išmokti skirti melą nuo

ronui ir visai jo šeimai ir gimi
nėms. Melsimės už jos vėlę.

A. Dėdinas.

Per “Tag Day” lankėsi rink-' 
darni dėl BALF-o aukas šie na
riai: Jonas Andriuška, Jonas 
Mažeika, Juozas Čėsna, Irena 
Baliukonytė, Marijona Baiiuko- 
nytė. Pati ši kuopa dėliai BAL-

NEW BRITAM. CONN LAUK AS BALF-ui

Šv. Šeimynėlės Draugija ruo
šia Margučių ir Beano parengi- j F-o aukojo 25 dolerius.
mą su užkandžiais balandžio ■ Tai yra gražus jaunimo žy« 
24, 1949 m., 4 vai. p.p., Auš- gis dėliai tremtinių. Vytė, 
ros Vartų parap. salėje. Wor-Į 
cester, Mass. Tai pirmas po;
Velykų parengimas.

Rengimo komisiją sudaro: 
pirm. Petras Aikšnora. Liudas, 
Volungis. Ignas Pigaga, Juozas 
Augustanavičius, Mykolas Ned- gos ligos Marijona Baronienė, 
zveckas, Juozas Giavickas. Aleksandro Barono žmona. Jie

Užkandžių ir dovanų komisi- turi didelį pieno ūkį Franklin 
ja: Antanina M. Wackell, Mar- County ir Hillside dairy. 
celė Kareišienė, Ona Zidaitienė.į 
Sofija Galčienė.

Veikiančioji komisija: Tere
sė Saurusaitienė, Anelė Aksti- 
nienė, Kristina Meškinienė, Ju
lė Aikšnarienė, Sofija Tamule- 
vičienė, Antanina Volungevičie- 
nė, Domicėlė Anusevičienė, A- 
gota Kasparienė.

Draugija kviečia visus atsi
lankyti, kurie iš narių pasižadė
jo pasidarbuoti dėliai lietuvių 
“Tag Day” bal. 23 d. 1949.

Rap.

MOTELY, MASS.
A. a. Marijona Baronienė

Balandžio 8 dieną mirė po il-

Paskutiniame AL. Tarybos 
susirinkime buvo išdalintos na
riams blankos dėl aukų rinki
mo. Tarybos ir BALFo naudai. 
Gero pasisekimo.

Mirtinai
• Balandžio 7-tą mirė a. a. O- 
na Dubinskienė 74 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime keturis

I

sūnus, 10 anūkų ir tris proanū- 
kus. Palaidota iš Šv. Andrie
jaus parap. bažnyčios šv. Ma
rijos kapuose. Tebūna amžina 
ramybė jos vėlei. Užuojauta 
nuliūdusiai šeimai.

Vėlionė buvo gera katalikė ir 
lietuvė patrijotė. Ji buvo gimu
si Lietuvoje. Velionė prigulėjo salėje 7-tą vai. 
prie St. James bažnyčios 
Deerfield, Mass. 
čiaus draugystės, St.

»
Linksmas Vakaras

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

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

Vardas ......................................... ...........................................
Adresas .............. ................................................... „...............

See Us For Y our Home Loans

Home Fmancing Our Sfiecialtyg
K

Montello Federal Savings and
/

\ Loan Association of Brockton
5 Walter E, Johnson•t
Ž PresidcntI
į 825 NORTH MAIN ST.

Arvid E. WetzeU
Treasurcr

COK. HOW ARO ST,

BROCKTON, MASS.

Naujienos iš 116-tos “Aušros 
Vartų” parapijos Vyčiu 

Kuopos.

Pirmadienį, balandžio 4 d., į-
vyko Vyčių mėneninis susirin
kimas, kuriame prisirašė prie 
kuopos šie nauji nariai: Jonas 
Adomaitis. Vytautas Jezukevi- 
čius. Richard Priner. Albertas 
Atkočius, Rita Atkočius, Vy
tautas Auglius. Povilas Kati
nas.

Robertas Zinkus pranešė, kad 
buvo pasiųsti centran 75 dole
riai. Tie pinigai buvo iš pelno 
šokių, kulie įvyko vasario 26 
d. Kuopa dėkinga visiems, ku
rie dalyvavo tuose šokiuose ir I 
tuo parėmė šį parengimą.

Padarė pranešimus Juozas 
Čėsna apie “Clubrooms”. Elena 
Gvazdauskaitė apie Bowling, 
Charlotte Mitchell apie tikie- 
tus, Dorata Sinkevičiūtė apie 
“Leadership Course”, Jonas 
Pūras, kuopos iždininkas, pa
darė už tris mėnesius praneši
mą apie iždo reikalus. Visi pra
nešimai buvo užgirti.

Federacijori buvo paskirti 
šie delegatai: Irena Baliukony
tė ir Antanas Begonis. Buvo 
paskirti delegatais į Naujosios 
Anglijos Apskrities suvažiavi
mą, kuris įvyks sekmadienį, ba
landžio 24 d., Hotel Vendome 
Bostone. Paskirta šie asmens: 
Lilijona Tamulevičiūtė. Terese 
Kasperajtė, Irena Platukiūtč, 
Elena Gvazdauskaitė, Dorata 
Sinkevičiūtė, Marijona Lukošiū- 
naitė, Irena Baliukonytė, Mari
jona Baliukonytė, Charlotte 
Mitchell. Louise Totilaitė, Ed- 
garasz Cheplis, Juozas Dirsa, 
Juozas Čėsna, Jonas Pūras ir, 
kun. Jonas Jutkeriėius.

vo atstovų. Pasaulio įvykiai 
svarbūs, kasdieniniai politiniai 
siekiai lemiantis, o mes, ar atsi
tiksime? Vieningai turime kelti 
protesto balsus pasauliui, kad 
būtų sulaikytas sistematingas 
mūsų tautos naikinimas. Pa
kelti protesto balsą bus kaip 

proga Federacijos Seimely-

Kun. J. Vaitekūnas,
Dvasios Vadas 

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

tik 
je.

■

i
Į

X- j

tik-
ta- 

mes

PRANEŠIMAS

Motrrų Sąjungos Coaa. Valsti
jos Apskrities Kuopoms

Baiandžio 23-čią parapijos mums 
vakare įvyks 

So. linksmas vakaras. Kviečiame 
Šv. Rožan-į atsilankyti, kur turėsite progos

Jean gražiai praleisti laiką. Vakaro
guild ir šv. Onos lietuvių drau- tikslas yra labai svarbus. Atsi- 
gystės Greenfield, Mass.

Paliko nuliūdime savo myli- site.

Didžiai Gerbiamam BALF-o 
Prezidentui 
Rev. Dr. Joseph B. Končiui.

Tamstos įstaigai tarpininkau
jant aš su šeima turėjau laimės 
š. m. kovo m. 12 d. pamatyti 
Amerikos krantus.

Mūsų džiaugsmą Tamsta 
rai puikiai įsivaizduojate, 
čiau drauge su džiaugsmu
pergyvename taip pat didelį 
dėkingumą visiems, kas tik ko
kiu nors būdu mums padėjo 
galų gale palikti vargingą DP Conn. 
gyvenimą ir pradėti naują gy
venimą Amerikoje.

Tad šia proga prašau priimti 
mano ir visos mano šeimos dė- 

i kingumo pareiškimą už visus 
rūpesčius bei mūsų globą dar 

būnant Vokietijoje — 
DP stovykloje, vėliau pereina
mose stovyklose, ir galų gale 
mūsų kelionės metu.

Širdingas dėkui Tamstai ir 
Jūsų bendradarbiams.

Su pagarba
Aleksas Matonis.

šiuomi pranešame visų kuo
pų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskrities svarbus pus
metinis ir prieš šeiminis suva
žiavimas įvyks balandžio 24 d., 
1949, Lietuvių svetainėje, Gal- 
way St, North Manchester,

Suvažiavimas prasidės 1:00 
vai. po pietų. Kadangi šis su
važiavimas yra labai svarbus, 
tai kviečiame visas kuopas pri
siųsti daugiau atstovių ir pa
ruošti naudingų sumanymų.

Pastaba: atstovės, vykstan
čios į suvažiavimą, prašomos 
atsivežti savo ženklelius, kurie 
yra vartojami suvsSavimo me-

Vairuok '49 FORDĄ

Skirtumų

lankę sužinosite ir pasidžiaug- 
B. M.

ir PAJUSI

L z baltais šonais padangas reikia

»

^APDOVANOTAS MADV AKADEMIJOS AUKSINIU MEDAU! “FASHION CAR OF THE YEAR”

' ~ J

4^ ■fe
2Mb

Kaip tik atsisėsi už ra ta. 
tuojau sužinosi kad Fordas 
turi naują “JAUSMĄ”. Pa
jusi kaip naujas vairuoto
jas laikydamas “Fingertip” 
Vairą, Pajusi naują Fordo 
pajėgu “Eąua-Poise” lūži
ne. Jūs pajusite naujus 
staptius su 35% lengviau 
sustabdyti “Magic Action”, 
King - Size Etabčiai. Jūs 
pajusite naują malonumą 
Fordo “Mid Sftip” važiavi
mą ir naujus springsus. 
Vairuok Fordą — bandyk 
naują Fordo “Fed” pats.

yourfuture

mokėti extra.

Paimk ratą
Pabandyk naują Fordo ’TEEL“

IR PADUOK UŽSAKYMĄ PAS FORDO DYLERĮ

Jūsų Fordo Dyleris kviečia jus pasiklausyti Frcd Allen Show. Sek m. vak. — NBC Network 8:00 E.S.T.
Klausykite.-Fordo Teatro, Fenkt. vak. — GSS Network 9:00 E.S.T. ..........................



Antradienis, Balandžio 10, ’40 DARBIHINEAS i
Pranys Aiženas.

Kanados Lietimų Gyvenimas
Keistos KLCT Intencijos

Su nusistebėjimu perskaičiau bai primena zuikių medžioklę 
'Nepriklausomoj Lietuvoj” Nr. tamsiam miške, nakties glūdu- 

iš balandžio mėn. 1 moj...
Bet grįžkime prie laikraštyje 

patalpinto Kanados lietuvių su
važiavimo aprašymo. Jame ra
sime nusistebėjimo vertų daly
kų.

