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susitarimo 3-čiąjį 
kuriame sakoma: 
KLSCV veikia nuo- 

bendradarbiavimo dva-

Sekmadienį, liepos 17 d. 
š. m. mirė a. a. kun. dr. 
Juozas Vaitkevičius, MIC., 
įžymus misijonierius, ra
šytojas ir pamokslinin
kas. Pažymėtina, kad jis 
tik šiomis dienomis buvo 
So. Bostone pas kleb. kun. 
P. Virmauskį ir sakė pa
mokslus Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje.

Šis įžymusis mūsų tau
tos vadas, rašytojas ir pa
mokslininkas bus laidoja
mas trečiadienį, liepos 20 
d. š. m. Chicago, III.

LDS Centro Valdyba 
reiškia gilią užuojautą 
T.T. Marijonų Kongrega
cijai, netekus įžymaus va
do ir prašome Dievulio 
suteikti jo vėlei amžiną 
ramybę.

ir

• Vienybės beteikaat
• Apie “archailogiaę liekaną”
• Gerai, kad nepakenkė...

•

Gavę “Nepriklausomos Lietu
vos” Nr. 27 (119), kanadiečiai 
lietuviai, pagaliau, apsidžiaugė:
— Gal gi jau iš tikrųjų eina

ma prie vienybės? Gal jau tik
rai baigiamas tas “mažasis ka
ras" tarp KLCT ir KLS? — 
kiekvienas pagalvojo...

Mat, laikraščio pirmame pus
lapyje, stambiomis raidėmis, į- 
dėtas rašinys: “Tęsiamas Ka
nados lietuvių vienijimo dar
bas”, kuriame išvardinti tarp 
KLCT ir KLS susitarimo punk
tai, kurie, atrodo, lyg ir turėtų 
suvesti Kanados lietuvius į vie
ną ir bendrą organizacinį vie
netą — Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės rėmuose.

Tas viskas yra gera, gražu 
ir nuoširdžiausiai sveikintina, 
bet,.

šis mažasis “bet” — ir ga
dina visą reikalą .Jis nubluki
na netgi 
punktą, 
“KLCT 
širdaus 
šioje”.

Pasiskaitykime tik to rašinio 
pradžią ir pasakysime:
— Bet jau įžanga — įžanga...

Ji tikrai puikiai pavaizduoja < 
kaip moka KLCT Kanados lie
tuvius “vienyti”...

O dar toliau, pasiskaitęs ra
šinio mintis, taip žmogus ir su
eigai vo ji:
— Kažin ,ar VLIK-o sugalvo

ta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, ar Kanados KLCT? Iš 
straipsnio — tiarai ta* klausi-'••SL, j

Pabaigoje, deja, vėl skaito
mas tas susitarimas tik sąlygi
niu ir juntama vėl nauja ten
dencija balsų persvaros me
džiojimo atžvilgiu...

Kanadiečiai lietuviai daug 
vilčių deda į šį susitarimą ir 
laukia, žinoma, kad bent kartą 
būtų nuoširdžiai paieškota tik
rų susitarimo kelių ir atsiekta 
vienybė, nebeklaidžiojant šun
keliais ir beieškant tik “vieny
bės”...

“N. L.” Nr. 27, iš liepos 7 d. 
Algirdas Pulkys atrado naują 
“archailoginę liekaną”, tai... 
mokslinius laipsnius ir titulus...

Jo manymu, dėmėtos kelnės 
ar užtiškęs prie darbo ant ba
tų dažų šlakas — automatiš
kai panaikina daktaratus ir 
kitokius mokslinius titulus...

— Gal gi ir taip?... — kai kas 
galėtų pagalvoti (žinoma, jei 
A. Pulkys mokėtų kiek įtikina
miau rašyti)... Juk yra pasau
lyje tokia šalis, ir labai didelė 
šalis, kur, tikrai, be “draugo”, 
jokie kiti titulai nevartojami...

Visos A. Pulkio “Laiko iškar
pos” mintys — dar kaip ten 
bebūtų, bet autoriaus nusiste
bėjimas tuo, jog “tūlame biu
letenyje” jam tekę skaityti 
pranešimą apie kuriamas įvai
rias komisijas pagelbėti žmo
nėms įvairiais reikalais, kur, 
esą, taip pat neapsieita be “ti
tulų kanonados” — visai mūsų 
nebeįtikina.

Konkrečiai — paimkime kad 
ir sveikatos reikalus. Pav., jei
gu susirgusį žmogų kas nors 
pasiųstų patarimo ar pagalbos 
prašyti pas kokį nors “Džonį” 
(taip, maždaug, Pulkys perša 
mums tarpusavy vadintis), tai, 
manau, pacientas tuo labai su
abejotų ir pirmiausia paklaus
tų:

— O tas “Džoni” yra medici
nos daktaras, ar nors gydyto
jas?

Ir, žinoma, tik gavęs teigia-

DHIOS NUOTRUPOS
Dažnai gyvenime būna, 

kad svetimi žmoonės 
viens kitą gerai supranta, 
vyras su žmona šio tarpu
savio supratimo mažiau 
turi, o daug kas pats sa
vyje ir visai nesusigaudo.

Nenusimink, jei pragy
venimo išlaidos yra dide
lės — gyvenimas yra to 
vertas.

Karo laimėjimui daug

atomas.

Dabartinis civilizacijos 
progresas stumia žmones 
į miestus, apiplėšia jų 
dvasios gyvenimą ir tobu
lina naikinimo ginklus. 
Matematikai suka galvas, 
kada gi, einant šiuo, vadi
namu, progreso keliu, 
žmonija save susinaikins.

Laikraščiai rašo, kad 
Anglija pergyvena didelį 
dolerių stokos krizį ir dėl- 
o krašte yra didelio susi

jaudinimo. Amerikoj irgi 
yra piliečių, kurie turi di
delį dolerių krizį, ypač ge
rai pauliavojus, bet dėlto 
ypatingesnio susijaudini
mo nejaučiama.

Žmonijos ateičiai kol 
kas dar nieko geresnio 
valstybių nesugalvota, tik 
ginkluotis ir ruoštis nau
jam karui.

♦

t
Lietuvių Susiartinimo šventės dalyviai patogiai susėdę medžių paūksmėje 

dalyvauja Šv. Mišiose. Nuo Vienuolyno verandos Prelatas J. Ambotas laimina 
žmones Švč. Sakramentu. Šįmet Šv. Mišios prasidės 11:00 vai. Per Mišias gie

dos seselių choras.
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Čekijos Kunigai Nesiskaito Su 

Komunistine Valdžia
Pareiškė Ištikimybę Vyskupams. 

Pasiruošę Nukenteti Už Tikėjimu. 
‘F* t -
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Kunigai Perskaitė Vatikano
čiose Kun. Dr. K

Kun. L Gečys Baigė 
Aukštuosius Mokslus

Visose katali- apie 13,000. Prieš emigra
cijos pradžią jų čia buvo 
per 30,000. Dauguma jų iš 
amerikiečių zonos atvyks
ta į U.S.

Paskutiniuoju metu apie 
25% atvykstančiųjų į A- 
meriką D.P. sudaro lietu
viai. To didele dalimi yra 
nuopelnas Amerikos lietu
vių, kurie parūpino darbo 
ir buto užtikrinimus savo 

" į ištiktiems tau
tiečiams.

Roma 
kų bažnyčiose buvo per
skaitytas Šventosios Kon
gregacijos dekretas, kad 
katalikai negali priklau
syti Komunistų partijai, 
negali būti komunistų pa
keleiviai, negali remti ko
munizmo doktrinos.

Kunigai išaiškino žmo
nėms dekreto reikšmę. 
Katalikai, gavę pilną ko-, 
munizmo ir savo pareigų'nelaimės 
supratimą, šalinasi nuo ' 
komunistų ir komunizmo 
kaip baisiausios ligos.

Komunistų partijos va
dai nervuojasi. Jie pareiš
kė ištikimybę Maskvai ir 
pasmerkė Vatikaną. Ta
čiau tas tik dar aiškiau 
parodė kam tarnauja ko-į 
munistai.

Labai Sumažėjo DP Skai
čius Amerikiečig Zonoje

— “Katalikiškoji 
va” studijuojąs 
mo universitete

s Gečys, * *
veikalo
Lietu- 

Fordha- 
viešąją----- ------- ----------------- --------- —

. . partijai arba
disertaciją “Fundamentai 
Rights and Duties of the 
Citizens of the Union of 
Soviet Socialist Repu- 
blics” ir žada šiemet įgyti 
Filosofijos Daktaro laips
nį. Be to, jis nuo 1947 me
tų eina ligoninės kapelio
no pareigas New Yorko 
mieste.

ATŠAUKĖ PLIENO STREIKĄ

mą atsakymą, ryžtųsi kreiptis 
pas minimą asmenį sveikatos 
reikalu. Tas pats ir teisinėj bei 
kitose srityse.

Taigi, dabar Algirdas Pulkys 
tepasako: ar reikalinga buvo 
“tūlame biuletenyje” pažymėti, 
kad: “Sveikatos patarimus tei
kia toks ir toks med. gydyto
jas ar daktaras, teisės — toks 
ir toks advokatas ir tt”?

•

Gi “Draugas” Nr. 153, Cleve- 
lando žinių skyriuje, mums 
praneša šitokią žinią: “Ant 
Garkauskai, dar neseniai atvy
kę iš tremties, pereitą savaitę 
susilaukė naujagimio — sūne
lio, sveiko ir tvirto “kaip ridi
ko”. Motina Elena Garkauskie- 
nė ir naujagimis jaučiasi pui
kiai. Gerai jaučiasi ir tėvas”.

Puiku, sakytume, kad gim
dymas — net ir tėvui nepaken
kė... Jis jaučiasi gerai...

Pr. AL

BALF’o žiniomis dėl 
sėkmingos emigracijos į 
Jung. Valstybes ir kitus 
kraštus D.P. skaičius Vo
kietijoje žymiai sumažėjo. 
Šiuo metu amerikiečių zo
noje lietuvių D.P. yra tik

Washington, D. C. — 
CIO Prezidentas Philip 
Murray, kada plieno kor
poracijos priėmė Prezi
dento Trumano pasiūlymą 
paskirti komisiją faktams 
ištirti 60 dienų laikotar- 
pyj, atšaukė streiką, ku
ris buvo numatytas pra
dėti šeštadienį, liepos 16 

Į d. š. m.
Didžiosios plieno korpo

racijos iš karto nenorėjo, 
kad Prezidento skirta ko
misija duotų instrukcijas. 
Plieno korporacijos buvo 
pasiruošusios išklausyti1

40,000 BERLYNIEČIŲ GIRDĖJO 
POPIEŽIAUS KALBĄ

švenčiant xn 50 
sukak-

darbininkų reikalavimus, 
bet nenorėjo susirišti su 
komisija.

Čekijos Komunistinė I 
džia Nesiskaito Su 
Vatikano Dekretu

Pasmerks Komunistinės Valdžios Re
miamą “Katalikų Akciją” Kaipo Ap
gaulę- _____

Praga, Čekoslovakija — 
Romos Katalikų kunigai 
visose bažnyčiose Čeko
slovakijoj perskaitė savo 
dekleraciją, pareikšdami 
savo ištikimybę savo my
limam Arkivyskupui Dr. 
Beran ir visiems Čekoslo- 

; vakijos vyskupams ir 
įtvirtino, kad kunigai, ku
ine yra indorsavę komu- 
, nistinės valdžios “Katali- 
•kų Akciją” yra priversti 
tai daryti ir apgaulingu 
būdu.

Čekoslovakijos kunigų 
ištikimybės deklaracija 
buvo iš anksto atspaus
dinta ir išplatinta tikin
čiųjų tarpe visame kraš
te. Taipgi toji deklaracija 
buvo perskaityta trijose 
iš devynių katalikų baž
nyčiose.

Kiti katalikų kunigai 
perskaitė ganyto j i š k ą 
laišką, išleistą ankščiau 
vietoj savo

bažn
minėtas Vatikano dekre
tas, kad visi katalikai, ku
rie priklauso Komunistų 

t yra komu
nistų pakeleiviai, remia ir 
skaito komunistinę spau
dą yra automačiai 
riami iš Katalikų 
čios.

Čekoslovakijos 
pai girdėjo per radio pa
skelbtą Vatikano dekretą, 
tačiau jie nesuspėjo taip 
greit įsakyti savo kuni
gams jo laikytis.

Čekijos teisingumo mi
nisteris Alexei Cepicka 
pereitą penktadienį pra
nešė, kad ekskomunikavi- 
mo dekretas yra skaito
mas kaipo išdavystės nu
sikaltimas. Tačiau komu
nistinė valdžia neturi jo
kios teisės panaikinti reli
gijos laisvės.

Čekoslovakijos kunigai 
aiškiai pareiškė, kad val
džios remiama “Katalikų 
Akcija” yra ne katalikiš
ka ir schizmastiška, t. y. 
atskilėlių nuo Katalikų 
Bažnyčios veikla, ir jie y- 
ra pasiruošę kartu su vys
kupais mirti už tikėjimą.

h-Pasitrauks Nuncijaus. _ 
gelbinintas čekodova- 

Hjoje
Vatikanas — Vatikano 

šaltiniai sako, kad Šv. 
Sosto nunciatūros charge 
d’affaires Pragoję, prel. 
Gennaro Verolino dėl sa
vo sveikatos padėties grį
šiąs į Romą. Jo vietą už
imsiąs Pragoję prel. Pao- 
lo Bertoli, dabartinis nun
ciatūros patarėjas Berne.

Prel. Gen. Verolino yra 
vienas svarbiausių figūrų 
kovoje tarp Katalikų Baž
nyčios ir komunistinio rė
žimo Čekoslovakijoje.

išski-
Bažny-

vysku-

Prancūzu St. Louis Katafiky 
Bažnyčia Maskvoje 
Lietuvą Tvarkoma

Prancūzų laikraščiai “Le 
Figaro” ir “La Croix”, ra
šydami apie tai, kad Saint 
Louis bažnyčia neturi ga
limybės Maskvoje gyvuo
ti, dėl sovietų įvairių 
trukdymų, nurodė, kad 
Sovietų kulto administra
torius, sudarė tai bažny
čiai tvarkyti ‘dvidešimties 
komitetą’, kurį sudaro 
daugumoje lietuviai ir lat
viai.

Anksčiau tą bažnyčią 
tvarkė Amerikos katalikų 
kunigas. Pastaruoju lai
ku jam sovietai neduoda
vę galimybės laisvai tą 
bažnyčią tvarkyti.

Rusija Pradėjo Valymą Savo
Zonoje Vokietijoje

Praga, Čekoslovakija — 
Čekijos komunistinė val
džia pranešė, kad ji visai 
nesiskaito su Popiežiaus 
dekretu ir visi, kurie tik 
laikysis to dekreto skaito
mi valstybės “išdavikais”.

Vadinasi, visi, kurie tik 
laikysis Popiežiaus dekre
to, bus areštuojami ir tei
siami už “krašto išdavys
tę”.