Straipsnio autorius, pradėda
mas aprašymą ir įvykusias dis
kusijas atidarius suvažiavimą, 
pirmiausia “nusiskundžia”, kad 
K.L.T. skyriaus atstovai kėlė 
klausimą dėl Montrealio sky
riaus “tradicinių” atstovų ir 
laikinosios KLCT narių man
datinių teisių dalyvauti darbo
tvarkėje sprendžiamaisiais bal
sais. Iš tikrųjų, tai čia yra bu
vęs visai pagrįstas klausimas, 
nes organizacijų istorijoj nie
kas ir nežino tokio atsitikimo, 
kad laikraščio skaitytojai — 
būtų organizacijos nariais po 
prievarta. Tas viskas juk išryš
kėjo vėliau, balsavimo keliu: 
“tradicinio” skyriaus atsto
vams buvo suteikta teisė daly
vauti su sprendžiamais balsais
— kompromiso keliu, o prieš 
dalyvavimą laik. KLCT narių 
balsavimuose tokiomis teisėmis
— buvo pasisakyta neigiamai. 
Vadinasi, keltieji klausimai 
vo logiški ir realūs.

Dar toliau pareiškiama, 
iš torontiečių pusės 
vienas nesutarimas: 
kalavę, kad K.L.T. 
stovų suvažiavimas 
ma, o tik paskiau 
mas. Čia reikia pasakyti, jog 
kitaip ir negalėjo būti. Juk To
ronto ir kitų skyrių atstovai 
buvo renkami pagal Centro Ta
rybos aplinkraštį, kuriame aiš
kiai buvo pasakyta, jog K.L.T. 
skyrių atstovų suvažiavimas į- 
vyks kovo 26 d. ir jis bus visiš
kai savarankiškas, o tik ryto
jaus dieną — prasidės seimo 
posėdžiai. Po to įvykęs dar vie
nas Centro Tarybos pirmininko 
p. Juškevičiaus “pasikalbėji
mas” su redaktorium ir nusta
tymas, kad seimas pirma posė
džiaus, o ne skyriai — nieko 
atstovams nepasako, nes atsto
vai buvo renkami paskutinį

13 (105),
d. p. J. Kardelio straipsnį apie' 
Kanados lietuvių suvažiavimą 
Montrealyje. Jame randama 
daug nesuprantamų intencijų 
ir užsimojimų. (Gal dėlto, kad 
1-mo balandžio numeryje?)... 
Rašinys, tiesa, be autoriaus pa
rašo. Vadinasi, nuo redakcijos, 
o, kadangi "N. L.” redakcija ir 
jos “kolektyvas” bazuojasi vien 
tik p. Kardelio asmenyje, tuo
met ir straipsnis p. Kardelio. 
Jis gi ir pasižiūrėjo į suvažia
vimą tokiomis akimis, kaip jis 
atrodė pro jo akinius...

Straipsnyje daug kas puola
ma, tuo tarpu redaktorius Kar
delis apie “pilietį” J. Kardelį, 
vis dėlto, gana gražiai atsilie
pia. Pabaigoje reportažo rašo
ma: “KLT Montrealio skyriaus 
atstovas p. Petronis, reaguoda
mas į J. Kardelio žodžius, pa
sakė: J. Kardelis perdaug žmo
niškas ir eina į didelius kom
promisus. žinoma, jis taip daro 
nuoširdžiai siekdamas vieny
bės." (kardeliškos? — P. A.).

Žvelgdami toliau suvažiavimo 
aprašymą, o, dargi, atsivertę 
pirmąjį to pat laikraščio pus
lapį, kur riebiu šriftu ir stam
biomis raidėmis atspausdintas 
KLCT atsišaukimas “į visus 
Kanados lietuvius”, taip ir su- 
sidūmojame apie keistas KLCT 
ir “N. L” redaktoriaus p. J. 
Kardelio intencijas.

Jie dar kartą pasiima teisę 
kalbėti visų lietuvių ir organi
zacijų vardu, užmiršdami, kad 
K. L. Taryba ir jos skyriai yra 
persiorganizavę į Kanados Lie
tuvių Sąjungą ir tęsia savo 
veiklą be jokių “super komite
tų” priežiūros ir globos. Kitos 
organizacijos, toli gražu, ne 
visos dalyvavo jų sušauktajam 
seime (pav., Toronto Šv. Jono 
Pašalpinė Draugija, Moterų 
“Dainos” grupė, LRKPK Są
jungos skyrius, Monterealio 
Vytauto Klubas ir kt) ir jos 
nė nemano rikiuotis po naujai 
perrinktosios KLCT “vėliava”...

Toks keistas KLCT gestas la-

Vaizdas parodo St. Anthony ligoninę, Effingham, III. liepsnose. 
Gaisras nesuprantamu greičiu apėmęs namą, kuriame žuvo 60 asmenų. 
Jų tarpe aštuoni kūdikiai. Tuo metu ligoninėje buvo apie 112 invalidų, 
kurie nuo misteriškai iškilusio gaisra gelbėjosi kas kaip galėjo.

bu-

jog 
dar 

jie parei- 
skyrių at
vyktų pir- 
KLCT sei-

iškilęs

sekmadienį prieš suvažiavimą, 
o “N. L.” gaunama skyriuose 
pirmadieniais, o, kartais, ir 
antradieniais. Be to, juk žinan
tieji savo pareigas organizaci
jų centrai tokius dalykus ir 
tvarko aplinkraščiais, o ne ko
kiais pasikalbėjimais.

Dėl rašinio autoriaus teigimo, 
jog buvę susitarta su Toronto 
skyriaus atstovu p. A. Rmkū- 
nu, kad visi atstovai dalyvaus 
KLCT seime, kuriame daly
vaus ir partijos, skliausteliuose 
pabrėžiant, kad jų buvo tik 
viemts i______________w ------
vas, pasakytina, jog vienas p. S^jo 
Rinkūnas visų ; 
tokio susitarimo negalėjo pada
ryti. Tas minimas 
cialdemokratų atstovas” —juk 
atstovavo ne save, kaip asme-

Rugiagėlės
Pražydo melsvos rugiagėlės, 
Ir širdį žavi ir vilioja.
Eini lauku anksti tu kėlęs: 
Jos žavi širdį ir vilioja.
Pražydo melsvos rugiagėlės 
Su metų derliumi gausiuoju.
Ir kai tau skausta šiurpini siela — 
Jos žavi širdį ir vilioja.

A. Tyruolis.

C. H. Mansur & Son, Ine.
PASTEURIZED MILK & CREAM

11 Bacon St. — TeL 39 —- Westminster, Mass.
Stop at Mansur’s Ice Cream Bar

“New England’s Finest Ice Cream” 3

Jobbers of Paper Bags, Glass and Tinware 
Cotton, Jute and Šisai Twines 

SYMONS PAPERS CO., INC. 
GARDNER, MASS.

buvo, prezidiumas buvo labai torius rašo). Paskutinįjį pasiū- 
greitai išrinktas, diskusiniai lymą atsiėmus, balsavimo keliu 
klausimai buvo remiami baisa- nutarta pasivadinti Kanados 

socialdemokratų _ atsto- vimu ““ Pan‘ kitaiP ir Lietuvių Sąjunga. Manau, šitą
galėjo būti, gal sutiks ir reikalą labai gerai žino ir p. 

atstovų vardu straiP8™0 autorius, prisiminda- Kardelis, ir KLCT, tačiau, kaip 
mas, kad skyrių atstovams te- matosi iš atsišaukimo, nors 

“vienas so- buvo duota tik 4 valandos lai- niekas nenutarė ir nenubalsavo 
į” juk ko posėdžiauti (jie posėdžiavo šiai organizacijai vadintis KL- 

nuo 9 iki 13 vai. 25 min.). O CT Organizacija, visvien krei- 
m7 bet~ nors nedidelęrkelioUkos P«r laik* uiP gražiai, vis piamasi į tokios organizacijos 
asmenų partiją. dėlto, darbotvarkė, buvo išsem- skyrius, kurių, deja, nėra visoj

Be visošito? juk tas reikalas te’ kuri teiP°^ reikėi° Pa* Kardos žemėj...
turėjo priklausyti ir priklausė tiems Paruošti, nes C. Taryba Taigj nors p. Kardelis teigia, 
nuo K.L.T., vėliau pakeitusios nerado reikalo tai pa aryti... gu tokiais žmonėmis nega-
vardą į Kanados Lietuvių Są- Dėl organizacijos vardo kei- Įima rasti kompromiso, jog taip 
jungą, priimsimo Statuto. timo, pradžioje buvo trys pa- laikosi ir bolševikai, kurie

Kuomet jis buvo priimtas, o siūlymai: Kanados Lietuvių kompromisų nepažįsta, bet į
pirmasis jo straipsnis kalba, Sąjunga, KLCT organizacija ir tąi norėtųsi pasakyti, kad yra
jog ši organizacija yra nepar- Kanados Lietuvių Bendruome- priešingai: bolševikiškų meto-
tinė, tuomet, 
Statutu, kaip organizacijos tei- druomenė, 
sine norma, skyrių atstovai ir 
negalėjo dalyvauti tokiam sei
me, kur dalyvavo nors ir viena 
srovinė partija, kurios pats 
pirmininkas dargi neseniai tiek 
yra prikėlęs triukšmo dėl lie
tuviams brangių švenčių minė
jimo ir kitokiais insinuaciniais 
išsireiškimais prieš Lietuvos O ji kenčia kruvinoj vergijoj 
istoriją, jos tradicijas ir paski- Nelaiminga, apleista, deja, 
rus lietuvius. į Senos žaizdos nevisai užgijo —

Straipsnio autoriaus nurody- Šiandie atsivėrus vėl gili nauja, 
mas, jog prieš tai torontiškiai Argi tavo gailesys nebunda, 
primigtinai teigę, kad jie nė neskausta gi dabar širdis,

I vienos partijos žmonėms neda- ■ tėvynės silevartingo skundo

Į

O Lietuvi
O Lietuvi, argi tu nejausi, 
Kad mus slegia likimo našta? 
Ar ne tavo Lietuva brangiausia 
Šiandie tyso, žemėn parblokšta?

atsišaukime 
ir duoda sa*
Ar ne taip 
pav., kad ir

nors jie gerai

A. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 
"Atlaidų Šaltinis" 

didelėmis raidėmis maldaknygė 
jau spausdinama

ATSIKANDA DAUG BEMETU
Paminėti garsaus misijonieriaus 

a. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių 
metų mirties sukaktį, “Darbininkas” 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Athol Clothing Co

♦
v jro kliūčių stoti į KLT Toronto jjg girdėte šiandie negirdi? 
i skyrių — yra daugiau negu
J juokingas. Negi autorius nebe-! Argi tavo taip širdis užšalo 

i skiria, kas yra kokios nors par-i 
Itijos paskiras žmogus ir kas 
yra -pati (visumoj) partija. Sa
vaime aišku, kad ir dabar tas 
pats pasakytina, jog į Kanados 
Lietuvių Sąjungos skyrius kvie
čiami ir maloniai laukiami įsi
rašant visokiausių pažiūrų ir į- 
vairiausių įsitikinimų žmonės, 
kurie tik nori bendro kultūri
nio ir Tėvynės laisvinimo dar
bo dirbti, bet su sąlyga, kad 
partinius reikalus jie svarstys 
savo partijų susirinkimuose, 
bet ne šios organizacijos sky* 
riuose.

Pradedamas KLT skyrių at
stovų suvažiavimo aprašymą, 
autoriaus, tarp kita ko, teigia, 
jog suvažiavimą atidarius kilu
sios didesnės diskusijos, kurios 
nežadėjusios nieko gero. Bet 
“vargais negalais” buvęs iš
rinktas prezidiumas. Ola norisi 
paklausti: kam tos vienašališ
kos tendencijos? Skyrių atsto
vų suvažiavimas vyko labdi 
sklandžiai, diskusijų nedaug

negu
■ Ir atšipo taip visi jausmai, 
Kad nelaimė didelė be galo, 
Kad tėvynės sielvartai skaus

mai.
Tau pradėjo šiandie nerūpėti, 
Lyg jau būtų jie tau svetimi?.. 
Nesinori, nesinori ir tikėti, 
Kad jos laime netikėt imi...

Priaugino karžygių-galiūnų. 
Laisvės kelią pasirinko ji... 
Ar šiandieną mes, tikrieji sūnūs, 
Jos karčiam likimui būsim 

abeji ?
Tad, lietuvi, kur bebūtum, 
Kas bebūtum—privalai ją gint 
Ir neleisti ją, lyg žalią rūtą. 
Piktai kojai mirtinai numint.

Nesvarbu, kad ta kova nelygi. 
Pergalė tikriausiai mūsų bus. 
Eik drąsus, nes mūsų šventas 

žygis —
Mūsų laisvės žygis įstabus...

O lietuvi, argi tau krūtinėj 
Neatbunda laisvė ištrokšta? 
Ar pakęsi, kad tavo tėvynė 
Taip kančiose liktų apleista?...

J. Aistis.

pagrindo buv. KLT 
dabar

Lietuvių
vadinti savo

pasivadinusių 
Sąjungos 

nukaltu

aštuoni 
salę — 

nes

vadovaujantis nė (ne Pasaulio Lietuvių Ben- dų laikosi p. Kardelis ir KLCT. 
kaip straipsnio au- Jie, nors gerai žino, kad neat

stovauja nei viąų Kanados lie
tuvių organizacijų, nei paskirų 
lietuvių, tačiau 
kreipiasi “į visus” 
vas “direktyvas”, 
daro ir bolševikai, 
su tremtiniais:
žino, kad niekas nenori grįžti į 
jų pavergtą tėvynę ir bijo to 
grįžimo, kaip pragaro, o jie 
visvien rašo įvairius memoran
dumus tų kraštų vyriausybėms 
(pav. Švedijai), kur randasi 
tremtiniai ir nurodo, jog “jų 
piliečiai” “norėtų” grįžti, bet 
yra neišleidžiami...

Be to, juk KLCT neturi jokio 
teisinio 
skyrių, 
Kanados 
skyriais, 
vardu...

Teigimas, kad tik 
skyrių atstovai apleido 
taipogi nieko nepasako, 
seimo darbotvarkės svarstyme
tedalyvavo tik trys skyrių at
stovai: Winnipego — Liaukevi
čius, didelis “kairės” atstovas 
ir pirmas paleidęs nekultūrin
gą repliką atsisakiusių daly
vauti seimo darbuose skyrių 
atstovų adresu, kurio aidą grei
tai pagavo didelė dauguma sa
lėje dalyvavusių komunistų ir 
Ottawos atstovai — Lukošius 
su Vaičiumi. Kiti, jeigu vienas 
kitas ir liko — tik kaip laisvi 
klausytojai. Jeigu kultūringai 

^būtų elgiamasi ir nešūkaujama 
,— būtų gal ir nė vienas atsto
vas neišėjęs, o likę kaip ir visi 
kiti susirinkusieji asmenys — 
ne atstovai.

I Ponios Indrelienės pareiški-

Tęsinys 8-tame pusi. -

kantieji:
Barbara Ciberienė, Chicago, III............................ 7.00
Mrs. Ona Kurpalis, Gary, Ind................................. 6.00
S. Siuras, Chicago, III........................................... 6.00
Mrs. Ona Drungienė, Brooklyn, N. Y..................... 6.00
E. Žemaitis, Cleveland, Ohio.................................. 6.00
Teklė Kerzulis, St. Louis, III.................................... 3.30
Kazys Dombrauskas, Exeter, Pa........................  3.00
Mrs. Rose Zemeckas, Chicago, III........................  3.00
Mrs. Veronica Levickienė, Pittston, Pa..................3.00
Mrs. B. Rakauskas, Forest City, Penna..................3.00
Mrs. Julia Jogus, Homestead, Pa. ........ ’........  3.00
Joseph Berkiel, Antiock, UI..................................... 3.00
Mrs. John Selicki, Hazelton, Pa..............................3.00
A. Venciūnas, Somerville, Mass.....................   3.00
Mrs. V. Stanulis, Chicago, III..........................  3.00
Jonas Mikolainis, Cicero, III.....................................3.00
J. C. Pratapas, Chicago, III................................  3.00
Mary Kisonis, Waukegan, III................................  3.00
Julia Poskaitė, Cicero, m...............................
Mrs. Petronėlė Menzar, Chicago, III....................  3.00
Pauline Shaganus, Shenandoah, Pa......................... 3.00
Mrs. K. Malinauski, Rockford, III........................  3.00
Mr. Anthony Urbanas, Southington, Conn..............3.00
Vincas Cesonis, Du Bois, Pa................................ 3.00
Mrs. Mary E. Kierteklas, Seltzer City, Pa..............3.00
Vincent Monstvil, Chicago Heights, UI..................3.00
Lucija Lemont, Paterson, N. J................................ 3.00
Aug. Paskauskas, Waukegan, III.............................3.00
Ona Mažeika, Baltimore, Md. ............................. 3.00
Walter Rodutskey ,Springfield, III..........................3.00
Mrs. A. Misiciunas, Luzerne, Pa.............................3.00
Mrs. M. Valatka, Mattapan, Mass..........................3.00
John Peckis, Detroit, Mich...................................  3.00
Ona Ulpienė, Pittston, Pa........................................ 3.00
Mrs. Anna Kondrotienė, Worcester, Mass. ............3.00
Mrs. Veronika Parulis, Detroit, Mich..................... 3.00
Sister M. Teofile, Chicago, III........................
J. Bernatas, Cicero, III.............................  3.00
Agnieška Aukštakalnis, Minersville, Pa................ 3.00
Mary Krijalskas, Brooklyn, N. Y........................ 3.00
Mr. Dominick Whitecave, Brooklyn, N. Y..............3.00
Eva Strazdauskas, Chicago, III............................ 3.00
Antanas Czepukaitis, E. Greenville, Pa..................3.00
Mrs. Braekies, Astoria, L. I. N. Y......................... 3.00
Jieva Dunda, Pittsburgh, Pa................................ 3.00
Mrs. Antanina Pazereckis, Jamaice, L. I. N. Y..... 3.00
Anna Urbon, ....................................................... 3.00
Mrs. Helen Dumblauskas, Munhall, Pa.................. 3.00
Kazimiera Tomkevičaitė, Cincinnati, Ohio.......... 3.00
Joseph Kason, Dolton, III........................................ 3.00
Mrs. Ann Lawanas, E. St. Louis, III......................3.00
Katrė Neverauskas, Brooklyn, N. Y....................  3.00
A. Valančius, Cicero, III....................................... 3.00
V. Urbonavičius, Fairfield, Conn........................  3.00
P. Spaustinaitienė, Cleveland, Ohio ..............
Mr. Frank Yuknavich, Wilkes Barre, Penna.........3.00
Mrs. I. Merkelis, Indiana Harbor.......................... 3.00
Mrs. E. Grimaila, Indiana Harbor, Ind..................3.00
A. Merkelis, Canshohocken, Pa............................ 3.00
Rev. F. Garmus, Easton, Pa.................................... 3.00
Mrs. Ona Cizauskienė, Wyoming, Pa..................... 3.00
Antanina Vaitonienė, Rochester, N. Y.................. 3.00
Mrs. Helen Petrauskienė, Tamaųua, Pa................. 3.00
P. Preitikaitė, Chicago, III.......................................3.00

Visiems “Atlaidų šaltinio” Leidėjams - Rėmė
jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! “Darbininko” Administracija.

UŽ KALENDORIUS
J. Petrauskas, So. Boston, Mass.................... 2.00
O. Burokienė, Cambridge, Mass...........................  1.00
Mrs. J. Sagatosky, So. Boston, Mass...................  1.00
Rosalija Radzanskis, Bartreyville, Pa................  1.00
Jtflius Poloski, East Hartford, Conn. 1.09
Mrs. Katrė Daikuvienė, .Naugatuck, Conn..............1.00
A. Verbickas, Lynn, Mass................................  100
Jonas Grigas, Nashua, N. H............................. 1.00
Elvira Apienė, Nashua, N. H. .................. 100
Stasis Kupčiūnas, Nashua, N. H..............  1.00
Joseph, Petrauskas, So. Boston, Mass. .............  1.00
Petras Karosas, Nashua, N. H.............................. 50

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

.“Darbininko” Administracija.



Prel. M. Krupavičiaus 
PRAKALBOS

Binghaniton'o, Scrantų, 
VV.voming Klonio ir 
Schuylkill Rajonu 
Lietuviu Dėmesiui

Iš-Vyriausio Lietuvai 
laisvinti Komiteto pirmi
ninko prelato Mykolo 
Krupavičiaus prakalbos į- 
vvks šiose vietose:

Penktadienį, balandžio
22, prakalbos įvyks Wood- 
rovv \Vilson School audi
torijoj. Prospect St.. Bin- 
ghamton. N. Y. Pradžia 
7:30 vakaro. Rengia Bing- 
hamton’o Lietuvių Tary
ba.

Sekmadienį. balandžio
24, Šv. Juozapo parapijos 
svetainėje. Scranton. Pa. 
Pradžia 8 vai.
Prakalbų reikalais čia rū- Spruce St 
pinasi monsignoras J. V. 
Miliauskas.