General HaM laivv atvyko 
8,000-tasai lietuvis

Jung. Valstybių Radio Sustiprino 
Anti-Komunistinę Veiklą

Vokiečių bės, nes vokiečiai labai 
gerai pažįsta komunizmą 
ir nori jo kogreičiausia 
nusikratyti.

Berlynas
komunistų autoritetas ir 
prestyžas Sovietų zonoje 
taip susilpnintas per pa
staruosius du mėnesius, 
kad Rusijos vyriausioji 
okupacinė valdžia įsakė 
pravesti valymą Socialis
tų Vienybės (Komunistų) 
partijos vadovybėje.

Tą padarė Jung. Valsty
bių radio Berlyne, iškel
dama aikštėn vokiečių ko
munistų veiklą ir įverdin- 
dama komunistų agentus. 
Rusai dabar pakeičia sa
vo agentus naujais. Ta- 

Georges HerbertJčiau tas mažai ką pagel-

tikėjimo Dievui ir neturi 
meilės Dievui, ji yra žu
vus.

“Jūsų ateitis”, jis sakė 
Berlyniečiams, “yra Die
vo rankose”.

Popiežius, kuris suteikė 
visiems apaštališką palai
minimą, padėkojo Vakarų 
Berlyniečiams už jų tikė
jimą, kantrybę ir ištver
mingumą blokados metu, 
kur jis matė tikro tikėji-Išimtą mokytojų.

Berlynas — Sekmadienį, 
liepos 17 d. apie 40,000 
Berlyno katalikų dalyva
vo šv. Mišiose 
Popiežiaus Pijaus
metų kunigavimo 
ties proga.

Jo Šventenybė 
žius Pijus XII kalbėjo į ti
kinčiuosius per radio iš 
Vatikano vokiečių kalba. 
Jis aiškiai pasakė, kad y- 
ra vienas tikras dalykas, 
Dievas ir atsidavimas 
Dievui. Tauta, kuri neturi | mo Dievui ženklus.

Popie-

Liepos 15 dieną laivu 
General Haan į New Yor
ką atplaukė 130 lietuvių, 
tuo būdu pagal D.P. įsta
tymą jau atvyko 8,059 lie
tuviai tremtiniai.

BALF-o Imigracijos 
Komitetas.

PasikesiniiMS Prieš Mjos 
Premierą

Gera motina vertesnė už

Kalkuta, Indija — Pe
reitos savaitės pabaigoje 
nežinomi piktadariai me
tė bombą į premjerą Ja- 
walharlai Nehru, jam kal
bant į susirinkusią minią.

Bomba užmušė vieną 
policininką ir sužeidė ke
lis vietos gyventojus, bet 
nepataikė į premierą.



J. Kuzmickis į Kew

Jonė į

Lrnškas iš Anglijos

Lai-

i

Elena,

Kleofa

Chica-

LT

t
i

į
i Damcikas. Richardas, 

Irena į Phila., Pa.
Gaižauskas. Bronius,

Pranciškonę Vienuolynas
233 Cartton St., Winnipeg,

Manitoba, Kanada

J. Kuzmickis — 
Barėnas — se- 
ir pradedama 
organizacinius

Lietuvos Pranciškonę Vienno- 
lynas, 73 RoBs Avė., St. 

Catherines, Ont., Kanada 
Tėv. Juvenalis Liauba, O. F.

M. — Provincijos patarėjas ir 
viršininkas: Tėv.

'Jonas Diburys; Brolis Antanas

Šv. Pranciškaus Vienuolynas 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Tėv. Petras Baniūnas —Pro-

Nauji Tremtinių Transportai
Apie š. m. liepos 21 d., laivu | Baskys, Jonas į Worcester,

“General Ballou” į New Yorką Mass. 
atvyksta šie lietuviai tremti-’ 
niai:

Akcentas, Ona į Simpson. Pa.
Bandža, Elena, Algirdas, Irę- į Phila., Pa.

ne. Romuald į Sioux City, Iowa.
Butkus. Jeronimas, Valerija

į Brooklyn, N. Y.

Tėv. Placidas Barisa — Lie-
• tuvių Kolonijos dvasios vadas. 

Pranciškonų Vienuolynas 
5*750 Boulevard, Montreal, 

Que., Kanada

Tėv. Klemensas Žalalis, O. F. 
Rašto profesorius

Mečys, Valerija, 
Chieago, III.
Vincas, Eleonora,

PROVINCIJOS V ADOVYBE i rius ir Provincijolo sekreto-
Pranciškonų Ordino Genero- rius; Tėv. Steponas Ropotas; 

las Romoje D. G. Tėv. Pacifi- i Brolis Sebastijonas Avelis, 
kas Perantoni, O.FM., šiemet i Brolis Didakas Pauliukartis, 
birželio 6 d. savo raštu trime- Brohs Laurencijus Grigaliūnas, 
čiui paskyrė sekančią Lietuvos Kand. Teodoras Bazar. 
Pranciškonų Šv. Kazimiero 
Provincijos vadovybę:

Provincijolas:
į

i
įvincijos patarėjas ir vienuolyno 

; Tėv. Norbertas 
Švambaris — Biblio teka rius;

; Tėv. Viktoras Gidžiūnas —Pro
vincijos ir vienuolyno patarėjas 

j ir brolių magistras;

Generali-! patarėjas; Tėv. Aleksandras 
D. G. Tėv. Žiubrys; Tėv. Kornelijus Gai- 

O.F.M. Šv. galas; Brolis Viktoras Biveinis,

I
I

Antradienis. Lie|K>s 19 d.. 1949

Kai gyvenimas vis la
biau pririša tremtinius 
prie naujos vietos, jie, tie 
tremtiniai, pradeda tvar
kyti įvairius savo organi
zacinius reikalus. Visi ži
no, jog, A. Jakšto žodžiais 
betariant, vienas žodis ne 
šneka, vienas vyras — ne 
talka: kai du stos, visados 
daugiau padarys...

Šitai konstatavo ir lie
tuviai plunksnos darbinin
kai, įsikūrę Anglijoje. 
Tikrai, po kelerių įsikūri
mo metų atėjo laikas su
siorganizuoti, vieningai 
ginti savo reikalų, rūpin
tis sava spauda, jos lygiu 
ir atsakingumu prieš tau
tiečius ir kultūringąjį pa
saulį.

LONDONO KARŠČIAI
Birželio pabaiga ir lie

pos pradžia siūtelėjo su 
tokia kaitra, kad jau trys ' sveikina 
savaitės lietaus nesulau- • 
kiama. Saulė kepina, džio-' 
vina, žolynus, alsina žmo- 
nes. Važiuojant traukiniu,! 
ne vienoj vietoj matyti 
degančias sudžiūvu s i a s1 
žoles ir krūmokšnius.

Liepos 2 dieną Londone 
nepakeliamas karštis. Tuo 
tarpu iš visų pusių renka
si Lietuviai plunksnos 
darbininkai ir ieško kuk
lių Lietuvių Sąjungos pa
talpų.

Pora kambarių nuoša
lioj 2, London Mews) gat
vėj, antrame aukšte. Vie-- 
name jų stalas su daugy
be raštų ir lova; kitame— 
pora stalų, kelios kėdės, į- 
vairios knygos, žemėlapis 
su pažymėtomis didesnė
mis lietuvių kolonijomis, 
dar keli mažmožiai.

Didesniajame kambary
je jau renkasi žurnalistai: 
susirūpinę varto popierius! 
įgaliotinis F. Neveravi- į 
čius, šiltai sveikina “Bri-i 
tani jos Lietuvio” redak-. 
torius A. J. Kaulėnas iri 
Centro Valdybos žmonės, 
— P, B. Varkala, M. Bajo-i 
rinas, Šilkaitis.

Darbų nuvargintas K. 
Barėnas kalbasi su S., 
Kuzminsku: išblyškęs po-‘ 
etas VI. Šlaitas pasakoja j 
apie savo paskutinį eilė
raščių rinkinį, įšalusį 
muitinėje: S. Laucius ta
riasi su K. Obolėnu; ten 
toliau — Leon a v i č i u s, 
Laukmys, Izbickas ir k.
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U. S. vice konsulas Šan- 
gnajuje VVilliam Olive, 
buvę^ kinų komunistinės 
policijos brutaiiškai su
muštas. tris dienas išlai
kytas kalėjime, priverstas 
pasirašyti jam primestus 
pareiškimus: prisipažini-j
mus ir atsiprašymus ir, 
tik po to iš kalėjimo iš
leistas.

PRASIDEDA POSĖDIS
Pagaliau įgaliotinis F. 

Neveravičius atidaro su
važiavimą ir sveikina 

(plunksnos kolegas. Jis pa
brėžia, jog suvažiavimo 
tikslas — susiorganizuoti, 
kad būtų galima atsto
vauti lietuvių tautą tarp
tautinėse spaudos organi
zacijose ir palaikyti bei 
gerinti lietuvišką spaudą. 
Ta proga paskaito Pran
cūzijos lietuvių Žurnalistų 
sveikinimą.

Sveikindamas Lietuvių 
Sąjungos vardu, pirm. P. 
B. Varkala džiaugiasi taip 
gausiai susirinkusius ir 

j linki gerai susiorganizuo
ti ir aptarti “Brt. Lietu
vio” reikalus.

Tuo metu atvyksta Lie
tuvos Ministeris p. K. B. 
Balutis p. V. Balicko lydi
mas. Jis entuziastiškai 

susirinku sius 
kaip Nepriklausomos Lie
tuvos Ministeris ir kaip 
senas plunksnos darbinin
kas. žadėdamas talkinin
kauti visuose reikaluose.

Po to sudaromas prezi
diumas : 
pirm., K, 
kretorius, 
svarstyti 
reikalus.

Bediskutuojant lietuvių 
žurnalistų B. Britanijoje 
steigimo būdą ir formą, 
nutariama steigti čia Lie
tuvių Žurnalistų skyrių, 
modifikuojant jau turi
mus įstatus. Įstatus per
žiūrėti išrenkami: S. Lau
cius, F. Neveravičius ir 
K. Obolėnas.

Nuodugniai susipažinus 
su įstatais, renkami sky
riaus organai. Į valdybą 
išrenkami: K. Obolėnas— 
pirm., F. Neveravičius — 
sekr. ir S. Kuzminskas — 
ižd. Į Garbės Teismą iš
renkami: S. Laucius, kun. 
J. Kuzmickis ir K. Barė
nas. Į Revizijos Komisiją: 
Izbickas, Laumakys 
Šilkaitis.

“B. LIETUVIO” 
REIKALAI

D. Britanijos lietuvių 
spaudos reikalais praneši
mą padaro “B. Lietuvio” 
redaktorius A. J. Kaulė
nas. Jis nupasakoja laik
raščio istoriją, įvairius 
sunkumus, ateities planus 
ir pastangas laikraštį ar
ba padidinti, arba padaž- 

įninti. Kartu kviečia žur
nalistus ir toliau palaikyti 
laikraštį, rūpinantis jo tu- 
iriningumu ir lygiu.

Ilgokai užtrukusiose 
'diskusijose suvažiavimo 
i dalyviai pabrėžė reikalą 
> aktualinti laikraštį, 
'spausdinant jame įvairią 
ir įdomią medžiagą, kad 
skaitytojai jį mėgtų ir 
brangintų. Kartu teigta, 
kad svarbu sudaryti nuo
latinių bendradarbių kad
rą ir palengvinti skaityto
jams, telkiant įvairią ir 
i patrauklią medžiagą. Pa
geidauta turėti nuolatinių 

i bendradarbių ir kituose 
j kraštuose, kur tik yra 
[daugiau lietuvių.

Užsiminta ir apie kultū
rinį priedą, kuris galėtų 
laikas nuo laiko patiekti 
daugiau ir svaresnės bei 
aktualesnės, geriau apdo
rotos medžiagos.

Visą laiką pasitarime 
dalyvavo ir Ponas Minis
teris, kuris labai įdomavo- 
si pirmą kartą suvažiavu
sių žurnalistų planais.

ir
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Dievo Motinos parapijos klebonas, kun. Wil- 
liam F. Murray, stebi kai darbininkai deda ply
tas savo naujai bažnyčiai Queens, L. I., New 
York. Parapijiečiai, pasitikėdami visų tikinčiųjų 
materialine parama, mano, kad bažnyčia bus 
baigta statyti iki rugpiūčio 5 dienos.

Martinėnas, Petras 
Gardens, N. Y.

Meškauskas, Juozas, 
Rochester, N. Y.

Misiūnas, Juozas į Lafayette, 
Ind.

Misiūnas, Feliksas į Pater- 
son, N. J.

Mizgaitis, Antanas. Aldona, 
Danutė į Simpson, Pa.

Navasaitis, Algimantas, Jad
vyga, Dalia, Algimantas į 
Hartford, Conn.

Pakalnis, Jonas į Hartford.’ 
Conn.

Poškaitis, Boguslavas, Jurgis! 
į Chieago, III.

Požėla, Juozas į Chieago, III. ' 
Petrauskas, Sofija į Roche^ 

ter, N. Y.
Pocius, Jonas, Bronė, Jonas, 

Bronė, Gamutė, Leonardas į! 
Chieago, IU.

Radavičius, Petras į Chieago, 
Illinois.

Radvila, Alfonsas, Vanda, 
Arūnas į Chieago, III.

Ramanauskas, Kostas į Bei-; 
videre, IU.

Ražutis, Tadas, Monika, 
mutė į Springfield, III.

Rudzinskaitė, Elena į Wino- 
na, Minn.

Sabaliauskas, Ona, Danguo
lė, Kordula į Waterbury, Conn. 

Sadeika, Cėsys, Ona, Rimas, 
Stasys į Caledon Cy., Vermont.

Sciukas, Ona, Kazimieras į 
Rochester, N. Y.

Sulaitis, Aleksandras, Ona, 
Donatas į Brooklyn, N. Y.

Šimkus, Leonardas, Viktori
ja, Marija, Teresė į Astoria, L. 
I., N. Y.

Šimkus,
Mindaugas į

Sruoginis,
Algis, Gražina į Jersey City, 
N. J.

Stanelis, Pranas, Stasė, Vida, 
Rimantas į Worcester, Mass.

Tijūnaitienė, Jadvyga į Jea- 
nette, Pa.

Tijūnėlis, Kazys į Pitsburgh, 
Pa.
- Trinkauskas, tSeponas, Anta
nina į E. St. Louis, IU.

Umbrasas, Vladas, Aldona, 
Violeta, DaUa į Chieago, III.

Veršelis, Vytautas į Brook
lyn, N. Y.

Vičiulis. Zenonas, Zofija,
Mirga į Middle River, Md.

Viederis, Povilas, Malvina, 
Alfredas, Jonas, Rimantas į 
Rockton, IU.

Vilkutaitis, Vytautas, Mag
dalena, Danutė, Lucina, Ramu
nė į Astoria, N. Y.

Zilaitis, Stasys į Detroit, Mi- 
chigan.