Pirmadienį, balandžio
25, prakalbos įvyks St.
Nicholas parapijos audi- tos ir mūsų
torijoje, 226 S. VVashing- vynės Lietuvos likimas ir 
ton St., Wilkes-Barre. Pa. ateitis, dalyvaukime VLI- 
Pradžia 8 vai. vakaro. K’o pirmininko prelato

' šias prakalbas rengia 
I \Vyoming Klonio lietuvių 
Romos Katalikų parapi
jos.

Trečiadienį, balandžio
27. bankietas su prakalba) 
Šv. Jurgio parapijos audi-l 
torijoj, 129 Jardin St.,* 
Shenandoah, Pa. Pradžia 
8 vai. vakaro. Šio bankie- 
to rengimu rūpinasi vie
tos klebonas kun. J. A.
Karalius, jo asistentai iri 
vietiniai veikėjai.

Ketvirtadienį, balandžio!
28. prakalbos įvyks Šv. 
Juozapo parapijos svetai
nėje, Mahanoy City. Pa. 
Pradžia 8 vai. vakaro. 
Prakalbų rengimu rūpina
si vietos klebonas kun. 
Pijus C. Česna.

Penktadienį, balandžio
29. Šv. Pranciškaus para- 

vakare. pijos

v •

—i—a i,

Mykolo Krupavičiaus pra
kalbose. Jis yra puikus 
kalbėtojas. Jis perduos 
paskiausias žinias apie 
Lietuvos padėtį. Apibu
dins žūtbūtinę tautos ko
vą už savo gyvybę, didvy
riškas Lietuvos partizanų 
kovas su raudonaisiais 
budeliais plėšiančiais Lie
tuvos gėrybes, gabenan
čiais lietuvius į Sibirą, žu
dančiais nekaltus Lietu
vos gyventojus, neaplei- 
džiant moterų, vaikų ir 
kūdikių.

Raudonieji budeliai kan
kina ir žudo ne svetimus 
mums žmones, bet mūsų 
artimuosius, mūsų kraujo 
brolius ir seseris. Tad ines 
negalime numoti ranka ir 
nieko neveikti.

Dalyvaukime, išgirski
me VLIK’o pirmininko 
patarimus ir dar didesniu 
pasiryžimu dėkimės prie 
tautos gelbėjimo akcijos.

LEWISTON, MAINE

DARBININKAS

I

6
Z

JORDAN HALL
KONCERTAS

PASKUTINE TREMTINIO 
AŠARA

auditorijoj, 320 
Minersville. 

Pradžia 8 vai. vakaro. Čia 
ruoša rūpinasi klebonas 
kun. K. Klevinskas.

Kam tik rūpi mūsų tau- 
senosios tė-

•>

Balandžio 10 dieną Šv. Bal
tramiejaus salėj Tėv. Juvenalis 
Liauba. OFM rodė įspūdingus 
gavėniai pritaikintus paveiks
lus. Ta proga nuoširdžiai ragi
no padėti našlaičiams tremti
niams. Surinkta aukų virš 30 
dolerių. 25 BALFo nariai užsi
mokėjo savo metinį nario mo
kestį.

Atvykę buvę tremtiniai sve
čiai. ponai Kalvaičiai gražiai 
nušvietė tremtinių padėtį Euro
poje, pažymėdamas, kad 
kusieji tremtiniai nebus 
savo geradariams.

Dėkojam kalbėtojams 
čiams ir Tėveliui 
gražią pramogą.

; XXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXX' /

J. J. Duane Co
Building Wreckers & Lumber Materials

Quincy, Mass. Ib 600 Southeni Arterv
'į
KXXXXXNXXXXXXNXNXXXXNXXXXNXXXXXXANNXNNNXNXXXXXNXNNWM

Wollaston Federal Savings &i
Loan Association

SEKMADIENĮ,

Balandžio-April 24,1949
3:30 vai. po pietų

RENGIA

Uetuvių Radio Valanda

Elena Novikiene

atvy- 
našta

sve- 
Liaubai už 

Saulutė.

Programą išpildys
Vince Jonuškaitė
Mezzo-Soprano

Jeronimas Kačinskas
Kompozitorius - 

Muzikas
Alena Novikienė

Solistė
Gilbertas Gailius

Akordionistas

Lietuviy Tautinių 
Šokių Ansamblis 

O. Ivaškienė, Direkt.
Tikietų kainos: $1.80, $1.20, priskaitant valdžios 

mokesnius (tax).
VISOS VIETOS REZERVUOTOS

Tikietų galima gauti Lietuvių Radio Valandos 
ofise, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. ir 

pas kitus pardavėjus.
Tel. SOųth Boston 8-2680; NOrwood 7-1449 

Kviečiame visus dalyvauti.

A.

i
80 Beale Street Wallaston, Mass.

\ Telephone PR 3-0750

\ Athol Co-operative Bank l

CLEVELAND, OHIO
Pasikeitimai BALF-e. Dr.

Darnusis dėl daugybės tiesiogi
nio darbo ir kitų susidėjusių 
aplinkybių atsisako nuo vieti
nio BALF skyriaus pirmininko 
pareigų. Apgailestaujama, kad 
p. Damušis, tiek daug patyręs 
katalikiškame organizaciniame 
darbe, negali toliau dirbti BAL
F-e. Linkėtina jam, esant pa
lankesnėms jo gyvenimo sąly
goms vėl grįžti prie savo tau
tiečių šalpos darbo.

Klausykite Lietuvių Radio Valandos progra
mų kiekvieną šeštadienį 1:15 vai. po pietų per vi
są valandą iš WESX stoties (1230 kilocycles), Sa
lėm, Mass. ir kiekvieną sekmadienį 9 vai. rytą iš 
WV0M stoties (1600 kilocycles), Brookline, Mass.

Antanas F. Kneižys, 
vedėjas ir pranešėjas.

kt. Taip sutikti, mes jaučiame, 
kad sugebėsime įtapti į jų gra- 

bendruomenę.
Inž. Kazys Daugėla, 
žmona Stasė, duktė Rūta.’

VORCESTER. MASS
žią

HARTFORD. CONN.

| 90 Evchange St. Athol, Mass.

Tėvas Placidas Barisa, O. F. 
M., paskutiniu laiku 
vaitei išvyko Detroitan 
Šv. Antano par. bažnyčioje 
sijas.

visai sa- 
vesti 

mi-

The Bohan, Landorf Co.
t

964 CIIAPEL STREET

| New Haven,

\XXX\ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNXXXXXNNXXNXXNXVa>

AUTO REPLACEMENTS PARTS CO. į
“Automobilių Įvairios Dalvs” Į

J 
!M> Marshali St. North Adams, Mass. S

Connecticut

MANCHESTER, N. H.
PADĖKA

Praslinko jau penkti metai, 
kaip mes turėjome apleisti Lie
tuvą ir savo 

i vargingo 
mus 
rus 
nuo 
prie

g 
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%VKX

artimuosius. Iš 
stovyklų gyvenimo 

į šį kraštą pasikvietė tau- 
lietuvis. Juozas Vlžynis, 
1907 metų apsigyvenęs 

Manchesterio, N. H.
Per šį laikraštį, kurio skai

tytoju jis yra jau virš 30 metų, 
mes jam reiškiame nuoširdžiau
sią padėką už jo rūpestį mu
mis, tremtiniais, tiek Vokieti
joj, tiek čia, Manchesterio apy
linkėj, kur jis su mumis, lyg 
tėvas su vaikais dalinasi ta pa- I 
čia pastoge ir kviečia mus prie 
savo stalo: Mūsų uždavinys 

į ateityje — įrodyti, kad mes 
' verti jo pasitikėjimo ir geros 
širdies.

Taipogi mes širdingai dėkoja
me mus Vokietijoj parėmusiai 
ir čia mus neužmirštančiai 
manchesteriečių Tvarijonų šei
mai ir mus nuo Bostono perė
musiam savo globon kun. Vai
čiūnui bei Vaičiūnų šeimai. Di
delį lietuvišką nuoširdumą ro
do mums, grinoriams, artimi ir 
tolimesnieji kaimynai: Matijo- 
šiai, Caikauskai, Svetikai, Žu
kauskai, Gilienė, Daraškienė ir

teikė, kad pasijutome, kaip ro
juje tarp baltųjų angelų. Per 
mūsų veidus riedėjo paskutinė 
tremtinio, bet jau džiaugsmo 
ašara, nuplaudama vargo ir 
tremties dulkes.

Išlipus iš laivo, NCWC org. 
nariai ir atskiri pasišventę lie
tuviai ir lietuvės amerikiečiai 
visokiariopu patarnavimu pa
rodė tokį nuoširdumą, užuo
jautą ir paramą, kokio mes 
nesame pergyvenę tremties gy
venime.

Raudonojo Kryžiaus pasi
šventę žmonės nuolatos teikė 

judesiais maistą vaišindami skania ka- 
Taip vute *r kitais skanumynais, 
buvo maloniu patamavi">u.

1949 m. balandžio mėn. 5 d. 
laivu Marine Flasher pasiekiau 
laisvių kraštą Ameriką. Į Bos
tono uostą atvykome drauge su 
savo tautiečiais lietuviais ir 
kitų tautybių tremtiniais.

Besiruošiant išlipti į krantą, 
buvome nustebinti pastebėję 
jaunų uniformuotų vyrų ir 
mergaičių orkestrą, kurio prie
kyje ėjo mergaičių būrys nuo 
14-16 m. amžiaus su uniformi
niais rūbais ir uniforminėmis 
kepuraitėmis, specialiomis sida
brinėmis maršališkomis lazde
lėmis rankose, kuriomis spor
tiškai ir meniškais 
papildė orkestro taktus, 
pat jaunų, gražių vyrų 
nešama Amerikos tautinė vė-Į Garbė Amerikai turinčiai to- 
liava, nes visi orkestro dalyviai kias garbingas organizacijas, 
buvo Šv. Jėzaus Širdies garbin- kurios nepamiršta artimo mei- 
tojų nariai ir narės. Jie atėjo SUgeba ir moka suprasti į 
iškilmingai sutikti didžiausių • vargą patekusius žmones.

| Iš mūsų širdžių veržiasi di- 
vadovau-‘ deiis ir niekad nepamirštamas

i

iškilmingai sutikti <------------,
pasaulyje vargšų tremtinių Ve
dami artimo meilės, 1 
damiesi Kristaus žodžiais: “Ką dėkingumas visiems tiems, ku- 
pad^rėte vienam iš mažiutėlių, rįe kuo nors prisidėjo prie mū- 
tai man padarėte”. 'Sų gėrio.

Sugrota Amerikos himnas,! Ypač tiems giminėms ar pa- 
pasakyta 
ypatingai 
jaudino p. A. Kneižio sveikini-, ėjųt sudarinėjant sutartis, rūpi
mas pasakytas, gražia lietuvių nantis darbu, butu ir gyvenimo 
kalba ir išreikštos gražios, pa- , pradžiai aprūpinimu.

himnas,! Ypač tiems giminėms ar pa

sveikinimų kalbos, žįstamiems, kurie turėjo daug 
atvykusiuosius su-'vargO> išlaidų ir kitokių rūpes

nių, sudarinėjant sutartis, rūpi-

drąsinančios katalikiškos min
tys.

Visas tas sutikimo didingu
mas taip mus sujaudino ir nu-

Už tokį supratimą savo bro
lių tremtinių vargo istorija įra
šys juos į savo puslapius.

šarka.

<5

Johnson’s Electric Supply

Electrical Fixtures and Appliances

209 Main St. — Tel. 386 — Nashua, N. H.

Didelis Koncertas
Worcesterio BALF skyriai 

vajaus metu rengia didelį kon
certą. Gegužės mėn. 1 d., sek
madienį. 8 vai. vak. Worcester 
Memorial Auditorium dainuos: 
Anna Kaskas, New Yorko Met-Balandžio 10 d. įvyko LDS

6-tos kuopos susirinkimas. S. ' ropolitan Operos solistė; Vincė 
šrupša, kuriam buvo pavesta Jonuškaitė, Kauno Operos so- 
praeitame susirinkime rūpintis listė; Algirdas Brazys, Chica- 
rengiamu vakaru, pranešė, kad gos Operos solistas, 
jau paimta svetainė ir gegužės ... . .t , , , . , Visiems puikiausia proga pa-
8 d. bus rodomi krutami pa-’ ...... .■ - I-i • ..rz • * ~ „ i matyti, išgirsti garsiuosius dai-veikslai “Kristaus Gyvenimas .
Bilietus galima įsigyti iš kalno ... ..... .... ... jsiskyne sau kelią 1 pirmaeilesparapijos svetaineje. . . . , . .1 ______ l vietas ir savo pasirodymais da-

Balandžio 24 d. LRKSA 89 bar žavi išlepintą didmiesčių 
kuopa rengia šaunų bankietą publiką. Be to, žinokit, kad sa- 
atžymė jimui 35 met. sukakties.. vo atsilankymu paremsit BAL- 
Komisija jau nuo seniai dar- F"ą, o per jį lietuvius tremti- 
buojasi, kad užtikrinus šio ban- nius Europoų.
kieto pasisekimą. Yra pakvies-! .. .. . .. . __

. , .. 1 Bolševikų uzgrobtoj Tėvynėj
tos kaimyninės draugijos. Bi-!, .. . ,. . .. , . . . 1 kasdien zuva šimtai geriausiųlietų, kūne dar netunte, pasi-: . . . . ,. ; . ___ . priešams atsisakančių tarnautiskubinkite įsigyti. Bilietas vie-: . .. .. . .. i musų tautiečių. Dažnas čia e-nam asmeniui tik $2.00. i .. _. .._________ santis nežino savo tėvo, moti-

Bendro šalpos Fondo skyrius nos, brolio bei pažįstamo liki- 
darbuojasi. Dabar eina drabu- mo. Kas laukia mūsų tautos? 
žiu vajus. Prašome, kas turi Nejauki ji pasmerkta išnykti? 
kokių atliekamų drabužių at- Susipraskime gelbėkime nors 
nešti į Švč. Trejybės mokyklos tuos, kuriems pagelbėti galime, 
patalpas, 339 Capitol avė.

LDS kuopa reiškia gilią užuo
jautą Mašotų šeimai. Antanas 
Mašota, LDS Garbės narys, 
antri metai kai serga. Dabar, 
jau kiek geriau, bet iš kamba
rio niekur neišeina ir tik su 
lazdoms gali paeiti.

Balandžio 1 d. jį ištiko antra 
nelaimė: pasirgusi metus, mi
rė jo dukrelė, Darata Mašotai- 
tė, 30 met. amžiaus. Iškilmin
gai palaidota iš Svč. Trejybės 
par. bažnyčios Šv. Jokūbo ka- tan, turėsit malonumą, o savo 
pinėse Naugatuck, Conn.. auka (perkant bilietą) atliksit 

Reiškiame užuojautą. Rap. lietuvio pareigą. Rengėjai.

- lietuvius, kurie pra-j$ 
tau Irplin i nirmapilAfi J) i

Hytron Radio & Electronics Corp.
Radio Tube Manufacturers

SALĖM, MASS.

Il Service Station

i
Bendras Taisymas Automo- 

jį bilių ir Trokų

R oberts Victore Cote
ii

Aliejus Kurui.

Gasolinas ir Aliejai.

24 valandų patarnavimas.

Nashua 5124

ĮĮ 161 E. Hollis Street, 
Nashua, N. H.

!♦

| The Barg

P žV į* Parduodam ir Patarnaujam. -'J 
II ■■

<! $ Greit Pristatom

Metered Patarnavimas

W. Hollis St., Nashua 2185

Nashua, N. H.

ain Center, Ine
Krautuvė Taupiems Žmonėms

2 VVashington St. Quincy, Mass.

: Gyvenimas tremtyje, be savo 
I pastogės, be uždarbio, iš išmal
dos, per penkerius 
kirto žmonių netik 
ir dvasines jėgas.

Dabar prasidėjo 
tačiau ne visi galės ja pasinau
doti. Senesnių, ligotų, gauses
nių šeimų nieks nenori, niekur 
neįsileidžia. Todėl ir ten liekan
tiems ir išvykti viltį turintiems 
kol kas reikalinga parama.

Kviečiame atsilankyti koncer-

metus pa- 
fizines. bet

emigracija,

I

North Abington Co-operative

‘The Bank For Thrifty Savers and Home Ovvners’ 
First Mortgage Loans Granted To Build, Buy 

or Remodel Residential Property

NORTH ABINGTON, MASS.

g

ž
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I'viĖtInĖs ŽINIOSį
t 4 « B « v « PASIKALBĖJUS SU p. VANDA 

MAČIULIENE
4 4 4 4 4 4

ZINUTĖS Lietuvių Vakaras Miesto 
Knygyne

- Dr. Mačiulio traginga mirtis. 
Duktė neatpažino nužudyto tėvo.

Gydytojų rekolekcijos. Kata- .--------------
likų gydytojų šv. Luko Drau- Balandžio 27 d., 7 vaL vakAre 
gija, bal. 23 ir 24, šv. Jono Se-Bostono miesto knygyne, 8outh_________ _______________ _ ___ ______________________ ____
minarijoje atliks rekolekcijas. Bostono skyriuje šals “Daria- tremties - Vokietijos atvykusi | kur, ir apniko kas kur galėjo. 
Pakalbės jiems Arkivyskupas ninko” namo bus lietuvių vaka- ponia Vanda Mačiulienė, bolŠe- 
Richard J. Cushing. Šv. Valau- ras. Bus išpildyta meninė pro-įvikų nužudyto Panevėžio Ape- 
dą jiems ves Vyskupas Wright. grama iš dainų, muzikos ir tau- kritika daktaro-gydytojo, žmo- 
Rekolekcijų baigoje gydytojai tinių šokių. Bus išstatyta lietu- na. Ji atvyko pas savo pirmiau 

bendrus pusryčius su viško* knygos, kurių tame kny- atvykusią dukterį . ir žentą 
gynė galima gauti paskolinti. Daugirdus, apsigyvenusius dar 

I To lietuviško vakaro knygy- netaip senai pas p.p. Antaną ir 
“The Pilat” praneša, kad ki- ne mosimu rūpinasi p. Irena Petronėlę Peldžius, Brockton, 

tą penktadienį sueina penlri B. Tuttle. Ji tuo reikalu pats- Mass.
Jau tas pats nugirdimaa, kad 

štai čia ponia Msčtaltenė, nu
žudytojo daktaro Maštabo žmo
na, sukelia didelio susidomėji
mo išgirsti to fakto patvirtini
mą bei to momento pergyveni
mą.
— Ar galima būtų išgirsti iš 

ponios apie anos tragiškos mir
ties įvykį? — užklausiau jos, 
kurios veidas liudijo daug per
gyventų Šiurpių valandėlių. Ji 
lyg ir atsiduso žvilgterėjus į 
tą skaudžiai prisimenamą pra
eitį ir pratarė: buvo tai birže
lio 26, (1941 m.) kai vieną 
mergaitė įbėgusi į mūsų gyve
namus namus pranešė, kad ji 
mačiusi kaip trys Panevėžio li
goninės daktarai buvo areštuo
ti vedini ir jų tarpe buvo dak
taras Mačiulis. Griebiausi tele
fono. Skambinu ligoninę. Klau
siu, ar yra daktaras Mačiulis? 
Girdžiu, atsako, kad “jo čia nė
ra”. Tą atsakymą padarė jau
nas Didžiulis komjaunuolis. Jis 
dar pridėjo, kad ligoninėje yra 
nauji daktarų paskyrimai. At
rodė, kad netik daktaro Mačiu
lio ten nėra, bet jis jau ten ir 
negali sugrįžti. Tuo momentu 
dukrelė išbėgo sekti anuos a- 
raštuotus, kurie buvo vedini su 
iškeltomis rankomis. Matė, kur 
jie buvo įvelti, bet ten neįleido. 
Parbėgus paaiškino ką matė. 
Ėjome ieškoti ir sutikome po
rą nelietuvių moterų, kurios 
nuoširdžiai paaiškino, kad tų 
areštuotų jau yra pilnas namo 
skiepas (rūsis) ir jų niekas gy
vųjų iš ten neišgaus... Mūsų žy
gis irgi nieko nepadėjo. Grįžo
me atgal į namus. Tuomet užė
jo vyras nelietuvis su gerais ar 
blogais norais, nežinia, bet pa
tarė mums apleisti namus ir 
eiti į sodą. Tuo pačiu metu ė- 
mė prisirinko sode daugybė ne
matytų svetimų veidų ir tai ne
lietuvių. Atrodė, kad mums ir 
čia vietos nebėra. O mintys 
skrido ten prie šeimos vyro ir 
tėvo, kuris su kitais įmestas į 
rūsį ir kas žino kas ten gali į- 
vykti. Toms mintims besikry- 
žiuojant pasigirdo vokiečių 
bombanešių urzgimas ir čia pat 
rodos tik, virš mūsų galvų jie 
ieškojo taikyklio. Pasigundo

Balandžio 27 d., 7 vaL vakAre

turės 
maža programa.

metai nuo mirimo dienos gar- kUusė P1*®^ taikiniu-1 
saus Kardinolo O’Connell. “Dagininko” redaktorių

________ P- A F. Kneižį.
Lietuviams patartina skait- 

Prašo padėti, šv. Vincento lyjggj atsilankyti. Įžanga dy- 
Pauliečio Labdarybės Draugija reikia turėti knygyno
teikia reikalingiems daug pa- Ją bug galima gM|ti
galbos. Ji prašo visų, labdariu-Į 
gai nusiteikusių lietuvių, jai 
pranešti kas turi kokių baldų, 
drabužių, darbą ar kambarį. 
Tais dalykais padėsite Vincen- 
tiečiams šelpti reikalaujančius 
pagalbos, kurių tarpe randasi 
ir mūsų brolių tremtinių.

vietoje. Bap-

Dalyvaus New Engianti 
Festivaly

Laikraščio “DARBININKO” 
Metinis

PIKNIKAS

Keičiamas laikas. Bal. 24 d., 
prasidės “Day Light Saving” 
laikas, šeštadienį, vakare reikia 
nustatyti laikrodžius vieną va
landą pirmiau.