BALF Imigracijos Komitetas.
t

Naujas Lietuvos Pranciškonų Sv. Ka
zimiero Provincijos Amerikoje ir Jos 

Vienuolynų Vadovybės Sąstatas

O KARŠČIAI 
NEMAŽĖJA

Posėdis, užtrukęs 
penkias valandas, baigia
mas vakare. Oras tvankus 
ir suvąžiavimo dalyviai 
jaučiasi pavargę.

Tačiau dar neskubama 
skirstytis: tariamasi tar
pusavyje, diskutuojamos 
įvairios aktualijos, prisi
menami seni atsitikimai 
ir planai. Visi smagūs, ge
rai nusiteikę, energingi.

Kitą dieną suvažiavimas 
tęsiamas toliau. Pirmiau
sia priimami modifikuoti 
įstatai. Toliau sustojama 
prie rezoliucijų, kurių ko
misija (Izbickas, Lauma- 
kys ir Šlikaitis) 
vo pasiūlymus, 
ma Žurnalistų 
Centro Valdyba 
pasaulyje išsisklaidę lie
tuviai žurnalistai, nepa
mirštama ir Sibiran iš
tremtųjų.

Suvažiavimas pavyko. 
Reikia laukti, kad valdy
ba dės pastangų stiprinti 
turimą spaudą, drausmin
ti narių plunksną, kad ji 
tarnautų Lietuvos laisvės 
kovoms, tremtinių mora
lės palaikymui, didiesiems 
lietuvių tautos idealams.

« $ ♦

Baigiant, pravartu pa
brėžti, kad plunksnos

apie

Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M.;
Provtacijos Patarėjai:

Tėv. Bernardinas Grauslys, 
O.F.M., Tėv. Viktoras Gidžių- 
nas, O.F.M., Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M., Tėv. Petras 
Baniūnas, O.F.M. |>rojjy magistras; Tėv. Mo-

VIENLOLYNŲ VADOVYBE dėstas Stepaitis — vienuolyno 
Pirmininkaujant 

niam Vizitatoriui 
Virgilijui Liucei, 
Kazimiero Provincijos Vadovy- Brolis Jurgis Perkevičius. 
be savo posėdyje šiemet liepos i 
7 d. padarė sekančius paskiri- 
mus:

Šv. Antano Vienuolynas, 
Kennebunk Port, Maine.

Tėv. Justinas Vaškys — Pro- ‘ vienuolyno 
vincijolas.

Tėv. Jurgis Gailiušis— Gvar- Trumpa, 
dijonas (vienuolyno viršinin-į

I j
kas); Tėv. Bernardinas Graus
lys — Provincijos ir vienuoly-' 
no patarėjas ir brolių magis-, 
tras; Tėv. Benvenutas Rama-' 
nauskas; Tėv. Agnelius Kra
sauskas; Tėv. Leonardas An-1i 
driekus — Provincijos sekreto-’ 
rius, vienuolyno patarėjas ir- 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” re-i 
daktorius; Tėv. Kęstutis M. M. — Šv. 
Butkevičius — vienuolyno pa- Pranciškonų Seminarijoje, 
tarėjas, prokuratorius ir biblio-' Šv. Kazimiero Provincija A- 
tekarius; Tėv. Pranciškus Gied-: menkoje šiuo metu turi 20 ku- 
gaudas — Provincijos proku-1 nigų, 10 klierikų, 10 brolių ir 
rotorius, pašaukimų direkto-1 tris vienuolynus.

Gerilaitis, Marijonas į
go, III.

Gajauskienč, Konstancija į 
Cicero, IU.

Ingelevičius. Vladas, Regina, 
Marija, Regina į Kew Gardens, 
N. Y.

Jakaitis, Jonas. Pranciška į 
Gordonsvilte, Va.

JaktišĮą.. Eugenija į Rich- 
mond, Va. S .

Jakubauskas Pranas į Chiea
go, IL

Janavičius, Ignas į Indiana- 
polis, IU.

Jankauskas, Antanas, Irena, 
Marija į Eunice, La.

Juodis, Jurgis, Eulalija, Lo
reta, Violeta į Phila., Pa.

Juzelskis, Antanas,
Detroit, Mich.

Jonynas, Kęstutis 
mond Hill, N. Y.

Kalvaitis, Brunas, 
Dedham, Mass.

Kareckas, Kazys, Marija, Vil
ma į Jamaica, N. Y.

Karickienė, Ona į Worcester, 
Mass.

Karvelis, Juozas, Elena į Chi
eago, UI.

Kaunas. Ksaveras, Ona į 
Chieago, IU.

Kanapienas, Feliksas, Jadvy
ga į Detroit, Mich.

Karpauskienė, Elena, Alvy
das į Tamaąua, Pa.

Kažemčkas, 
Louis, II.

Kleveckas,
Northport, L. I., N. Y.

Kriščiūnas, Antanas, 
na, Kęstutis į Detroit,

Kybartas, Feliksas,

ii
I

Į

Stasė į

į Rich-

Elena į

daro sa- 
Sveikina- 
Sąjungos 
,plačiame

Jonas į E.

Antanas i

St.

E.

VHUCSIIIII kRUCuf
LlnieltaM|KI

rSTVjnfę

Hong Kong, Kinija — 
Kiniečių Nacion a 1 i s t ų 
Centralinė Agentūra pra
neša, kad išsiliejus upei 
20,000,000 kiniečių liko be 
namų.

RAUESNŲJŲ PINKLES
Beveik kiekvienas atvažiavęs dažnai yra svetimomis plunks- 

iš tremties lietuvis laiko sau už nomis apsikaišiusios, kad pa- 
pareigą prisirašyti prie kurios slėpus tikrąjį savo veidą. Ne
nore lietuviškos organizacijos,! paslaptis, kad tokios vadovybės 
kad įsijungus į bendrą darbą dirba už iš Maskvos atvežtus 
su vietos lietuviais. Tuo tarpu pinigus ir sulig Kremliaus nu- 
kiekvienas tremtinys, atvažia-; rodymais, raudonojo 
vęs į šį laisvės kraštą, negali naudai, kad greičiaus 
greitai susigaudyti ir susiorien-. 
tuoti, į kurią organizaciją jam! 
būtų pakeliui, kad bendrai ga-: 
lėtų dirbti idėjinį, lietuvišką ir 
kultūrinį darbą.

Tiesa, čia yra daug įvairių 
organizacijų ir dar daugiau vi
sokių klubų. Vienos ir kitos 
draugijos turi gražius, skam
bius vardus su puikiomis ir 
kilniomis idėjomis įstatus bei j 
programas, o be to, labai daž
nai net katalikiškus ir tautiš
kus pavadinimus. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kadzviena, ar 
kita organizacija bei klubas y- 
ra grynai katalikiški ar tautiš
ki. Ir, tokiu būdu, ne vienas 
grinorius dėl stokos informaci
jų prisirašo prie tokios draugi
jos ar klubo, kurių vadovybės

fašizmo 
pavergus

laisvąjį pasaulį.
Dauguma tremtinių 

ja dėka tų žmonių, kurie yra 
nuoširdūs lietuviai ir giliai ti
kinti katalikai. Iš spaudos ma
tyti, o ypač iš katalikiškosios, 
kad tremtiniais daugiausiai rū
pinasi katalikiškoji visuomenė.

Lietuviškosios katalikiškosios 
visuomenės dėka daug lietuvių 
tremtinių atvažiavo į JAV-bes, 
padėjo ir padeda jiems įsikur
ti, susirasti darbą ir visakuo 
aprūpina. Ar nevertėtų tai pa
čiai visuomenei naujai atvažia
vusius tinkamai painformuoti 
ir apie esančias organizacijas, 
draugijas ir klubus, kad nauja
kuriai nepatektų į raudonųjų, 
ar jiems prijaučiančiųjų pink
les. Jonas Enydis.

atvažiuo-

Marijo- 
Mich.
Agota,

Vokietijoje 140 LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
ATVYKO J BOSTONO UOSTĄPruem, Vokietija —Pra

eito penktadienio naktį 
eksplodavo dinamito san
dėlis, kuris buvo įrengtas 
požeminiame bunkeryje, 
Pruem miestelyje prancū
zų zonoje Vokietijoje, su
griaudamas apie 76 na
mus to miestelio.

Iš po tų namų griuvė
sių buvo ištraukta 10 
žmonių lavonų, apie 23 
asmens 
dviejų pasigendama, ku
rie ieškomi namų griuvė
siuose. Apie 1,000 iš 6,000 
to miestelio gyventojų li
ko be pastogės.

Išsprogo apie 350 ton. 
dinamito, kuris buvo su
krautas to miestelio paže
mintame sandėlyje ir A-

darbininkai visuomet jau- Aleksas, Vladas į Chieago, Ifl. 
tė savo atsakingumą prieš 
tautą ir valstybę, — jau- Little Falls, N, Y.

i Labanauskas, Antanas į Val- 
paraiso, Ind.

Lekutis, Stasys, Zuzana, Dan
guolė, Janina į Amsterdam, N. 
Y.

Liutkus. Aleksandras į Dra- 
eut, Mass.

Lokys, Justinas į Poughkep- 
psie, N. Y.

Lizdenis, Stasė, Richardas į 
So. Boston, Mass.

Macaitis, Agota, Ona, Jonas 
į New Haven, Conn.

Marcinkus, Antanas, Pranė, 
Danutė į Pittsburgh, Pa.

Meškauskas, Marija, Jonas į 
Rochester. N. Y.

Mačys. Jonas į Hamden, Ct

čia dar didesnį atsakingu
mą ir dabar.

Jeigu p. Varkalos tvirti
nimu, žurnalistai formuo
ja visuomenės nuomonę 
(opiniją), tas formavimas 
suteikia jiems dar dau
giau atsakingumo. Kiek
vienas žurnalistas turi 
tarnauti tiesai, dėl ku
rios šiandien taip atkak
liai kovoja lietuvių tauta.

Lietuvių Žurnalistų D. 
Britanijos skyrius savo 
planuose turi daug ir gra
žių užsimojimų. Tegu Die
vas padeda juos realizuo
ti.

Klimas, Gediminas, Sofija į

sunkiai sužeisti,

Pirmadienį, liepos 18 d.1 
š. m. į Commonwealth uo
stą, So. Boston, Mass., lai
vu “Gen. Eltinge” atvyko 
apie 140 lietuvių tremti
nių, kurių tarpe buvo lie
tuvis kunigas Antanas 
Šeštokas, gimęs ir augęs 
Smilgių miestelyj, Pane
vėžio apskrityj. Jis nuvy
ko į Lawrence, Mass. ir, 
kiek paviešėjęs vyks į 
Wisconsin valstiją.

Atvykusius tremtinius 

dolfo Hitlerio militaristų 
buvo naudojamas Magi- 
not linijai sprogdinti.

Sprogimo priežastys ne
žinomos.

pasv e i k i n o Massachu- 
setts valstijos komisijos 
dėl išvietintų žmonių na
riai anglų, lietuvių ir len
kų kalbomis. Sveikinimo 
programos vedėju» buvo 
tos komisijos narys, An
tanas F. Kneižys. Po to 
uoste lietuviams tremti
niams patarnavo lietuvai
tės kun. Al. Abračinsko ir 
p. Bronės Cūnienės vado
vybėje.

Kitas laivas į Bostono 
uostą atplauks penktadie
nį, liepos 22 d. ir atvyku
sius sveikins valstijos Gu
bernatorius Paul A. Dever 
ir kiti įžymūs valdžios pa
reigūnai.



Antradienis, Liepos 19 d., 1949 /■

DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed Semi-Weekly ezcept hollday veeks, when issued reekly. 
-------- by----------

•A IMT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOM
Sntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boeton, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Aceeptanee for mailing at special rate of postage provided for ln Bectloa 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.
8UBSCRIPTION KATES

Domoetic yearly __________ $5.00
Domeetic once per week yearly $3.00
Foreign yearly_____________ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

Lietuvių Katalikų Veiklos Reikalai Aksominis Mėnuo
o

_,L - ............ —

Mykolas Koriakov

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame -----------------$5.00
Vieną, kart aavaiUje metams__$3.00
Užsieny metams ____________ $5.50
Užsieny 1 kart sav-tSj metams $8.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Svarbus ir aiškus Popiežiaus 
nuosprends

SVARBUS VEIKĖJŲ 
PASITARIMAS

ALT ir BALF direkto
rių suvažiavimas New 
Yorke (liepos 9 ir 10 die
nomis) davė progos ir lie
tuvių katalikų veikėjams 
atskirai paposėdži auti, 
pasitarti. Atlaikyta net 
du posėdžiai. Juose daly
vavo keturi ALRKF cen
tro valdybos nariai, trys 
redaktoriai, trys LRKSA 
vykdomojo komiteto na
riai, keli Ateitininkų cen
trai inės valdybos nariai ir 
keli veikėjai. Dalyvavo ir 
ALRKF New Yorko aps
krities valdybos nariai irKovoje prieš tikėjimą bolševikai vartoja fizines

ir dvasines priemones. Pradžioje jie siekė vien fizi- veikėjai. Nors tai nebuvo 
niai tikinčiuosius sunaikinti: žudyte žudė dvasiškiją formaliai sušauktas suva- 
ir visus žmones, kurie prak tikuoja bet kokią religiją. 
Ta priemonė pasirodė nesėkminga: juo daugiau kan
kinimų, juo stipriau žmonėse bręsta prisirišimas prie 
tikėjimo. Tada bolševizmo vadai pakeitė savo takti
ką: žudo jau slaptai, suimdami tikinčiuosius nakties 
metu ir gabendami ten, iš kur jie nebegrįžta. Tai da
ro tuo sumetimu, kad žmonėse, ypač pavergtųjų kraš
tų gyventojuose, nekiltų nerimastavimo, nes tai ken
kia komunistinei propagandai. Negana to, jie nori 
sukelti įspūdžio, kad religijos nepersekioja, priešin
gai, kuria valstybinę religiją, net steigia “bažnytines” 
draugijas, “katalikišką akciją”, ir t.t. Visa tai, žino
ma, yra bedievių rankose, ir tos “bažnytinės” draugi
jos yra ne kas kita, tik komunistų agentūros 
šnipinėjimų lizdai.

Katalikų tarpe atsiranda ir silpnadvasių, 
vadinamų “šiaudinių” katalikų. Jie mano, kad 
ma suderinti katalikybę su komunizmu. Su tokiais 
bolševikai elgiasi švelniai ir daro jiems patrauklių pa
siūlymų: iškelia į komisarus ir net į aukštesnius val
dininkus. Ir taip bolševikai, viena ranka smaugdami, 
kita veidmainingai glostydami, žudo kūną ir sielą ne
laimingų savo vergų.

Popiežius skaudama širdimi ilgai žiūrėjo, kaip 
plėšrieji vilkai drasko ir žudo jam pavestas ganyti 
sielas. Daug kartų savo ganytojiškais laiškais ir ra
dijo kalbomis jis perspėjo tikinčiuosius, kad saugotų- 
si nuo Bažnyčios priešų, vis dar neminėdamas jų var
dų. Tačiau įvykiai Vengrijoj, Čekoslovakijoj ir Ru
munijoj, kur Vyskupai urmu yra areštuojami ir ka
linami, privertė šv. Tėvą tarti lemiantį žodį komuniz
mo klausimu. Žodis yra aiškus, kad nebūtų vietos pa
siteisinimams ir išsisukinėjimams.