Šv. Petro parapijos bažny
čioje pamaldos bus vedamos 
dienos šviesos taupymo laiku.

įvyks ba- 
Clarendon

jau daly-

Skelbė koncertą. Šv. Petro 
parapijos kunigai bažnyčioje, ir 
“Pranešimuose” skelbė metinį 
Lietuvių Radio Valandų prog
ramos -koncertą, kuris įvyks 
sekmadienį, bal. 24 d., Jordan 
HalL Ragino visus susidomėti 
juomi ir paremti jp '

Metinis New Engianti Folk 
Festival šiais metais 
landao 23 d., 140
St, Bostone.

Be kitų tautybių
vauti yra pakviesta Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių Grupė. 
Po pietų, 2:30 vai. šoks mažo
sios, kurios buvo išvykusios į 
St Louis, Mo., o vakare 8 vaL 
šoks grupės vyriausieji. Toji 
pati grupė, sekančių dieną, ba
landžio 24 d., 3 vai. po pietų, 
šoks Lietuvių Radio Valandos 
Koncerte, Jordan Hali, Bosto
ne. Rap.

Pirmadienį, baL 4 d., i. bl,Iriai sodo svečiai, kurie buvo ne- 
“Darbtainke” lankėsi tik ką iš prašyti atvyk* nežinia iš 

isi|kur, ir ųmko kas kur galėjo. 
Pasinaudojau ir aš — tąsė po
nia Mačiulienė — tuo momeutu . 
ir su dukrelėmis per užpakali
nę sodo pust nutotom nuo savo 
namų... Tą pačią naktį užpildo 
vokiečiai. Maudo nežinomo Ūki
mo rytas. BŽ00MB težkot naftsų 
žeimos tėvo... Anoje rūųrje jau 
buvo tik lavonų krūva ir 
kraujo ašaras. Prasidėjo atpa
žinimo mnraantoa , Aš likau be 
jlgų ir sudribau-pate tos rttaies 
duių. Dukrelė iaškoti ne
gyvųjų tarpe savo mylimo tė
vo... bet ji nepažino savo tėvo. 
Gal ašaros temdė akis, ar gal 
kraujuose permirkęs tėvo vei
das buvo visiškai pasikeitęs. 
Grįžome į namus... Ir tik kiti 
žmonės atpažino ir patvirtino, 
visų nužudytųjų tapatybę.

Ponia Mačiulienė po šios tra
giškai skausmingos istorijos 
susijaudino ir matėsi, kaip ji 
kovoja su savo vidiniu sielos 
subangavimu. Norėdamas nu
kreipti jos anas skaudžių per
gyvenimų mintis, paklausiau:
— Ar Tamstų negąsdina at-. 

vykus į šią šalį toks sunkus įsi
kūrimas? —

cijos linkui tarp mūsų 
tautų ir kitų laisvojo pa
saulio tautų Atlanto čar
terio ir Jung.' Tautų dva
sioje.

! DABARTIES PASTABOS-

DAKTARAI

Tel. TROwbridge <330
If no answer call AV 2-4026

J. teptis, MA
Lietuvis Gydytojas
278 Hsrvsrd Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS. 
Offfce Tel. SOuth Boeton 8-0948 

Res. 37 Oriole Street
Vest Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1t»-W

Skaitykite ir platinkite 
kataUkišką npoifą laik
rašti “Darbininką”!

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV.PRANCMKU8 ASYŽIETIS

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

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

DARBININKAS
366 W. Broadvay, 

South Boston 27, Mass.

■KSBSnSOmmCSKKKSKMMMK

UŽsisakyfte Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Ialington, Mase

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

m......mi ............................... ...........................................

ne- 
kiti 
pa- 
vie-

Sekmadienį,
Birželio - tat 12,WW
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mms 
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių 
sąskrydį.

Scngšjai.

BENDRAS SUSIRINKIMAS KO- 
VAI PRIEŠ PAVERGĖJUS

Pradžia 3-čiame pus). ir į tas, kurios yra komu-
buvęs Japonijoje Ambasa-

— Apie tai mes visiškai 
galvojame. Aš, kaip ir visi 
tremtiniai turime štai kokį 
lyginimą: buvo du kėliai —
nas iš jų vedė į kalėjimus, žu
dynes, Sibirą... Kitas per trem
ties vargą, bet į laisvės šalį, 
kur žmogus yra žmogumi ir 
gyvena kaip kiekvienas išgali 
įsikurti be jokios baimės.

Šis ponios Mačiulienės atpa
sakotas tragiškas momentas dar 
kartą nušviečia tą faktą, kodėl 
mūsų broliai ir sesės lietuviai, 
antru kartu artėjant bolševi
kams į Lietuvą, bėgo nuo jų, 
palikdami visą savo turtą ir 
mielą tėviškę. Juk tos bolševi
kų žudynės buvo žinomos vi
same krašte ir jų buvo nevieno
je vietoje. Ar reikia daugiau 
aiškinti, kodėl mes turime tiek 
daug tremtinių?! Kor.

TREMTINIŲ BELMJAS

zuotos mažumos paverg
tos, ir, kadangi komunis-dorius Joseph C. Grew ir 

kiti _Paminėtų tautų vadai tiikoji pri^paudos tirani- 
Dasirašvs rezoliuciia kai-ija kiekvien4 r«-
^JlaudaiJ veikižo w pačias pagrindi-
k?afaciia tikslu kad ben- niausi&8 žmogabs laisvės 

išimus kad
savo tėvynės kraštus ir 
pasiekus susivienijimo At
lanto Čarterio ir Jungti
nių Tautų dvasioje. Ta re
zoliucija siūloma priimti 
tokio turinio.:

“Kadangi agresingas bendro priešo, bet kuriuos 
komunistinis pasaulis yra priešingumus, kylančius 
padalinęs tautas į tokias, dėl tautinių ginčų ar poli- 
kurios dar saugo savo tinių problemų, ir yra nu- 
laisvę ir nepriklausomybę, tariama, kad mes palaiky-

niausiąs žmogabs laisvės 
teises, nutariama 
mes bendrai veikdami 
sieksime išlaisvinti savo 
tautas; išspręsti savo pa
stangomis bet kuriuos 
ginčus, kurie mus skiria, 

-ir prašalinti, iki bus pa
siektas išsilaisvinimas iš

-R
fiflOBBflM

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne-( 
sines..
ti. Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEEANDETS CO.
414 W. Broadway, 

Sa Boston 27, Masą

BALF-o Centras gavo iš F. 
Inčiausko, Bruce, Wisc., siun
tinį ir laišką, kuriame jis ra
šo:
— Esu senas žmogus, 73 me

tų, gyvenu vargingai iš Gele
žinkelių pensijos, todėl ir ne
galiu daug gelbėti esantiems 
Europoje lietuviams tremti
niams, bet vistik prisiunčiu pa
ketą, kuriame 'yra 2 paltai, 3 
švarkai, 2 lemenės ir 2 kelnios, 
ir dar pridedu $2.— persiunti
mo išlaidoms padengti. —

i Visų šelpiamųjų vardu BAL- 
F-as dėkoja geradariui F. In- 
čiauskui už jo gerą širdį ir su
teiktą pagelbą tremtiniams. Jo 
prisiųsti daiktai artimiausiu 
laiku bus išsiųsti Europon ir 
padalyti vargstantiems tremty
je.

Gražu būtų, kad ir mūsų jau
nimas taip pat pasektų šio se
no lietuvio pavyzdį ir uoliau

Kas norite jsigyti Saulėtoje 
Cattfomljojo Namus ar kitas

kreipkite pas: 

aus. LIIKSIS 
Reobtatininkas

710 N. Vaa Ness Avė., 
Hollyvood 38, Calif.

GRABORIAI

Kaclacltsc
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 tVasbington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

4
r/ J

Tel. Lazinątefl MM
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

a

CASPER
FUNERAL HOME

187 DoMlMster Street 
South Boeton, Mase. 

teeiĮh V.CKper 
(KABFERAB) 

Dtesktortee Ir 
Frcfcc 

i Dieną ir Naktį
KoplyCia SermentaM Dykai 

Tel. SO 8-1437
BOuth Boaton 8-3M0L. CO.

30 Emery St

VITRIFIED WHEEl

E. A. HOBTON CO. INC
. Geros Rūšies BaldaiĮ ’

! 49 Mate St. TeL—Web. 234 W<
/

* -»

90W9wam0CKxsKmnan

Draugijų Valdybų Adresai

W AITT 
FUNERAL HOME*

80 Emenon Avė. 

Edward j.Vattt 
(Waitekūnai)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
. Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 33C8

Westfield. Masa. YAKAVONIS 
‘Merai Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Bateanouotejas 

tetarnavtmas Dieną ir Naktį 
KoplyCia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

-ysj ir paiengvina mene- prisidėtų prie savo tautiečių 
Jos geros ir akimis pMn-ir,. .šelpimo.

Aukas siųskite neatidėlioda
mi per:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
106 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y»

tvnnlo|i Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
FQ GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
S25 E. Btį St.. So. Boaton, Mara. 

TeL BOuth Boaton 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailidnienė,

8 VVinfield SL. 80. Boaton, Mara.
Prot RaSt. — Ona IvaMenC,

440 E. Sth SL, So. Boaton. Mara. 
Finansų RaM. — CtaienC,

29 GouM SL, W. , Mara.
Tel. Parkway — 1884-

Iždininkė — Ona 8iauris,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdare — Ona Krasauskas,
11 Sprin<er SL. 8o. Boston, Mara.

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnyte,
110 H St, So. Boaton, Maso.