Ir taip: naujas Šv. Tėvo dekretas pareiškia, kad 
katalikas negali būt komunistu. Tad nuo šio laiko, 
metama ekskomunika ant tų katalikų, kurie įstoja į 
komunistų partiją; ir ant tų, kurie, kad ir nebūtų ko
munistų partijoj, jiems bendradarbiauja, remia ir. LIETUVIŲ KAT. AKCI- 
skaito jų knygas, laikraščius ir bet kokią propagan-! JOS FONDAS 
dinę spaudą. | Pasitarimų dalyviai pa-

“Šiaudiniams” bei komunistuojantiems katali- prašė ALRKF dvasios va- 
kams toks nuosprendis gal atrodys peraštrus, tačiau do ir Liet. Katalikų Akci- 
jis būtinas jų pačių gerovei, nes juos, silpnavalius, jos Fondo pirmininko 
nežinėlius ir lengvatikius, Šv. Tėvas nori išgelbėti nuo prel. Jono Balkūno pada- 
pasibaisėtinos komunistų vergovės. Tas žodis buvo ryti pranešimą^ apie dabar 
tartas Italijai prieš pat lemiančius rinkimus, ir visi 
žinom, kad kaip tiktai tas Vyriausiojo Ganytojo per
spėjimas Italiją išgelbėjo. K.

ir jy

taip 
gali-

žiavimas, tačiau atsižvel
giant į reprezentaciją jį 
būt galima vadinti kad ir 
ALRKF Tarybos pasitari
mu.

Turint galvoj, kad lietu
vių katalikų veikėjų pasi
tarimai lietė lietuvių ka
talikų visuomenės aktua
liuosius reikalus, apie tai 
verta ir mūsų laikraščių 
skaitytojus painformuoti.

SPAUDOS STIPRI
NIMAS

Pasitarime buvo plačiai 
gvildenti kiek Amerikos 
lietuvių katalikų spaudos 
reikalai, tiek ir tremtinių 
katalikų laikraščių ir žur
nalų vargai. Pasitarime 
nebuvo dviejų nuomonių, 
kad savąją spaudą turime 
stiprinti. Tremtinių spau
dai šaukiantis pagalbos, 
ją, kiek . leidžia sąlygos, 
remti, patyrus jos tikrą 
būklę. Tuo reikalu pasi
tarti ir su J. E. vysk. V. 
Brizgiu, kurs šį mėnesį 
jau grįžta Europon prie 
savo pareigų. Taip pat su
tarta daryti pastangų, 
kad kituose kraštuose įsi
kūrę tremtiniai būtų ap
rūpinti laikraščiais ir žur
nalais.

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia 
(Autobiografinis pasakojimas) 

vm.
“PRAŠYKITE IR JUMS BUS DUOTA...”

2. Buvo aišku. Užrašai jokiu būdu negali 
patekti į Gestapo rankas! Jie turi būti su
naikinti pirmiau, negu policija ateis daryti 
kratos. Bet kaip tai padaryti? Nei seselės, 
nei giminaitis, nei niekas kitas — netgi žino
ti nežinojo apie tų užrašų buvimą. Be to, jie 
buvo užrakinti. Raktus kartu su pinigine iš 
kalinio buvo atėmusi policija.

Nevilties apimtas, jis — tarytumei — ne
teko proto. Negalvodamas, ką darąs, puolė 
prie durų ir smarkiai patraukė už ranke
nos. Bet sunkios, geležimis apkaustytos du
rys net nepajudėjo. Degančią galvą priglau
dęs prie šaltos geležies, jis paliko stovėti 
prie durų ir verkė, kaip vaikas, kurį už 
bausmę tėvai užrakino tuščioje viralinėje.

Jisai pasijuto dabar toks mažas, silpnas 
ir bejėgis. Beviltiškąjį blaškymąsi ilgainiui 
pakeitė kaž koks tylus graudumas. Nelygi
nant gamtoje, kada pralyjus ore atslūgsta

vybei ir katalikybei pasi
tarnavusios organizaci
jos: Lietuvių R. K. Susi-

sų tautiečių tarpe yra la
bai didelis ir svarbus rei
kalas. To reikalauja Baž- _ 
nyčia, tą reikalą gyvai iš- vienymas Amerikoje, Lie- 
šaukia tragingoji katali
kiškosios lietuvių tautos 
padėtis. Išklausius išsa
maus pranešimo, sutarta 
stipriau negu ligi šiol tal
kinti Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui sėkmingai 
vajų pravesti. (Visas 
LKAF aukas reikia siųsti 
ALRKF iždininkui kun. I. 
Albavičiui, 1515 So. 
Avė., Cicero 50, III.).

KULTŪRINIAI 
REIKALAI

Kun. Pranas Juras 
formavo dalyvius apie 
Lietuvių Kultūros Institu
to i veiklą. '

50

in-

(Tęsinys)

Keleiviai, pusiau išlindę 
pro atidarus langus, kai- 

luviro v ;|^4OSį įr mosavo nosinai-junga, Lietuvių Darbinm-lrrJ .
kų Sąjungą ir kai kurios Pažibamiems. ‘ Arą-
kitos, kurios yra ALRKF.4?.. viršnnnkas, kūno jis 
narėmis. Į šias onraniza- at^i° laukti, buvo balto- 
eijas įsijungę tremtiniai mls kelnėmis, sportižkais 
sustiprins jų veiklą ir tuo marškiniais, sandaletais, 
pačiu prisidės prie išlai- 0 ant galvos uzsimaukšli- 
kymo religinių ir tautinių "ęs totorišką kepuraitę, 
brangenybių. Jis atvyko nuo Rostovo,

i prie Dono ir, kai pastebėjo 
FEDERACIJOS TARY- storuli “araba” uastatė ' 
BOS SUVAŽIAVIMAS
Pasitarimo dalyviai pa- kius ir sušuko: 

tarė, kad ALRKF vaidyba' 
A. L. R. K. Federacijos j 
Tarybos suvažiavimą gre-i 
tintų prie BALF seimo.

tuvos Vyčiai, Moterų Są-

i dėsi žiūrėti, kas ten dėjosi.
I Ant dulkėtos žemės, prie 
nudžiūvusių seno klevo 
šaknų sėdėjo moteris, lai
kydama sterblėje skudu- 
riuose suvyturiuotą miru
sį kūdikį. Jos plaukai iš
draikyti, veidas išdžiūvęs, 
skarmalais apsikarsčiusi. 
Ji neverkė, bet ir nekalbė
jo. Jos didelės, nejudan
čios akys buvo įbiestos į 

i minią. Iš jos plaukė nege- 
iros kvapsnys.

— Kas gi per viena? Iš 
įkur čia atsirado?
I Geležinkelietis spraudė- 

— O, drauge Krasilčik! įsi per minią. Jis neatsakė 
“Atsakingasis draugas'į klausimą. Kiek palinkusi 

iš centro”, išsipūtusiais' moteriškė, melsvais rū-
IUIUČ LlldUtU- pilu v i • x -X 1~-X— X i

w , veikia. Nedidžiausias kuris bus 1949 m. spalių 7. žandais, tarytum butų at-bais, aišku, stoties tarnau- 
veikėjų skaičius atsakęs į ir 8 dd., Philadelphia, Pa. ?
LKI spaudoje paskelbtą 
ankietą lietuvybės išlai
kymo klausimu. Pagei
daujama, kad tuo svarbiu 
reikalu pasisakytų gau- 
singesnis dvasiškių ir mo
kytojų (lietuvių mokyk
lų} skaičius, nes jų atsa
komybė dėl tautos poten
cialo išlaikymo yra dide
lė. Ji dalinai yra didesnė 
negu kitų luomų ar profe
sijų žmonių.

Kun. Juras, kuris yra 
LKI direktorius, prašė, 
kad bent didesnėse lietu
vių kolonijose būtų stei
giami Instituto skyriai. 
Iniciatyvos gali imtis ne 
tik ALRKF skyriai, bet 
taip pat ir paskiri asme
nys, kuriems rūpi lietuviš
kos ir katalikiškos kultū
ros ugdymas. LKI yra L. 
K. Federacijos šaka.

ma- į to ja, užgirdusi mano klau- 
Kad gyviau ir labiau poliai šypsojosi. Is vagono simą, tarė: 

koordinuotai būtu veda-iPukšėj° lvirta- nutukusi j .__________ ___ ___ — Aišku, iš stepių. Iš 
mas lietuvių katalikų vei-i^otens. Tai buvo atsargų kuri gi kitur galėtų ateiti?

* * *
Tai vyko 1930 m., kada 

visame krašte virė kruvi-

v

kimas Amerikoje, patarta sudarinėtojo žmona. “Arą-į 
paskubinti jau pravestus bas” tuoj puolė prie jos: J 
nutarimus įgyvendinti:! ;— Kokį automobilį aš 
pakviesti liet. kat. veiklai užsakiau Jums! Tai ypa- nag karas 1929 met rude_ 
organizuoti vieną iš lietu-Ringas Buick . Jis jau ap- 
vių kunigų, kuris visą sa- mokėtas. Eiva žiūrėti... ti- - 
vo laiką aukotų šiam tiks- ^ra grožybė.
luį. j Žiauriai atitempė nešė-

Pasitarimas praėjo vie-'ją, kad nutemptų atvyku- 
ningoj ir darbingoj nuo-!šiųjų keleivių bagažą, šiuo 
taikoj. Jis buvo sv_ _ _ 
ir naudingas. Jam pirmi- tojo atvežtą. I
ninkavo Juozas B. Lauč-į — Jums buvo traukiny- 
ka, ALRKF vice pirminin- je šiltoka? 1-------- --------
kas. Sekretoriavo L. Ši- grožis. Aksominės dienos. ?

vedamą' LKAF vajų, ku
riam jisai vadovauja.

. nį bolševikų partija paruo- 
', šė programą “socialistinės 

1ofenzyvos” 
kapitalistinį privatinį pa
dalinimą, žemės ūkį suko- 
Ulrtvvinti «linkn

zarbus atveju atsargų sudarme- ūkininkai’ priešinosi tyl<> 
mis, bet ištvermingai. Jie 

1 “socialistinio 
atstatymo varomai akci- 

. Pagaliau ūkininkai 
das Utesov koncertuoja PalĮ'io žemę o kolchozų 
tiesiog atvykęs ir Narim - 1.a"kuose 3uaallaTO P**- 
tremties. »zo es.

Arabo užsakytasis “Bu-1.. Vyriausybe paskelbė 
ick” stovėjo klevo paukš- ?aurų karą neklaudzoms 
nėję. Minia apsupo medį ir kurie buvo
automobilį... Vyrai, mote-8^11. 8uk,leha^ Jle * J buvo Įrašyti į juodąsiąs

, knygas ir pasmerkti išnai- 
Kariūnas kinti.

PARTIZANO DALIA
Toks melsvas vakaras, paskendęs pusnyse, 
Ir krenta sniegas — o toks lengvas, toks purus. 
Kur eisime šį vakarą, jaunyste mano, 
Jei šiam pasauly artimo jau nieko neturiu.

'u » v/ vx cLliiliii y • v • •

Bet čia tikras P™*™“
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mutis (L.R.K. Federacijos Šiandien po pietų Leoni- įol.į 
sekretorius, 2334 So. Oak-!
ley Avė., Chieago 8, III.).

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš- 

‘ Pasitarime dalyvavusie-čiausiojo paklusnumo rū- 
ji tremtiniai kultūrininkai, šis. Fr. V. Foersteris. rys lipo ant kulnų ir sprau-

I

išnaikinti

pasidžiaugė, kad ALRKF 
rūpinasi kultūros reika
lais, kad LKI, įsteigtas 
1941 m., jau plačią vagą 
savo darbo srityje yra iš
varęs. Todėl jie (tremti
niai kultūrininkai) ir ma
no, kad jiems tučtuojau 
reikia glaustis prie Lie
tuvių Kultūros Instituto, 
jį plėsti ir per jį kelti tau
tos gerovę. Ypač Ateiti
ninkai Sendraugiai prašo
mi rimtai atsižvelgti 
LKI.

SANTYKIAI SU 
TREMTINIAIS

Diskusuojant vietos lie-

i

Pranešęs, kad šiuo metu Į tuvių (senesnėsės kartos 
yra išsiuntinėjama daug1 ir Amerikoj gimusių) 
laiškų, kuriuose nurodo- santykius su tremtiniais, 
ma ir fondo ir vajaus tik- prieita prie išvados, kad 
slas, spaudoje vedama tiems santykiams palai- 
publikacija, gerb. Prela-lkyti nėra reikalinga steig- 

jtas pabrėžė, kad LKAF,ti naujų organizacijų. Vi- 
! užsimojimą stiprinti ir.sų reikalus gali patenkin- 
plėsti katalikų akciją mū-lti šauniai Lietuvai, lietu-

elektros įtampa... Jį apniko gražūs ir lai
mingi praeities atsiminimai. Iš daugybės 
vaizdų ėmė palengva išryškėti vienas bran
gus, nepamirštamas paveikslas. Senutė... 
Vienintelė, širdžiai už vis artimiausia ir 
brangiausia senutė! Su josios neatskiriamu 
rožančiumi, padarytu iš kietai sudžiovintų 
Palestinos erškėtuogių... Stambūs poteriu
kai be garso slydo pro josios pageltusius, 
nežymiai drebančius, melsvomis gyslomis 
apraizgytus, mažus pirštelius... O nuvytu- 
sios, spalvos ir jėgos netekusios lūpos tyliai 
kalbėjo: “Atsimink, Sūneli: Šv. Antanas ir 
Šv. Judas Tadas niekad, o niekad neapvilia. 
Niekad to nepamiršk! Vis tiek — kur būsi 
ir ką darysi...”

3. Dabar jam buvo aišku! Jisai žinojo ką 
jis turįs daryti. “Vis tiek — kur būsi ir ką 
darysi...” Susmukęs ant kelių, kalinys pra
dėjo melstis. Melstis taip, kaip jis dar nie
kad savo gyvenime nebuvo meldęsis. Tai 
nebebuvo malda, bet širdies tvaksėjimą su- 
stabdąs ir kvapą užimąs maldavimas. Tai 
buvo sielos šauksmas. Dar daugiau! Tai bu
vo beveik reikalavimas.

“šventasis Antanai, šventasis Judai Ta
dai! Aš jūsų šaukiuos, aš jūsų prašau, aš

šis. .

Jei nėra nieko, kas šį vakarą priglaustų, 
Ar bent paguostų vienu nuoširdžiu žodžiu. 
O verkia vėjas, kaip kapuos vėlė klajūnė, 
Ir prakeikimo liūdną dainą šakose girdžiu.

Taip vienas be namų, be tėviškės, be meilės,
• Ir taip be nieko vienas darganų naktim.

Su skaudančia širdimi su vystančia jaunyste,
Su meile tėviškės, kurios jau nieks neišplėš ir 

neatims.
Gal niekados neprisimins ir gal nepasilgs mergaitė 
Ir šaukiančios širdies ir šios vienatvės negirdės. 
Gal kažin kam aidės šį vakarą jos juokas, 
Ir kažin kam plauks žodžiai iš jos lūpų ir širdies.

Kur eisim šį vakarą jaunyste, mano,
Jei šiam pasauly artimo mums nieko nebėra. 
Tik juodos naktys—seserys klajūno partizano, 
Tik automatas prie širdies ir ošianti giria.

jus maldauju: dabar ateikit man į pagalbą! 
Niekas kitas man negali padėti, kaip tik 
pats Dievas ir jūsų užtarymas, šito užtary
mo aš dabar prašau. Aš nedrįstu sakyti, kad 
aš reikalauju. Bet aš pasitikiu jumis. Ypa
tingai pasitikiu! Šitą pasitikėjimą aš dabar 
iškeliu ir pabrėžiu. Aš maldauju jus vardan 
to mano pasitikėjimo. Vardan visų mano 
maldų, bet kada į jus nukreiptų. Vardan ma
no mirusios motinos maldų! Išgirskit!”

4. Tuščiame ir tyliame koridoriuje pasi
girdo atsargūs žingsniai. Jie artėjo prie vie- 
niukės Nr. 105. Kalinys, vis dar tebeklupė- 
damas, klausėsi. “Gal būt, kalėjimo prižiū
rėtojas tikrina pro mažus durų langiukus, 
ką veikia vėlyvą vakarą vieniukių gyvento
jai? Mes akimis ir nueis. Bet tada reikia at
sistoti... Kam jis turi matyti, kad aš mel
džiuosi! Dar pamanys, kad pozuoju, kad ap
simetu... Pasijuoks!”

Žingsniai priartėjo prie durų ir nutilo. 
Paskui duslus raktų skambėjimas. Kalinys 
girdėjo, kaip į rakto skylutę atsargiai kiša
ma tyliai - tyliai girgždanti geležis. “Kas gi 
tai būtų?” galvojo jisai. “Nejau sapnas? O 
gal aš sergu?! Gal tai haliucinacija?!”

Blanki mėnulio šviesa, įėjusi pro mažą,

j Kaganovičiaus komisija 
atvyko į šiaurinį Kaukazą. 
Ji naudojosi neribotais į- 
galiojimais, ginklais, pės
tininkais, lauko pabūklais 

į ir įvairios ginklų rūšies 
i kariuomene. Kubanėje pa
skelbtas karas pirmajai 
į“stanicai” (stanica — ka
zokų sodžius), įtrauktai į 
juodąsias knygas. Tai bu- 

■vo Poltavos stanica. Lap
kričio mėn. 1932 met. at
vyko Kaganovičiaus gene
ralinis štabas. Policija, re
miama artilerijos, apsupo 
stanicą. Suaugę, moterys 
ir vaikai buvo suvaryti į 

I turgavietę. Kazokai supra
sto, kad jiems atėjo pasku
tinė valanda. Jie patys iš
sirikiavo eilėmis, nuplėšė 
jų uniformas papuoštas 
medaliais ir kryžiais...

(Bus daugiau)

užgrotuotą langelį, kaip tik, šiek-tiek ap
švietė priešingoje sienoje buvusias duris. 
Jos tyliai prasivėrė. Aiškiai matėsi, kad bu
vo stengiamasi išvengti girgždėjimo. Į celę 
įslydo kaliniui dar nematytas uniformuotas 
prižiūrėtojas. Nedidelis, žilas, akiniuotas se
nelis. Jo išorė ir visa laikysena kaliniu kaž 
kodėl staiga priminė taip dažnai paveiks
luose matytus šv. Apaštalus. Gal — Petrą. 
O gal — kurį nors kitą. Jis pats nežinojo.

X.
DANGUS ATSILIEPĖ

1. “Ar Tamsta kunigas? Katalikų kuni
gas?” “Taip, aš kunigas. O kas Tamsta?” 
“Aš esu prižiūrėtojas iš viršutinio korido
riaus. Bet šiąnakt aš turiu budėjimą. Galiu 
visur įeiti. Greičiau sakyk, kuo aš galiu pa
dėti?”

Kalinys, staiga užkluptas, delsė. “Iš kur 
Tamsta sužinojai, kad ne Tamstos skyriu
je yra kalinamas kunigas?” “Dar dienos me
tu aš buvau raštinėje ir ten girdėjau kal
bant, kad vėl atvežtas kunigas. Tai, žinoma, 
pas mus nenaujiena!”

(Bus daugiau)



Antradienis, Liepos 19 d., 1949

Profesoriaus Dr. Alf. Senn Kalba
-i

(pasakyta per Phiiadel- kultūrinį troškimą paten- 
phijos Radio what stotį kinti. Ta programos dalis, 
liepos 6 d.. 1949).

Brangūs lietuviai, 
mieli draugai!

; rodos, visiems patiko. De
ja, kai labdarybės reika
las iškilo pirmon vieton, 
reikėjo kultūrinę progra-

Man be galo buvo malo- mą susiaurinti, 
nu išgirsti iš ponios Anta
naitienės. kad jos progra
mos klausytojai pasiilgo 
mano balso. Kada žmogus 
kalbi į tą mikrofoną, tai 
nieko nematai, nieko neži
nai: ar yra klausytojų, ar 
patinka, ką sakai, ar ne
patinka. Dėl to prielankūs 
atsiliepimai 
brangintini, 
kiek kartų aš į jus jau 
prabilau. Tikrai — daug 
kartų.

Pradėjau prieš vienuo
lika metų, kada mes su 
šeima atsikėlėm į Phila- 
delphią iš Wisconsino 
valstybės. Mes, mieli

Jeigu nauji atvykusieji 
nustebo, kad Philadelphi
jos lietuviai nėra i

mi angių kalbą, gal ne vi
si pilnai galėjo suprasti 
tos šventės reikšmę, bet 
vis tik ir jie bus nujautę 
pagrindinę tų apeigų min
tį, būtent: individo as
mens laisvę teisingų įsta
tymų ribose. Ta laisve jūs 
dabar visi džiaugiatės. Ti
kiu, kad vis daugiau ją 
mokėsite įvertinti. Džiugui 
stebėti jūsų rimtas pa-;

yra labai 
Neatsimenu,

j stangas kuriant sau nau- 
, .................A ... i8Plet?įjoję vietoje gyvenimo ži-

kultunnes lietuviškos veldinį. Su nuoširdžiai tei- 
klos, nes jie per radio ne- kiama pagalba seniau įsi- 
girdėjo vadinamos lietu- kūrusių lietuvių ir nelie- 
viskos kultūrinęs progra- tuvių visiems pasiseks ga
mos, tai norėčiau paais- jy gale šiaip taip įsitvir
tinti tą faktą, kad kultū- tinti. Tuo nė kiek neabe-, 
rinė programos dalis buvo joju. Tik reikia kantry- 
nutraukta tremtinių nau- j^g -p paguodos žodis 
dai, kad būtų daugiau vie-;taikomas yplč tiems, ku-

»i
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Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

keli broliai ir 
Rupeikienė, iš 
Mankūnų vi.,

KNISPELIS, Mikas.
KUZAS, Mateušas.
MARCINKEVIČIUS, Kazys,

Į ir Vaičiuliškių km., šipiiškių 
vi., Suvalkų ap.

j MAŽEIKIENE, ir jos sesuo,
- ■ “ir

BALSIERAS,
seserys, viena
Knebonių km., 
Raseinių ap.

BAUFELD, Friedrich, iš Tau
ragės.

BEKMAN, Arthur, ir sesuo abi Stoncelytės, Petronėlė 
Minnig, Emma, išvykę iš Lie- Valerija, 
tuvos.

BENDIG - Candaraitė, An- Kazys ir sesuo 
na, ir jos brolis Candar, John Sabalenų km., 
kilę iš Baltiškės km.. Tauragės Marijampolės ap. 
apskr. • MINNIG - Bekmanaitė, Em-

BUGNYTE - Simonavičienė, ma, ir brolis Bekman, Arthur, 
seni ir Pranciška, iš Akmenės, Mažei-išvykę iš Lietuvos.

PALSKYS, Balys, iš Tadaus- 
j CANDAR, John, ir jo sesuo kių km., Svėdasų vi., Rokiškio 

jgaitės pašoks daug gražių šokių , pažais lietuviškų Bendig, Anna, kilę iš Baltiškės ’ ap.
žaidimų. Atvykime pamatyti ką mūsų mergaitės gali, km., Tauragės ap.
Liet. Susiartinimo šventė įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, .Conn.

Mergaitės šoka tautinius šokius. Tai įdomiausia 
programos dalis, kurios su malonumu žiūri i 
jauni, lietuviai ir svetimtaučiai. Liet. Susiartinimo kių ap. 

i šventėje arba piknike lietuviškosios stovyklos mer-.
I

MILKEVIČIUS, Juozas 
Katerina, 
Pakuonio

ir 
iš 

vi.,

' PILYPAS, Stasys, iš Dapkiš- 
ČESNA, Juozas, iš Antanavo kių km., Tauragės ap.

km., Pilviškių vi., Vilkaviškio: Pocius, Jonas, mokytojas, 
apskr. 1 Amerikos lietuvis, gyvenęs Lie-

DOLERIUS, Jonas, iš Turči- tuvoje.
nų km., Bublelių vi., Šakių

DOLERIUS, Simanas,
Turčinų km., Bublelių vi., 
kių ap.

GALVELIS, Mateušas,
Vincas, ir Galvelytė. Ona, iš tuvoje.
Ibutonių km., Krekenavos vi. i RUPEIKIENE - Balsieraitė, 

GRIMAS, Robertas, sūnus ir jos broliai bei seserys, iš 
Karolio. Knebonių km., Mankūnų vi.,

' ———~~—~~—---— Raseinių ap.
Čia bus iškilmingos pa-! SALYS (Zeiss), Kari, 
maldos, procesija, turtin- SANDER (Candar ar Zan- 
gas bazaras, dainos, tau- der), John ir jo sesuo Bendig, 
tiniai šokiai ir įvairūs žai- Anna, kilę iš Baltiškės km., 
dimai. Šios vienuolyno Tauragės ap.
metinės šventės pelnas SIMONAvičiENE - Bugny- 
bus skiriamas naujosios tė, Pranciška, iš Akmenės, Ma- 
koplyčios statybos fondui, žeikių ap.

Kas brangina gėles ir t ,^TAKNIS’ Roman, gyvenęs 

žiūri į lietuvaites, i STONCELYTES, Petronėlė 
kaip į lietuvių tautos žie-.ir ValerUa- viena Mažeikienė, 
dus, kas nori pasigerėti' TE^KAITIS, Jonas, is Dap- 
Nekalto Prasidėjimo gy-iklšklų km’’ Tauragės ap.

- _ - - - - VITKUS, Stephen, gimęs
krūtinėje patrioti- į Rretin^os ap., lankėsi Lietu- 

w jausmus ir drauge <voj6’ vėl Amerikon.
paremti Seselių kilniuo-j zander (Candar ar san- 
sius tikslus, tas beabejo der)’ John’ sesuo Bendig, 
važiuos linksmai praleisti Anna, kilę iš Baltiškių km..

tos tremtinių gelbėjimo 
reikalams.

Buvo dar ir kita prie
žastis. Man nekartą buvo 
priminta, kad aš nelietu
vis ir neturėčiau kištis ne patarimas, 
į savo reikalus. Aš dėl to spręsti nei apie žmones 

■ • J ’ “ , gerai
i tiems, kai jau daug tikrų nesusipažinę su jais. Taip 
lietuviškų intelektualinių darydami, galite sau tik 
jėgų buvo atsiradę. Nors kenkti. Keletą metų atgal 
aš gal lietuviškai neblo- vienas Šveicarijos teolo- 
giausiai moku ir kalbu, gas važinėjo po Ameriką 
vis dėlto, iš mano tarimo įsu tikslu susipažinti su a- 
galima suprasti, kad aš! merikiečių folosofija. Ta- 

var™flin„ -------- ’ ^ai ^u‘ čiau, kai tik susitiko' su
rie žmonės moka labai aš-Amerikos inteligentais ir 

mokslininkais, užuot iš
klausius, ką jie jam pasa
kys, jis pats tuojau imda
vo drožti pamokslą apie 
tai, kaip jam Amerika at-

rie perėjo per įvairius 
sunkumus. Po tamsiau
sios nakties visada nu
švis nauja aušra ir saulė.

Dar vienas dalykas. Tai 
Nes i i m k i t Lietuvių Tautos Žiedai

klausytojai, kaip ir suau- mielai užleidau vietą ki- nei apie jų kraštą,
gome į vieną tampriai su
rištą draugiją karo metu, 
kada guodėmės vienas ki
tu ir stengėmės visi prisi
dėti prie galutinio laimė
jimo. Karui pasibaigus ir 
tūkstančiams lietuvių at-; ____
sidūrus tremtyje, pirma svetimos “kūmėsT 
akcija padėti ”---- ------
tremtiniams buvo pradėta Sai ir nlgaifesttoįd'kri- 
Philadelphijoj per ponios ūkuoti. Taip įvyko ir per 
Antanaitienės radio prog- Čikagos Pasaulinę Parodą 

prieš penkiolika metų. 
Lietuvių Dienos Rengimo

ramą. Gal iš jūsų kas dar 
atsimena, kad 1941 metais

kuriuos norėjome nusiųsti 
Sibiro tremtiniams. ' 
pirmąjį rūbų vajų sustab
dė japonų užpuolimas ir

Ašprogramoj dalyvauti. As rėjo žmonėms, kurie uzsi- 
entuziastiškai kalbėjau . darė ir juo toliau nesiįdo-

i septynias minutes į dau- mavo jr tarp lietuvių yra 
j-ry-uir • _ tūkstantinę lj---- -------------------:x

aro įssip etimas a į Rodos, viskas gerai praė-jtų neapgalvotų straipsnių,
jo. Tik po to mano žmona, ;—-------tais pirmą kartą atsišau- kuri mano praka!bos lai.

rėjo žmonėms, kurie užsi-

jam Vandenyne. 1946 me-

kiau į Philadelphijos lie
tuvius, kad jie atidarytų 
savo namus lietuviams

I
I

(Kun. P. M. Juro kalbe-.įš daugelio tokių vienuo
lė, pasakyta Lietuvių Ra-j lynų yra Nekalto Prasidė- 
dio Valandos Programoje, Į jimo Švenčiausios Panos 
1949 m. liepos mėn. 16 d., Marijos Seserų Vienuoly- 
Salem, Mass.).