Draugija savo aaMrtaktaras laiko kas ______________
antrą antradieni menesio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos šalty, 
vakare. Parapijos aaMje, 402 E. -------- — - - ----- - - ------
Seventh SL. So! Boeton, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
paa protokolų raOtininkf.

I *v. JONO EV. BL. PABALFINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

> Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Saager 8t., So. Boston, Mf 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
1 <84 3ixth SL, So. Boeton, Mara.
Prot RaM. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, MMa. 
Fin. Raft. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth SL, So. Boeton, Mate. 
Iždininkas—Stasys K. GrigaMviėtus, 

999 E. Seventh 8t, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Baikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno menesio.

492 E.*7th St, So. Boeton, Mara. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų rattininką.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių DMrtortan Ir

(Notary PUNie)
i

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis.

Kainos tos p—**90 ir | kitus

Baltale laukite; TeL TR-8-S434.

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

2SS Vest Broeduny, tetik teste, Mm.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

964 Emž Brondway
SOUTH tO8T0N. Mkta.

D. A. Zeletakaa. F. B- ZaMakaa 
Oratoriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
KoplyCia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. SO 8-0015

BOuth Boeton S-2B0B
te i ■ ■ i ■ ■ ■ a i.m

•K.

i



Antradienis Balandžio Iš -iš
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8
kviečia ne prie tikros, kio veikimo priekyje Dr. Šapo- 
“kardeliškos” vieny- ką... Deja, žiūrėkite, likimas 

pasityčiojo iš moters “prana- 
bloga, kai p. Kardelis, šystės": ir p. Kardelis liko 
valstietis liaudininkas “nepapiautas” ir Dr. Šapoka,

nieči) laikraštyje “Svoboda 
kovo 8 d. laidoje tilpo platus 
pranešimas apie Vasario 16 d. 
minė jimą llolvwoode, Kalifor
nijoje, kur dalyvavo ir ukrai
niečiai. Ten vienas ukrainiečių 
kalbėtojas pasakė, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė. Toje pa
čioje “Svobodoje” balandžio 8 
d. tiljM) straipsnis “Ukrainci I 
Vilno”, kuriame tūlas baltgu- 
dis Mgr. Andrij Hryciak sako, 
kaip ukrainiečiai drįsta vadinti 
Vilnių lietuvių miestu, nes jis 
esąs gudų miestas, bet realių 
faktų savo tvirtinimui nenuro
dė. Taigi atsirado nauji preten
dentai į lietuvių sostinę.

Vietiniame lenkų savaitraš
tyje “Gv/iazda” balandžio 7 d. 
laidoje tilpo prel. M. Krupavi
čiaus ir Vaclovo Sidzikausko 
pave kslai ir trumpas apie juos 
paaiškm:r~''s.

Savaitraštyje “Jedncsc” ba
landžio 7 d. tilpo pranešimas, 
kad Kremliaus viešpačiai vėl 
patvirtino Lietuvos Komunistų 

į Partijos generaliniu sekreto
riumi lietuvių tautos pabaisą A. 

Lietuvių kalbos darkymas. Sniečkų. Reporteris.

Paskutiniu laiku Philadelphijo- 
je pasirodė lietuviški spausdi- 
niai be lietuviškų ženklų. Tai 
daro labai nemalonų įspūdį.

tėnas, jos vyro giminaitis. Grei
tai tikisi susilaukti iš tremties 
garsius poetus — Brazdžionį, 
Santvarą su šeimomis ir Faus- 

' tą Kiršą. kuris jau esąs perei-

Prof. Alfred Senn, Pennsyl- 
vanijos universiteto profeso
rius. praneša, kad du pasižv- . ...
mėję lietuviai studentai, būtent:, namo J6 stovy oje. 
kun. V. Juškevičius, S.J. ir A.! 
Klimas padarė didelę pažangą 
moksle ir už tai jiems paskir
tos stipendijos toliau studijuo
ti.

Dr. A. Senn’as yra žinomas, 
kaipo Lietuvos universiteto 
profesorius. Jis labai domisi 
lietuviais intelektualais ir daug 
padeda lietuviams studentams.

Be to Dr. A. Senn’as yra ži
nomas, kaipo vienas iš trijų 
kolektyvo autorių, gan plataus 
Lietuvių Rašomosios kalbos lie
tuviškai - vokiško žodyno, ku
ris buvo Heidelberge atspaus
dintas atskirais sąsiuviniais li

tasgi raidės R. bet dėl karo 
darbas liko nebaigtas.

PasGarnio atsilankymas.
mūsų viengentį, praeitojo karo 
veteraną, Chesterį Kleinotą ir 
jo žmonelę Sylviją kovo 20 d. 
atsilankė garnys ir jiems pado
vanojo gražią dukrelę, vardu 
Rožė Ona.

i

Pamokslai. Per visą Didžiąją 
savaitę Šv. Jurgio bažnyčioje 
pamaldų laiku kun. Pranas 
Aukštikalnis sakė atatinkamus 
pamokslus.

CAMBRIDGE, MASS.

Australijos ambasadorius Dr. Norman J. 
Makin sutinka savo šalies užsienių reikalų minis- 
terų Herbert V. Evatt, kuris dabartiniu laiku yra 
Jungtinių Tautų pirmininku, ir nuoširdžiai jį pa
sveikina. Tai įvyko LaGuardia Field, New Yorke.

ir nori 
lietuvius 
nežiūrint 
bebūtų.

Kardelis 
bet prie 
bės”...

Čia ir 
būdamas
ir redaguodamas nepartinį laik- kartu su “piauti” numatytuoju 
raštį, suplaka tuos du reikalus p. Kardeliu įėjo į KLCT... (Ši- 
į vieną, pradeda skelbti savo- to reikalo būčiau neminėjęs, bet 
tišką vienybę 
visus Kanados 
vo sparnu”, 
jie įsitikinimų

Įdomūs autoriaus samprota
vimai ir dėl Montrealio Vyt. 
Klubo “broliškų” (gal iš “bro
liškų” respublikų? — P. A.) 
atstovų nerinktų ir atvykusių 
į suvažiavimą. Posėdyje jie bu
vo vadinami “broliškais”, tik 
rašinyje jau “jierkrikštyti” 
“draugiškais”...

J. Kardelis teigia, jog Vyt. 
Klube, nors ten yra apie tūks
tantis narių, bet ligi šiol “ne-

revanšas į p. 
p. Indrelie-

pastebėti ir 
ir kokiam 
reikalingas

organizaci- 
pašalpinč 

ji turi pa-

suburti čia buvo mano 
po “sa- Kardelio cituotas 

kokių nės mintis...).
Baigiant, norisi 

kartu paklausti: 
tikslui iš viso yra
toks organizacijų “aukščiausias 
sovietas”, kokiuo save dabar 
pasistatė KLCT? Argi tik tam, 
kad, kaip straipsnyje * rašoma, 
jog organizacijos per mėnesį 
laiko turi pranešti apie finansi
nius įsipareigojimus Centrui ir 
tam tikrą piniginį “lažą” tam 
centrui mokėtų?

Mano išmanymu,
pasiekta demokratiška santvar- ja, kokia ji bebūtų: 
ka”. Nors, esą, pirmininku jau ar bent kitokiausia, 
išrinktas demokratas, bet tebe- kankamai savų piniginių reika- 
pirmininkauja senasis pirmi- lų ir nėra jai reikalo mokėti 

įninkąs Vilkaitis (kunigas — kokie tai mokesčiai nereikalin- 
mano past. P. A.). Įdomu, ko- gam centrui. Kiek teko girdėti, 
kią gi etiketę p. Kardelis prise- ir pačiam seime buvo tokių pa- 
ga tam vadinamam “demokra- sisakymų.
tui”? (gal gi jis taipogi valstie- Tai dar kam gi toks centras 
tis liaudininkas, o kun. Vilkai- reikalingas? Apjungti, kaip jie 
tis, ko gero, gal komunistų, na- sako, visas organizacijas ir pa
čių ar fašistų partijos narys, skirus lietuvius? Irgi ne, nes 
jei nedemokratas?...) toli gražu, jam nepriklauso vi-

Grįžtant prie moteriškųjų sos organizacijos, o, tuo labiau, 
“gražbylystės” norisi priminti, pavieniai asmenys.

Toronto skyriaus Taigi, dar kartą kartojant

Iš Kanados Uetuvių Gyvenimošeštadienį, balandžio 23 d. 6 
Kam darkyti lietuvišką rašybą, vai. vakare, Cambridge, lietu- 
duodant kitataučiams spausdin- vių klubo patalpose, 163 Har- 

— J St. įvyksta Cambridge 
lietuvių katalikų klubo atidary
mas. Klubas atidaromas iškil
mingu bankietu ir šokiais. Klu
bo valdyba deda visas pastan
gas, kad atidarymas būtų sėk- 

Rengimo I 
kviečia visus Cambridge Lėtu

Sugrįžo iš atostogų. Gerai ži
nomas viengentis, geras Lietu
vos išlaisvinimo ir bažnyčios ti lietuviškus raštus, kurie ne- ward 
reikalų rėmėjas Kaniušis buvo turi lietuviškos rašybos ženklų, 
išvykęs atostogų į Miami Flo- ir tuo žaloja lietuvišką raižybą, 
ridą, iš kurių, kaip teko suži- kai tuo tarpu turime net du 
noti, balandžio 8 d. sugrįžo. ’ x*"‘~~j gerus lietuvius spaustuvinin

kus, būtent. Petrą Staniškį ir I
i

Juozą Gustį, gyv. 3332 N. 6th, mingas. 
Philadelphia, Pa.

Pradžia 5-tame pusi.
mas, kad ji jau Toronte žinoju
si. jog šio skyriaus atstovai 
rengėsi važiuoti į suvažiavimą 
“laimėti arba griauti” — neiš
laiko jokios kritikos, nes, jeigu 
ir taip būtų buvę manyta, negi

i

Ką rašo mūsų veikėja ponia 
Lapienė. Teko skaityti p. La
pienės iš Stony Brook, N. Y. 
laišką, kuriame ji rašo, kad 
nepaprastai esanti užimta kitų 
reikalais. Tie reikalai esą. tai
nelaimingieji mūsų tremtiniai. Sasnauskaitė susijungs 
kuriems reikia padėti, suieš-. 
kant laikinai globą, darbus ir 
gyvenimui butą.