Vasaros metu visų dė-

ap.; RAŠKEVICIUS, Jurgi, iš Da- 
iš minoko kną, šipiiškių vi., Su- 

Ša- valkų ap.
RIMKUS, Jonas, mokytojas, 

ir Amerikos lietuvis, gyvenęs Lie-

nas, Putnam, Conn. Šis 
lietuvaičių vienuoly nas

» fcUJCk X Vv lllv V kX V X0 LX Vlv «« • v i • v • •

mesj patraukia žydinčios globoja našlaičius ir sene- v Iiiic? ot Ii Irinoio cnoiidncgėles. “Žydi lelijos, žydi 
pinavijos, žydi jurginai, 
žydi jokubėliai, žydi 
gvazdikai, žydi žirniukai, 
žydi šalavijos ir čebatė- 
liai”. Gėlių grožė ir jų į- 
vairumas taip sužavi žmo
gų, kad jis su lietuvių dai
niumi Vienožinskiu nori 
kartoti ir kartoti:
“Žydėkit, kvepėkit, jūs mano

kvietkfcliai.
Tegul skaisčiai žiba jūsų

grožybė’ 
Tegul kožnas žino ir tegul 

išmano.
Kad jumis sutvėrė Dievo 

galybė’.
Jeigu jau yra “gražus, 

gražus rūtelių darželis pil
nas prisėtas žalių žoly
nų”, tai ką bekalbėti apie^ ^_^ 
tuos darželius - vienuo- į jungiamas su vienuolyno 
lynus, kur žydi visų žiedų metiniu pikniku. Šį są- 
karalaites, kurias mes va-jskridį bei pobūvį tikrai 
diname dangaus^ ir žemės • galima pavadinti susiarti

nimo ir atgimimo švente.

lius, atlikinėja spaudos 
(darbus, veda rekolekcijas 
ir rūpinasi auklėjimu jau
nosios kartos. Vasarinių 
atostogų metu iš įvairių 
kolonijų Seselės sutelkia 
lietuvaites į mer g a i č i ų 
stovyklą, kur skaityda
mos, žaizdamos, šokda
mos, dainuodamos ir pasi- ---- --------o— o-------
šnekėdamos mokinasi sa-grožisi gėlių puokštėmis, 
vo tėvelių kalbos ir sten- kas 
giasi pažinti savo garbin-’ 
gos tautos dvasią ir kul
tūrą.

Sekmadienį, liepos 24- vuoju gėlynu ir sužadinti 
tą, viliojančio vienuolyno 
gražiame sodne kiekvie
nam yra gera proga susi
pažinti ,ką Seselės nuvei
kia bėgyje vieno mėnesio.

Vienintelės mergaičių 
stovyklos užbaigimas yra

tūkstantinę minią.'daug tokių, kaip matyti iš ,

jo. Tik po to mano žmona,; pasirodžiusių per paskuti
nius kelerius metus trem- 

ku buvo klausytojų minioj, tinių spaudoj.
1 Dar vienas svarbus da- 

vyras lykas. Ne viskas, kas sve
tima, neįprasta, yra sa-i 
vaime ir bloga ar menkes
nės vertės.

Duodamas'jums patari
mų, noriu jus taip pat ir 
nuraminti, prisipažinda
mas, kad daugybę tų klai
dų, kurias dabar daro ki
ti, ir mes patys savo laiku 
darėme. Taigi, kalbu iš 
savo paties patyrimo. A- 
pie tai kalbėdamas, norė
čiau jums padėti.

Linkiu jums visiems, se
niems ir naujiems drau
gams, kad jums gyvenime 
viskas gerai klotųsi, kad 
jūs būtumėt laimingi, 
kiek žmogus gali būti lai
mingas šioj ašarų pakal
nėj. Amerika, vis dėlto, 
yra laimės šalis. Taigi lin
kiu jums visiems: per ti
kėjimą ir darbą į laimę.

1949 m. liepos 6 d.

man papasakojo, kad man 
kalbant vienas

savo 
nius

pabėgėliams priimti. Jūs j klausė kaimyno;
tą pagalbos prašymą kuo 
nuoširdžiausiai atsiliepė-1

_ 1

nuoširdžiausiai atsiliepė
te ir atidarėte ne tik savo 
namus, bet ir savo širdis. 
Vėliau, kai pirmieji trem
tiniai atvyko, jie jau pa
tys ėmėsi šio darbo, ge
riau už mus senus vietosi 
gyventojus, numanyda
mi, ko kam reikia. Bet ir 
jų pastangos gali būti 
sėkmingos tiktai, jeigu 
jie dirbs drauge su jumis 
ir gaus jūsų paramą. Ti
kiu, kad tas visiems nau
dingas bendradarbiavi
mas nenutruks, bet dar 
sustiprės.

Prieš karą ir iš dalies 
karo metu, ponia Anta
naitienė vedė kultūrinę 
lietuvišką programą. Mes 
kalbėjome apie lietuvių 
literatūrą ir atskirus ra
šytojus ir visokiais kitais 
būdais stengėmės jūsų

Į

“Kas ten per žydelis kal
ba?”

Neatsižvelgdamas į tai, 
aš šiandien vėl kalbu į 
jus. Kokia gi proga? Gal, 
kad užvakar buvo Ameri
kos nepriklauso m y b ė s 
šventė, ar gal, kad už ke
lių dienų išvažiuosiu ke
liems mėnesiams į Kali
forniją? Kalifornijos Uni
versitete šią vasarą dės
tysiu lietuvių kalbos ir 
baltų kalbotyros kursuo
se. Rugsėjo mėnesio pa
baigoj vėl grįšiu Philadel- 
phijon ir tęsiu darbą Pen
silvanijos Universitete.

Mūsų klausytojų tarpe 
šiandien, turbūt, bus ir 
tokių, kurie neseniai at
vyko į Jung. Valystybes. 
Jiems užvakar pirmą kar
tą teko dalyvauti Ameri
kos Nepriklausom y b ė s 
šventėj. Nepilnai mokėda-

Lėktuvas, kuris sudužo, skrisdamas iš New 
York, Santa Susanna kalnuose, 40 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Los Angeles. Juo skrido 48 keliai- 
viai, iš kurių IĮ buvo užmušti, 37 sunkiai sužeisti.

šviečia mums šim-

i

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga .tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

šventaisiais mūsą

15 Lietuvoj* Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Karaliaus sužadėtinėmis - 
vienuolėmis!?

Kiekviena gėlių rūšis 
skiriasi nuo' kitos. Kiek
viena jų yra savitiškai 
graži ir teikia Dievui gar
bę, bet sudėtos 
puokštę (bukietą) 
Dievo altorių ir 
žmoguje religinę 
ką.

Palyginime tą patį galiu 
pasakyti ir apie pražydu
sią skaisčią mergelę - leli
jėlę. Kada ji įstoja į vie
nuolyną ir su 
įvairiaspalvėmis charak
teryje seselėmis 
puokštę Dievo garbei ir 
žmonijos naudai, ji tampa 
vertesnė didesnė pagar
bos.

Gėlių puokštė savaimi 
neišauga. Ji sudaroma iš 
gėlių. Taip lygiai ir vie
nuolynas. Tik jis nagelė, 
bet gėlynas; jis puokštė! 
Pats Išganytojas pakvie
čia į vienuolišką gyveni
mą pasaulyje pražydusias 
mergeles. Tarytum, lyg 
gėles, Jis nuskina jas savo 
dieviška ranka ir paduo
da motinai Bažnyčiai, kad 
iš jų sudarytų dvasinių 
gėlių puokštes - vienuoly
nus.

Kiekvienas vienuolynas 
turi savo paskirtį. Kuris 
iš jų be dvasinių, dar rū
pinasi mūsų lietuvių tau
tiniais reikalais, tasai vie
nuolynas yra arčiau lietu
vių širdies: jisai yra 
mums gražesnis, patrauk
lesnis, meilesnis. 5Qenas

į vieną 
puošia 
žadina 
nuotai-

kitomis

sudaro

sekmadienį, liepos 24 d., 
Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno sodyboje, Put
nam, Conn.

Kad ir nuvargę ar nuliū
dę būsit, ten jus prakal
bins gražiosios gėlelės.

Tauragės ap.
ZEISS (Salys). Kari.

Ieškomieji ar apie juos v-inan. 
tieji maloniai prašomi a tai liepti ■_ 
Consuiate General of Lfthuania 

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

CbjourFoid

thevee /DENTfCAL

TIKROS
FORDO DALYS

Reikalaukite, Kad Būtų Fordo Tikros Dalys— 
dvynukes, originalių dalių išėjusių iš fabriko. 
Suplanuotos tų, kurie suplanavo Fordą.. Jos 
sutaupys pinigų ir duos galimybės ilgiau 
Fordui ištverti. Taipgi sutaupysi geriau pri
žiūrėdamas karą su Fordo išlavintais mecha
nikais. specialiais Fordo įrankiais ir Dirbtu
vės užgirtais metodais. Atvažiuok "namo" ir 
sutaupysi su Fordo Aptarnavimu.

Padarytos gerai. 

Kad tiktų gerai, 

Kad ilgiau dėvėtus!.

Gaukite jas pas >
Savo Fordo Dylerį



Antradienis, Liepos 19 d., 1949

J. Kuzmickis

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
ČEKOSLOVAKIJOJE
Pradžioje Kat. Bažnyčia 

buvo persekiojama tiktai 
Čekijoje ir Moravijoje, 
bet vėliau ir Slovakijoje. 
Komunistai Slovakijoje 
uždarė devynis vienuoly
nus, kurie priklausė Tė
vams Jėzuitams, Domi
ninkonams ir Salezie
čiams.

Keturių vienuolynų vie
nuoliai policijos priežiūro
je buvo pervežti į Sastino 
vienuolyną ir ten inter
nuoti.

ARK. BERAN 
NEATVYKO

Birželio 25 d. oficialiu 
Čekoslovakijos raštu buvo 
paskelbta, kad ir Slovaki
jos kat. kunigams bus tai
komos atitinkamos repre
sijos.

Birželio 26 d., Ark. Be- 
rano įsakymu, visose baž
nyčiose buvo atlaikytos 
pamaldos Šv. Tėvo inten
cija. Vienoje bažnyčioje 
pamaldas turėjo laikyti 
pats Arkivyskupas, ta
čiau iš policijos saugomų 
rūmų jis neišėjo. Gausiai 
susirinkę maldininkai vel
tui laukė savo Ganytojo.

Ryšium su tuo oficialiai 
buvo pranešta, jog Ark. i 
Beran, “atsižvelgiant į 
dabartinę padėtį”, pamal
dų negalėjęs atlaikyti.

Nežiūrint to, visose baž
nyčiose buvo perskaitytas 
Vyskupų ganytojinis laiš
kas, kuriame buvo reika- 

. laujama, kad Valstybė at
šauktų visus prieš Kat. 
Bažnyčią išleistus įsaky
mus. Laiške tarp kita ko 
rašoma:
— Čekoslovakijos katali

kams atėjo mėginimo va
landa; atėjo lemiamas 
momentas mūsų Bažny
čiai, kuri nenori būti vals
tybės tarnaite ir nenori 
skelbti materialistinių pa
žiūrų po katalicizmo 
skraiste...

ARKIVYSKUPO 
INSTRUKCIJA 

KUNIGAMS
Kartu su ganytojiniu 

laišku Ark. Beran išleido 
specialią instrukciją kuni
gams, kurioje pabrėžė:
— Nerašykite laiškų Pra
gos Konsistorijai, kuri y- 
ra policijos priežiūroje; 
ffąžinkite neskaitydami 
katalikiškus valdinius lei-

v •

kas, priminęs, jog katali
kai turį laukti, kad juos 
ištiks “pirmųjų krikščio
nių persekiojimų dalia”.

ŽMONIŲ PASIPBIEtf- 
NIMAS

Slovakijos gyventojai, 
kurių didele dauguma yra 
katalikai, labai jautriai 
reagavo į komunistų dras
tiškas priemones prieš 
Kat. Bažnyčią.

Pietų Tatruose, 50 km. 
nuo Zakopanės, kilo nera
mumų, kurie sudaro na
mų karo įepūdĮ. •

tarnaudamas

f •Įtoilotralrtjoi kataffluuns atėjo 
valanda. — Ark. Baran instrukcija kunAfams. 
— Pikti komunistų dekretai prieš Bažnyčių. — 
Katalikai, netekę kantrybei, jžęa fina Baž
nyčių. — Arkivyskupas Baran badauja

_______ <
Amus. Klausykite prane- 
šfanų iš Vatikano, nes 
šiandien uždraustas vys
kupų sąlytis su tikinčiai
siais — Vatikano radijas 
pasilieka vienmteHu in
formacijos šaltiniu apie 
faktinę dalykų padėtį.

Kartu pažymėtina, jog 
teisingumo ministeris ,A- 
leksi čepička, kuris anks
čiau vedė derybas su Vys
kupais, viešai apkaltino 
Vatikano charge d’affai
res Pragoję kun. Gennaro 
Verolino, būk jis esąs at
siųstas, kad “padėtų reak
cinei dvasiškijai jos veik
loje prieš vyriausybę... 
Verolino buvo artimas 
Mindszenty patarė j a s... 
Vatikanas,
tarptautinei reak c i j a i, 
stengiasi Čekoslovakijo
je, kaip anksčiau Vengri
joje, sudaryti iš Bažny
čios tvirtovę kovai prieš 
pažangą...”

NAUJI KOMUNISTŲ 
DEKRETAI

Paskutinis Vyskupų 
laiškas, kuris buvo per
skaitytas bažnyčiose, ko
munistų tarpe sukėlė di
delį pyktį. Po 24* valandų. 
Švietimo ministeris išlei
do tris dekretus, kuriais 
visai užgniaužė Bažnyčios 

(laisvę.
a) Pirmasis dekretas, 

paremtas 1874 m. Austri
jos ciesoriaus patvarky
mu, draudžia skelbti Ga
nyto jinius Laiškus, ap
linkraščius bei bažnytines 
instrukcijas be vyriausy
bės leidimo; nusikaltę bus 
beudžiami.

b) Antrasis dekretas 
skelbia “bažnytinių baus
mių, taikomų dėl politinių 
priežasčių”, netikrumą. 
Be abejo, čia turima gal
voje Vatikano ekskomu
niką, mestą tariamo Kat. 
Akcijos Komiteto na
riams.

c) Trečiasis dekretas 
draudžia kunigų ir vie
nuolių sueigas bažnyti
niuose pastatuose be vy
riausybės leidimo; apie 
sueigas reikia pranešti

[ prieš 3 dienas. Ligi šiol 
> kunigams buvo draudžia- 
• ma rinktis tiktai nereligi
niuose pastatuose.

Visi tie trys dekretaigali įstumti Lt Bažny-

Turčanaki’o apylinkėje į! 
keturis bažnytkaimius at- 
vyko policija suimti kuni-į 
gus, kurie sekmadienį i 
parskaitė Vyskupų laiš
ką. Įpykę ūkininkai už-; 
puolė policininkus lazdo-I 
mis ir akmenimis, ir šie! 
buvo priversti pasitrauk-1 
ti.