Ką tik išleidusi dainininkę 
Jonuškaitę, kuri rūpinasi savo 
debiutu gegužės 13 d. New 
Yorke. Jau du mėnesiai, kai čia i 
gyvena dainininkas Jonas Bu-'

Į šį klausimą atsakysime trum
pai ir aiškiai: ne! Peržiūrėjus 
rėmėjų ir simpatikų sąrašus, 
matome, kad iš indrelieninkų jog mums, 
visai mažai kas rėmė Tarybą atstovams, bevykstant į Mon- pirmykštį savo pasisakymą, be-
medžiaginiai. Jie nesudaro nė trealio suvažiavimą, stotyje reikalinga to KLT. centro zui- 
10%.” į buvo sutikta ponia Kardelienė, kių medžioklė vidurnaktį, o

Beje, dėl p. Indrelienės 5 do-. grįžtanti iš “Naujienų” koncer- taipogi neaiškios jos ir inten- 
lerių aukos KLCT — taipogi,; to. Ji mus gana griežtai užpuo- ei jos.
remiantis neseniai cituotame, jog mes važiuojame “Kar- Pranys Alšėnas.

delio piauti”, o pastatyti viso- Toronto, 1949. IV. 8.

komisija gaiėjo p. Indrelienei paša-
• jr • • j » •ikyti. čia yra nei daugiau, nei 

yius dalyvauti klubo atidaryme.'mažiau kaip moterų
mas
torius negalėjo netgi į rašinį į- 

i rašyti. Tačiau, kadangi jis taip 
'padarė, tai, kiek vėliau, ir aš 
pasilieku teisę panašų reikalą 
suminėti.

Ta pačia proga Poniai Indre- 
.lienei norėtųsi priminti prieš 

linksmų atostogų pas motinėlę. kdetą metų jos pa- 
'čios iniciatyva KLT skilimas. 

Sekmadienį, balandžio 10 d. To meto “Nepriklausoma Lie- 
p.p. J. C. Tamošauskų dukrelė ĮUva” (rotatorinė) apie šį įvykį 

": “Pabėgus Indrelienės 
grupei iš Tarybos, kyla klausi- 

ris jau ilgas laikas kaip serga, mag; ar šis aktyvas sumažėjo? 
šiuo tarpu jaučiasi geriau, p.p. __________________ i__________
J. C. Tamošauskai, 
ninkai “Park Lunch”.

Sutuoktuvės. Balandžio 18 d. Visiems dalyvaujantiems klubo 
Visų Šventųjų bažnyčioje mūsų bankiete, pažadamas linksmas 
viengentė, panelė Ona Marija 

mote
rystės ryšiu su Alfredu J. Stru- 
davickiu.

laikas. Įžanga $2.50.
_______________

i

Iš KITATAUČIŲ SPAUDOS
Varžos dėl Vihūans. Ne vien 

tik lenkai savinasi mūsų sostinę 
Vilnių, bet ir baldgudžiai pradė
jo reikšti pretenzijas. Ukrai-

Praeitą savaitę pas p. Bui- 
nienę lankėsi jos sūnus p. L. 
Buinis su žmonele iš New 
Yorko. Linkime p. L. Buiniui

T.Nancy šventė pirmą savo gim-'^p
Jjtadienį. p. J. Tamošauskas, ku-1^^ iš 
Į ............ ........

Marlboro, Mass. t
5

/
/ 

f

\

g
S 118 Main Street

MALBOROUGH COAL CO,
‘blue coal’

Phone 372

Johnson Buick, Ine.
Buick Authorized Sales & Service

120 N. Main St.,

BROCKTON, MASS. TEL. 7760

r

i BRIDGEWATER SAVINGS

BANK
Incorporated 1872

“Nepr. Lietuva”, norėtųsi pa-!
“krei-

i Bridgewater,

1
The Brockton National Bank

90 Main St., Brockton, Mass.

“žodinis menas”. Šito au-
—................................ ._ sakyti, jog, kartais ji ir

vai” nuaukoja. Kiek toliau ta- 
s me pačiame rašinyje rašoma: 

“Kaip Indrelienės grupė buvo 
nuoširdi Tarybos reikalams, pa
rodo pats jos lyderis Indrelienė, 
kuri, prieš Tarybos susikūrimą 
paaukojo komunistams $5.00, 
o Tarybos reikalams — tik 
$1.00. Iš to darome išvadą, kad 
išbėgus indrelieninkams, Tary
boje pasilieka pats sveikiausias 
lietuviškas elementas, sudarąs 
90% viso buvusio aktyvo”.

Nuo savęs norėtųsi dar į tai 
pridurti, jog nuo to laiko yra 
prabėgę keletas metų, tad gal 
ir ponia Indrelienė minimam 
“NL” numeryje paminėtas su-

I

I

Gate City Monument Co
Paminklai Amžinai Atminčiai

Padarome ir Užrašus ant Paminklų kapuose

Telefonas Nashua 4251 arba 4761

321 W. Hollis gatvė Nashua, N. H.
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yra savi- lipant iš laivo, atliekant muiti
nės formalumus ir vykstant į 
geležinkelio stotis buvome Jū
sų rūpestingai sutikti, priimti 
ir aprūpinti visu tuo, kas yra mas sukeitė . priešingai ?... Nie- 
reikalinga tolimesnei kelionei, 
ir palydėti iki traukinio vago
nų. Visur jutau vertingą Jūsų

• paslaugumą ir teikiamą pagal- 
Puzinas aukavo 5 dol. Jo auka bą. 
yra kas mėnesi P° 5 dol. p. J. j Džiaugiuos,

Cambridge LDS 8 kp. šiomis 
dienomis padidėjo viena šeima, 
p.p. J. E. Lučinskai prisirašė 
nariais. Sveikiname.

Lietuvos tremtiniams p. J.

Crescent Laundry

Bandykite pas mus dėl

Metor Service

I

Į

I
yra kas mėnesį po 5 dol. p. J. Į Džiaugiuos, jog lietuviai ir 
Tamulynas aukavo 2 dol. Bal- katalikai turime tokias vertin- 
fo skyriui, p. P. Luzackas au
kavo 10 dol. p.p. H. Plekavičiai 
aukavo rūbų. Visiems aukoto
jams širdingai ačiū. A.D.

Mirė Elzbieta Bendaravičie- 
nė, p. Girdvainienės motina. Ji 
mirė balandžio 9 dieną. Pašar
vota A. Overkos laidotuvių ko
plyčioje. Palaidota bal. 12 iš 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios.

gas organizacijas ir tikiuosi jog 
mano likimas leis man kuo 
nors prisidėti ateityje ir iš ma
nosios pusės Jūsų organizaci
joms ir jūsų kilniems darbams 
paremti.

Jums visuomet dėkingas 
Jonas Salfevičius, 

buv. Aidų Redaktorius 
tremtyje.

ko nepadarysi: “Mainos rūbai 
margo svieto...” •

Užbaigus šį klausimą, 
truputį tenka grįžti atgal, 
autorius vis dėlto teigia, 
skyrių atstovai dėl organizaci- j Į 
jos vardo pakeitimo ir kitų i> 
klausimų, buvę vieningi, nes, i!. 
esą matyt, jie buvo paveikti _ 
Toronto skyriaus “aplinkraš- > 
čiu”. Į tai norėtųsi pasakyti, g 
kad ir KLCT siuntinėjo sky- ’ 
riams aplinkraščius, bet, ma '* '■

dar 
Str. 
jog

geresnio patarnavimo

20 Pearson St. Tel. 190

Nashua, N. H.

Chrysler ir Plymouth 
Įgalioti Pristatytojai

?!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i! Taisome visokių išdirbysčių
1! automobilius
?!
J 84 Lake St.,

Atvykusio Tremtinio 
LaiškasB  ALF-ui

Šių metų kovo 29 d. atvykau 
iš Vokietijos į U.S.A. pas savo 
sponsorius p. J. ir N. Kanap- 
kus, Waterbury, Conn., tuo bū
du baigdamas savo tremtinio 
gyvenimo dienas Vokietijoje.

Šia proga noriu pareikšti Jū- 
J sų ir NCWC organizacijoms

i

KVIETIMAS Nashua, N. H.

Nashua, N. H.

I DIONNE BROS
mams apiinKrascius, Dėt, ma- » 
tyt, kad Toronto aplinkraštis, * 
kurį Jūs imate kabutėse, buvo 
svaresnis...

Taipogi dar tenka priminti, 
jog visame p. Kardelio rašiny
je, tarytum raudonu siūlu, tę
siasi vienybės išlaikymo reika- 

kad Mote- tingumas, ir tie žodžiai vis pa- 
Maine ir brauktinai atspausta riebiu 

Apskrities šriftu. Deja, į tai norėtųsi pa-

Šiuomi pranešame, 
rų Sąjungos Mass., 
New Hampshire 
prieš-seiminis suvažiavimas į- stebėti, jog per dažnai to žo-
vyks gegužės - May 22 d. š. m. džio minėjimas ima įkyrus da- 
Aušros Vartų parapijos salėje, rytis.
153 Sterling Street, 
Mass. (seniau buvo 
Road).

Sesijos prasidės 
t bei jų bendradarbiams nuošir- pietų. Kadangi šis t 
Ž I

I

džią padėką už visus Jūsų rū
pesnius bei triūsą, kuriuos pa
tyriau, gaunant: 
juos tvarkant i 
jant tiek 
je-

Turiu 
veikla ir 
man įvažiuojant į USA. Ypač 
esu patenkintas kelionės pa
baiga

dokumentus, 
ir tarpininkau- 

čia USA tiek Europo-

Vienybės reikalingumą 
Worcester, visi tie, kurie siekia bendro 

Highfield tikslo — Tėvynės laisvės — iri 
taip gerai supranta, o tą žodį 

1 vai. po beakcentuojant, pasidaro labai 
suvažiavi- panašu į sovietišką propagan- 
tai kvie- dą, jog pas juos esanti demo- 

kuopas priklausančias kratija. Visi žinome, kad Sovie- 
šio apskrities prisiųsti tų Sąjunga yra diktatūros bas- 

tijonas, o jie, kas antras žodis,

ii
konstatuoti, jog Jūsų numatytu laiku.
triūsas labai padėjo

New Yorko uoste, kur

FURNITURE, INC.

Complete Homes Furnished 
Refrigerators — Washing Machines 

“Terms if Desired”

mas begalo svarbus, 
čiame 
prie 
kuodaugiausia atstovių. tijonas, o jie, kas antras žodis,

Prašome atstovių nesivėluoti, pabrėžia esą demokratai. Tik- 
kad galėtume pradėti sesijas rai demokratiškos šalys, kaip j 

Amerika, Kanada ir kitos, kuo 
mažiau tą žodį vartoja, o vis 
dėlto iš jų santvarkos matosi,

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

Pirmininkė — A. V. Kneižienė jog tai yra tikroji demokratija. 
Raštininkė — A. M. Wackell. į Todėl ir čia norisi įtarti, kad p.
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