Po kurio laiko į bažnyt
kaimius atvyko sustiprin
ti policijos būriai, o viso
je apylinkėje paskedbtas 
karo stovis, kuriuo gy
ventojams draudžiama po 
10 vai. vakaro apleisti sa
vo namus. Visoje apylin
kėje įsistiprino policija ir 
komunistinė darbininkų 
milicija. Nemaža žmonių 
suimta.

Yra žinių, kad panašūs 
neramumai kilo Košicuo- 
se ir kitose vietose.

SUIMTAS KUN. G.
VEROLINO

Košicuose policija suė
mė Apaštališkosios Nun
ciatūros Pragoję charge 
d’affaires kun. Gennaro 
Verolino.

Komunistų spauda kun. 
G. Verolino kaltina kuni
gų “kurstymu” prieš vy
riausybę. Policija įsiver
žė Košicuose į Arkivys
kupo rūmus, kur kun. Ve
rolino kalbėjosi su Arki
vyskupu. Buvo įsakyta, 
kad kunigas tuojau vyktų 
į policijos komisariatą. 
Kun. Verolino užprotesta
vo, remdamasis diploma
tinio neliečiamumo teise. 
Po ilgesnių ginčų policija 
pasitraukė iš rūmų.

Kai kun. Verolino va
žiavo mašinėle, policija 
vėl jį sulaikė ir vėl parei
kalavo prisistatyti polici
jos komisariate. Kai ku
nigas įėjo, jis pareikalavo 
sujungti telefonu su Pra- 
ga, kad užprotestuotų 
prieš neleistinus veiks
mus. Policija, tačiau, su 
Praga nesujungė. Tik už 
dviejų valandų policija 
.paleido mašinėlės šoferį, 
ir kun. Verolino galėjo 
nuvažiuoti į Pragą.

Čekoslovakijos Užsienio

Valst. Sekr. Dean Acheson laike atostogų savo ūkyje Harewood, ne
toli Sandy Springs, Md., matomas prie ūkio darbo arklių. Dešinėje :— 
stovi prie vartų su savo žmona. 

tas ir tvarkingas. Slova
kai savo ruožtu nėra pa-! 
tenkinti čekų laikysena: 
esą čekai visai nesiprieši
ną komunistams ir ne- 
energingai stoja ginti 
Bažnyčios teisių.

Vatikano Nunciatūros 
charge d’affaires Pragoję 
kun. G. Verolino patiekė 
protestą čekų MSZ už 
brutalų elgesį su juo pas
kutinės kelionės Slovaki
joje metu. Jis, policijos 
trukdomas, negalėjo gau
ti viešbutyje vietos ir tu
rėjo dvi naktis nakvoti 
savo mašinėlėje.

VATIKANAS 
PERSPĖJA

Vatikano oficialus 
raštis “Osservatore
mano’r paskelbė straipsnį, 
kuriame ragina Čekcelo- 
vakijes katalikus nenau
doti smurto, nes tai gali 
padaryti sunkumų Bažny
čiai.

Paskutinėmis žiniomis, 
žmonių pasipriešinimas 
komunistams auga. Vie
noje vietoje buvę užmušti 
du komunistai. Savaime 
suprantama, po to komu
nistai taiko 
sankcijas 
tiems.

Vatikano
proga tvirtina, 
čiųjų pasipriešinimas gali 
būti komunistų panaudo
tas piktam ir dėl to galį 
labiausiai nukentėti kuni
gai:

laik- 
Ro-

stipriausias 
besipriešinan-

laikraštis ta 
jog tikin-

1

Tik šiomis dienomis at-j niams j Vokietiją, ir šiuo
1 XT 1 • a.“ • — *  a.1 * 1— _■> ? _ > * -   vykęs iš Vokietijos turė

jau progos dalyvauti vie
no BALF skyriaus susi
rinkime ir įsitikinti, ko
kios problemos yra aktu-

metu atlieka didelį para
mos darbą.

Savaime aišku, 
tremtinių skaičius Vokie
tijoje mažėja. Emigracija

kad

alios šiuo metu mūsų bro-^^ vyfcsta'dideliu tem- 
Amerikos lietu-į pu įr tempas žada dar 
susirūpinusiems i £^^1. Tačiau ne visi ga-

liams, 
viams, 
tremtinių šelpimu ir įkur
dinimu. Šia proga noriu, 
kaip buvęs tremtinys pa
dėti viešai klausimą išryš
kinti.

Pirmiausia noriu, kaip 
buvęs atsakingas Tremti
nių Bendruomenės Vokie- _ _
tijoje pareigūnas ir kaip kliūva sveikatos, daž-
buvęs lietuvių gimnazijos niausiai dėl silpnesnių
tremty direktorius bei|plaučj Tokių skaičius
mokyklų inspektorius is- nėra toks >u mažas nes 
reikšti Širdingiausią pa- skurdo metai ne
dėką broliams amerikie-jvįenam į sveikatą stipriai

Ii-emigruoti. Vieniems dar 
trūksta garantijų, kurių 
reikalauja USA įstaigos. 
Tai giminių Amerikoje 
neturintieji. Tokių yra ne
maža ir tie tebelaukia 
brolių amerikiečių para
mos per BALF-ą. Kiti už-

tinių įkurdinimas. Ne visi 
atvykstantieji atvyksta 
pas gimines. Tokių skai
čius ateity dar didės. Visi 
žino, kad šiuo metu gau
ti butą ir darbą USA yra 
nelengva ir todėl labai 
reikia sveikinti BALFo 
nusistatymą padėti žmo
nėms įsikurti ir tam tiks
lui sudaryti specialius į- 
kurdinimo komitetus. Ne 
vienas lietuvis jau ligi 
šiol privačiu būdu buvo 
gerų tautiečių įstatytas į 
darbą ir butą. Po komite
tų sudarymo, reikia ma
nyti, tas darbas vyks dar 
sėkmingiau.

Pastebėjau brolių ame
rikiečių susirūpinimą, kad 
BALF nėra visur įstaigo
se pripažįstama organiza
cija. Noriu pareikšti, kad 
nežiūrint to lietuviai, iš
kėlę koją į USA žemę, iš 
karto pajunta lietuvišką 
globą. Mūsų tautiečiai pa
kankamai ateina į talką 
kitų organizacijų vardu, 
dažniausiai NCWC vardu. 
Išlipęs Bostone kartu su 
kitais tautiečiais stebė
jausi, kiek daug čia būta 
brolių amerikiečių lietu
vių, kurie visais galimais 
būdais buvo pasirengę 
mums padėti. Tat ir to
liau, man rodos, ne tiek 
svarbu oficialus pripaži
nimas, kiek svarbu lietu
viška širdis, vieningas 
vieni kitų rėmimas.

Baigdamas noriu pa
brėžti, kad iš viso, palygi
nant su kitomis tautybė
mis, atvykstančių į USA 
lietuvių procentas yra ga
na geras. Tai, be abejo, 
tai yra Amerikos lietuvių 
prieky su BALF nuopel
nas.

v •

čią Čekoslovakijoje į po
žemį, ką jau numatė ir 
paskutinis Vyskupų laiš-

skelbė, kad kun
esąs atostogose, t y., kad 
jis neina Nunciatūros 
charge d’affaires pareigų.

TIKINTIEJI GINA 
KRYŽIŲ

Čadca miestelyje (Tatrų 
slovakų pusėje) komunis- 

įtai ėmė šaudyti į gatvėje 
■ stovinčios koplytėlės kry- j * -

Respublikonų užsienių • politikos patarėjas, 
John Foster Dulles, vice prezidento Alben Bark- 
ley (kairėje) prisaikinamas, kaipo senatorius nuo 
New Yorko valstybės, tęsti nebaigtas atsistaty
dinusio senatoriaus Robert Wagner pareigas. Vi
duryje senatorius Irving M. įves.

žiu. Protestuodami prieš 
tai, katalikai išėjo į gat
ves ir pradėjo demons
truoti.

Vietinės kompartijos 
veikėjas stengėsi sudraus
ti ir nuraminti minią, bet 

i turėjo pats bėgti, ir pasi
slėpė vietos klebonijoje. 
Kai po kurio laiko komu
nistas išėjo iš klebonijos, 
minia puolė jį ir apmušė. 
Sunkiai sužeistą jį nuvežė 

’į ligoninę.
I Slovakijoje ir toliau yra 
: neramu, nors žmonių pa- 
Į sipriešinimas komunistų 
'sauvalei nėra organizuo-

— Susidūrimai įvyko 
spontaniškai. Bažnytinė 
vyriausybė nei įsakinėjo, 
nei pageidauja panašių 
pasipriešinimo reiškinių.

Paskutinėmis žiniomis, 
Arkivyskupas Beran pra
dėjo badauti, protestuo
damas prieš komunistų 
stiprėjančią akciją. Kad 
vakarai negautų objekty
vių žinių, Čekoslovakijos 
vyriausybė išsiuntė Lon
dono “Times” korespon
dentą Godfrey Lias ir a- 
merikietį Harold Mehlan 
(United Press atstovą).

Švietimo ministeris Ne- 
jedli pagrasino Vysku
pams, kad juos sutiks 
“j 
kų iš 1948 m. vasario mė
nesio likimas. Kaip žino
me ,tada komunistai suė
mė daugybę opozicijos 
veikėjų.

čiams, kurie parodė labai 
daug susirūpinimo ir su
teikė didelės paramos 
tremtiniams ir jų mokyk
loms. Ne kartą buvau 
per laiškus klausiamas, 
kaip daug Amerikos lietu
vių parama palengvina 
tremtinių buitį. Noriu čia 
pareikšti, kad, žinoma, to
ji parama labai daug I

atsiliepę. Tat ir po 1950 
metų liepos 1 d., kada
IRO baigs savo veiklą, 
liks mažiausiai keletas 
tūkstančių silp n e s n ė s 
sveikatos ir vyresnio am- 

! žiaus lietuvių, kuriems 
i parama, ypač bus reika
linga.

Paskutiniu metu paaiš- 
tremtiniams padėjo ir pa-įkėjo, kad bus galima siųs- 
deda. Ypačiai tremtinių į ti į Vokietiją piniginės 
padėtis pasunkėjo po to,' perlaidos. Kiekviena tokia 
kai Vokietijoje buvo įves-: perlaida gal bus lengviau- .. .. ... • • . -'citio hūrlor.

•9

Vokietiją piniginės

i

I

K. Mockus

antikomunistinių politi- £“*

ti nauji pinigai, kurie turi 
savo vertę. Šiuo metu 
tremtinys negali gauti vo
kiečių ūkyje jokio darbo, 
nes pačių vokiečių yra 
milijonai bedarbių. Tat ką 
nors uždirba tik tie trem-j 
tmiai, kurie turi darbo pa
čių tremtinių stovyklose, 
ar IRO įstaigose. Tokių 
susidaro tik vienas kitas 
procentas, o visi kiti gy
vena visai be pinigų. Da
bar jau beveik visokių 
prekių galima laisvai 
pirkti vokiečių krautuvė
se, bet tam nėra pinigų, o 
prekės gana brangios. 
Tat nereikia stebėtis, jei 
ir į šį kraštą atvyksta 
tremtinių blogai apsiren-

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.

sias būdas padėti Vokieti
joje tebevargstantiems 
tautiečiams.

Atskirą klausimą suda
ro į USA atvykusių trem

Federalinio teismo tei
sėjas S. H. Kaufman, ku
ris pirmininkavo buv. 
Valstybės Departamento 
tarnautojo Alberto Hiss’o 
byloje New Yorke.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

i iome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
^į’’i skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.
Šiuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas ...................................................................
Adresas.......................................„.............................

kiekvienas dabar įstengia, 
ką įsitaisyti, o IRO taip 
pat nespėja visų aprūpin-j 
ti. Tat visi broliai ameri
kiečiai, kurie dar rengiasi 
siųsti Vokietijoj tebegy
venantiems tremtiniams! 366 West Broadw<zy
siuntinių, labai prašomi! —----— — — — —
tai claryti. Maisto klausi
mas taip pat dar tebėra 
aktualus. Kiekvienas, kas 
siunčia drabužių, avaly
nės ar maisto tremti-
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Visus Kviečiame Į Lietuvių Susiartinimo

SVENTE-PIKNIKA
Sekmadienį, Liepos, July 24 d., 1949

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno Sodyboj, Putnam, Conn.

c
>

Įėjimas laisvas - be įžangos. Svečiai gaus skanius lietuviškus pietus, kurių kaina tik 11.25. Uetuvių mer 
gaidy stovykla - Camp Immaculata ruošia gražią ir įdomią programą. Kviečiame visus atsilankyti.

KAS- v Sandėlyje Gauti Drabužiai ir Lietuvos Generalinio Konsulato New

I

puikų įspūdį. Daugybė 
Lietuvos ir Kalifornijos 
dėlių puošia laikraščio 
pius.

“K. L.” administruoja

puikių 
vaiz- 

pusla-

kiti daiktai 1949 m. Birželio mėn. Yorke Paieškomi Asmenys:

KENNEBUNK PORT, ME. LOS ANGELES, CAL
Lankėsi J. E. Vysk. V. Brizgys j

Prieš išvykdamas j Europą, 
Vysk. Vincentas Brizgys lankė-

Liepos 3 d. Šv. Kazifaiero

ir 
džia A. Skirius, padedant 
Bičiuliams. Kas įdomautųsi, 
Ii gauti susipažinimui vieną 
piją šiuo adresu: “K. L.”
9204 S. Broadway, L. A. 3, 

(Prenumeratos kaina 
metams visame pasaulyje yra 

M.L.

lei- 
KL 
ga- 
ko-

ANTANAVIČIENE, Zose, ir 
globojančios Antanavičius, Jonas, seniau 

Bakersfield, H. Mockus 13 s J organizacijos duoda telegramas gyvenę Škotijoje (Scotland) ir 
Connecticut:

Anšonia, BALF 78
420 sv.

SVARAI
Calif ornia:

kius autobusus bei traukinius 
| įlipti. Vienkart

- Baltrušy-

(Starki, iš 
Panemunės 
žmona ir 

ir dukt.

Aukšt.
ap., su
2 sūnumis

| kvietėjams, kad jie galėtų at- po to atvykę Amerikon.
vykti į stotį pasitikti. | UUOLIA, Petras, iš Marcin-

Kada tremtiniai atskrenda konių Vilniaus kr. 
lėktuvais į New Yorką, tai or-( mANN Teresė, 
ganizacijų atstovai ‘ 
tinka ir autobusais 
Pensilvanijos stotį.

Bloomington, University of išskirsto tokia pat tvarka ir 
Indiana 31. I]

Mary land:
Baltimore, K. Mataliauskas 

78 sv.
Massachusetta:

Worcester, S. V. Bakanovs- 
kis 8; Cambridge, BALF 60 j 
skyrius 266: Fitchburg, Janet' 
Dezingas 4; Northampton, A. 
Sadauskienė 118.

New Jersey:
Newark, BALF 35 skyrius 

58; Glen Garden, Mrs. J. Jab
lonskį 5.

New York:
Brooklyn, J. Lukasevich 70, 

M. Wunsch 23, Mrs. Grasman 
9, Anna Genys 11, V. Stankevi
čienė 9, Siderienė 76, Jos. Užu
pis 17, O. Tercijonas 9; 
York, Intemational A. 

jCouncil 22, M. Tūbelis 17, 
jčių skyrius 30; Buffalo, 
Baroskas 6.

New Hampshire:
Manchester, BALF 53 sky

rius 200.
Pennsylvaaia:

Kingston, J. Krauzlis 8; Do
norą, J. K. Urbaitis 56; Ches- 

iš Cambridge ir kitiems už ma-l^g^ john Martin 8; Frackville,

skyrius

______ , iš Tenenių, 
juos pasi- jj. yyrag w ai te r, Max, bei duk- 

atveža į
Čia juos MATUKAS, Vincas, iš 

čemų km., Radviliškio 
Šiaulių ap. 

į MAZAJUS, du sūnūs Jurgio 
j Maža jaus, kilusio iš Šilėnų km., 
: Mauručių vi., Marijampolės ap. 

MEIRONAS, Juozas, iš Viek
šnių, Mažeikių ap.

MICKEVIČIUS, Pranas, iš 
Bartininkų km., Vilkaviškio ap., 

•ir jo sūnus Vincas, gimęs Ame- 
'rikoje.
1 NEVADOMSKIS, Augustas 
' ir Martynas, iš Raudonakio k., 
Semeliškių vi.

PALAITIENE l 
Dombrowski, Minna, 
pių km., Šakių ap.

PATAŠIUS, Jonas 
iš Juozapavo dvaro, 
vL, Kauno ap.

PINKEVIČIUS, Česlovas, iš 
Bogoslaviškių km., Gelvonų vi., 
Ukmergės ap.

PINKEVIČIUS, Edvardas, iš 
Bogosloviškių km., Gelvonių v., 
Ukmergės ap.

PRYŠGINTAITE, Kazimiera, 
iš Selenų km., Salantų vi., Kre
tingos ap.

RAMANAUSKAS, Pranas, gi
męs Amerikoje, buvęs Lietuvo
je.

RASAVAITĖ - Vikertienė, 
Cecilija, iš Skiražemio km., 
Sartininkų vi., Tauragės ap., ir 
vyras Vikertas, Aleksandras.

RAULINAITIS, turi brolį 
Konstantiną ir seseris Ievą 
Botyrienę ir Joniešką Kruzi- 
kienę. |

RUPEIKIS, Jonas, iš Smali
ninkų m., Klaipėdos kr.

SAUSDARGIS, Vincas, 
Kuršėnų, Šiaulių ap.

SCHENK, Adelia, Edward,) 
Franz, Henry, Olga ir WilliamJ 
vaikai Karlo ir Ottilijos kilę iš 
Lietuvos.

SENKUS, Juozas, iš Juoza
pavo dv., Garliavos vi., Kauno 
apskr.

ŠIMKUS (Šinkauskas), Juo
zas, iš Klampumų km., Alvito 
vi., Vilkaviškio ap.

ŠIMKAUSKAS (Šimkus), 
Juozas, iš Klampučių km., Al
vito vi., Vilkaviškio ap.

SKERSNAS, Boleslovas, ir 
Stasys, iš Civonių km.. Veisėjų 
parapijos.

Illinois:

parapija su savo didžiuliu pik-Į Calif.
A . nikų, bankietu sėkmingai pra-!1si Tėvų Pranciškonų vienuoly- , . 'tik «9 OOdėjo vajų naujosios bažnyčios cz.ou metams i. 

statybos fondui. Šio parengimo 
metu sukelta $5.000. Iki kitų 
metų liepos mėn. tikimasi su
kelti iki $30.000 ir pradėti sta-

ne Kennebunk Port. Maine. Jo 
Ekscelencija. VVorcesterio kle
bono kun. K. Vasio lydimas, 
atvyko liepos 12 d. vakare. Ap
žiūrėjęs Tėvų Pranciškonų į- 
staigą ir maloniai pasikalbėjęs, 
garbingasis svečias j VVorces- 
terį grįžo sekančią dieną po 
pietų. Tai yra antrasis 
Vysk. V. Blizgio vizitas.

Kiekvieną vasarą į 
Pranciškonų vienuolyną
žiuoja daug svečių iš visos A- 
merikos. Vandenynas, miškai 
ir graži apylinkė neša daug ra
maus poilsio. Dabar čia gyve
na rašytojas Antanas Vaičiu
laitis su žmona, prof. Juozas 
Girnius su šeima ir daug kitų 
lietuvių iš Amerikos ir trem
ties.

J. E.

Tėvų 
atva-

PADĖKA

Baigę visus vargus Vokieti-
_ ... . i jo j ir' laimingai atskridę į USA,

opijai vau ja ja“'!buvome labai šiltai vietinių lie-
nas ir gabus klebonas kun. J.
Kučinskas, kurį prieš keletą 
metų prel. J. Macijauskas 
sikvietė iš tremties.

I

i

I

Chicago, Mrs. Petrauskas 18, 
S. Naujokaitis 19.

Iadiana:

pasiunčia pas kvietėjus.
BALF-o Imigracijos 

Komitetas.

Kar
vį.,

Antheny Shupis, M.D.
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

Office Hours
Daily 8-9 A.M. 2-3 P.M. 6-8 P.M.

Saturday 8-9 A.M. 2-4 P.M.

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

štuvių priimti, užjausti ir mate-
, rialiai sušelpti.

Negalėdami kitaip atsidė- 
kuoti. reiškiame nuoširdžią pa
dėką:

Ponams Stasiui ir Praksėdai 
, už rū

pesčius ir vargą sudarant su
tartis ir mus atkvietus į laisvės 
šalį Ameriką. So. Boston liet, 
parapijos klebonui kun. Vir- 
mauskui, žinomiems visuome
nės veikėjams ir “Internatio- 
nal” kavinės savininkams p..p 
Razvadauskams; Cambridge 

d susirinkime nutarė blznlenams pp Daukantoms. 
p mką rugpjūčio ponams Jakučiams. iš Cambrid-
Pelnas bus skiriamas n ... .- o „ .. ge, p. Rudžiams is So. Bostono,
Išlaisvinimo Fondui. m . __ponams Teberams-iš Cambnd- 

ge, p. Valentinui Vakauzai iš

par-

Die-“Kalifornijos Lietuvio“ 
na įvyko liepos 17 d. .* 
Seco parke. Parengimas buvo 
sėkmingas. Čia buvo galima 
užsakyti bet kurį lietuvišką 
laikraštį. Piknike labai daug 
dalyvavo ir nesenai iš Europos 
atvykusių lietuvių.

Į -------------------
j ALT Los Angeles skyrius 
liępos 8 
suruošti 
d., 1949. 
Lietuvos 
Visos draugijos ir klubai yra 
prašomi prie šio parengimo ” Vso’
prisidėti.

Arroyo jakučiams, So. Boston,

Boston, Juozui Stulpinui iš 
Cambridge, Magdalenai Jan
kauskienei, p. Nemeikštienei iš 
Cambridge iš Vladui Kasinskui

Nesenai išėjo iš spaudos “Ka
lifornijos Lietuvio” 6-7 nume
ris, kurį jau suredagavo Juo
zas Vitėnas, buvęs “Žiburių” . .__________________ ____ tenalinę ir moralinę paramą ir 

pareikštą nuoširdumą.
Šis Amerikos lietuvių nuošir

dumas tebūna pavyzdžiu ir 
mums naujakūriams.

Aleksandra ir Česlovas
Daukantai.

Cambridge, Mass.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

M

• 4

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

• D.‘ RBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me- 
tanis kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Katalikiškoji Lietuva
i Parašė kun. Dr. K. Gečys 
1946 m. 575 pusi.

Stambus veikalas iš šešių da 
lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijoe 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta Uetu
vių tautos Golgota (1940 - 
l1046). Pridėta labai svarbūs do- 
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin 
8* 
na

ir labai gražiai atrodo. Kai* 
— $4.00.

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

J. W. Walesky 13.

PRISIMINIMAI
i Paskutinį sudiev tavo tartą 
į šiandien dar menu.
Be tavęs mano dienos apkartę, 
Sapnais gyvenu...

Pabučiavimo karštį jaučiu dar— i 
Jis amžinas man.
Kur esu, kur keliauju, ką dirbu, 
Tik tavo vardan.

Aš prisimenu ašarą skaidrią 
Ant tavo veidų...
Už tą valandą baisią ir aitrią 
Atleiski man tu!

(Palaitis) - 
iš Veršu-

ir Kazys, 
Garliavos

New 
L. 

Vy-
A.

Aš prisimenu viską, brangioji. 
Pamiršt negaliu! —
Į tave mano viltys vingiuoja 
širdies takeliu.

Poezija

Parašė Jurgis Baltrušaitis. 
Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

DARBININKAS 
366 W. Broadvmy,

So. Boston 27. Mam.

i

TREMTINIŲ PERVEŽIMAS 
VYKSTA TVARKINGAI

Konsulatas ir BALF-o įstai
ga gauna laiškų iš tremtinių, 
kur jie susirūpinę prašo, kad 
atvykus į uostą juos ir jų šei
mas pagloboti ir pagelbėti nu
vykti į paskyrimo vietą. Šiuo 
reikalu tenka painformuoti, 
kad atvykstančius tremtinius 
pasitinka organizacijų atsto
vai,kurie pagelbsti tremtiniams 
atlikti visus formalumus. Va
žiuojantiems toliau į krašto 
gilumą globojančios organi
zacijos parūpina kelionės bi
lietus ir išmoka maistpinigius. 
Jei kvietėjai gyvena arti ir at
vyksta patys asmeniškai arba 
atsiunčia 
tremtiniai 
kvietėjais 
gyvenimo
žiuojantieji geležinkeliais arba 
autobusais palydimi iki sto
ties ir jiems nurodoma į ko

savo atstovus, tai 
išvyksta su savo 

į jų numatytą apsi- 
vietą. Tremtiniai va-

ĮSIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

K»ygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

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

DARBININKAS
366 W. Broadvay, 

South Boston 27, Mass.

STAČKCNIENE 
tė, Ona.

STARKEVIČIUS
Rokų km., 
vi., Kauno 
vaikais — 
Genovaite.

STONYS,, Antanas, iš Noškū- 
nų km., Varėnos vi.

SUCHOCKI, A n ton, Jan ir 
Stanislaw, kilę iš Lietuvos.

ŠUMACHERIS, Albinas, iš 
Alvito m., Vilkaviškio ap.

TAMULIS, Izabelė, iš Radvi
liškio, Šiaulių ap.

WALTER’ienė - MANN’aitė, 
Terese, iš Tenenių, ir vyras 
Max bei duktė.

VENSLAUSKAS, Jonas ir se
suo Magdalena, vaikai Jono, iš 
Vigrelių km., Gražiškių vi., Vil
kaviškio ap.

VIKERTIENE - Rasavaitė, 
Cecilija iš Skiražemio km., Sar
tininkų vi., Tauragės ap., ir 
vyras Vikertas, Aleksandras.

VILČIAUSKAS, Jonas, iš 
Viekšnių, Mažeikių ap.

VINSLOVAITE - Dzicek, Ma
rija, ir sūnus, kilę iš Lietuvos.

2ASINA$, Juozas, iš Akme
nės, Mažeikių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Litbuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvft
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
TJmrvrinal dAI rpiknhj
Patarnavimas Dieną ir Naktįi

Rūkytojai mėgsta 
Švelnius, Havana 

Skonio Dester!

C IGAR



Antradieni*, Liepos 19 <1, 1949

j VIETINĖS ŽINIOS j
I

žės (Valerauskaitės) Jablons
kiu. gyv. 1 Sayward Place.

Patricija Ona M. Dominyko
Leade-

Pratybos. Antradienį, vaka
re, parapijos salėje 492 E. 7th 
St, vėliau prisirašiusios choris
tės sopranai turės pamokas, 7 
v., altai — 8 v.

Vyrams choristams pratybos 
vyksta sekmadieniais po sumai.

Palaidotas. Liepos 13 d., My
kolas Paleckas buvo ne- ^^ūios (Videikytes)
gyvas, 233A D St., koridoriuje. 1‘[3 w- SL 
Jis gyveno vienas. Amerikoje' ^on® Maria Vdimo ir 
pragyveno 41 metą. Paliko du nos P)avullU> 174 
sūnų. Buvo palaidotas, liepos Street.
15 d., 1949, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

DIDELE DOVANA

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
UeiCVOB FBANCMKO 

VIENUOLYNO F 
Keanebuak Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA

SV. ANTANO

Juzefi- 
Bolton

Dar priima. Kunigai skelbė, 
bažnyčioje, kad nauji vaikai y- 
ra dar priimami vasarinėn vai
kų mokyklon, nes dar esą ke
turios mokslo savaitės.

Tre-
v. r.,

Atostogauja, šį mėnesį, kun. 
Antanas Baltrušiūnas, leidžia 
dalį savo metinių atostogų, So. 
Bostone, pas savo tėvelius, ir 
brolį. Prie progos jis pagelbsti Nusitrauks paveikslus, 
vietiniams kunigams bažnyti- čiadienį, liepos 20 d., 10
niame darbe. 1 prie šv. Petro parapijos bažny-

__________ ' čios vaikai visų trijų vasarinių
Nebus painokų. Pirmadienį ir mokyklų nusitrauks paveiks- 

trečiadienį, vakarais, nebus ^us> nes laikraščiai pageidauja 
tremtiniams anglų kalbos pa- paveikslų.
mokų. Mokytojos poilsiauja. I Prašome sueiti į Paminklinę 
Tremtiniai labai įvertina ir yra parapijos mokyklą prie bažny- 
dėkingi panelėms mokytojoms 
Jankunevičiūtei ir Glineckaitei 
už tokį uolų ir tikslų mokymą. 
Jie pripildė du mokyklos kam
bariu. Reikalinga dar trečia 
mokytoja.

čios, 9:30 v. r. visus tremtinių 
vaikučius, kurie rytais lanko 
angliškas pamokas salėje, 492 
E. 7th SL, visus vaikučius, ku
rie lanko vasarinę mokyklą 

įprie bažnyčios ir visus vaiku- 
• čius, kurie mokosi lietuviškai 

Mirė. Liepos 15 d. mirė, ilgai šeštadieniais. Nufotografavus, 
sirgęs, Antanas Pavalkis, 58 tremtinių vaikai eis į angliškas 
metų, gyv. 454 E. 7th St. Kilęs pamokas, 492 E. 7th St., kiti 
Stakių parapijos. Amerikoje pasiliks šiam rytui Paminklinė- 
pragyveno 35 metus. Paliko se- je mokykloje pasimokyti lietu- 
seris ir brolį, 
iš Šv. Petro 
čios, liepos 18 
jos Kalvarijos

Buvo palaidotas viškai.
parapijos bažny-j ---------------
d., 9 v. r., Nau-I Atsidaro rajonas. Liepos 20

d., 5:30 v. p.p., su oficiale pro
grama atsidarys veteranams 

pa- apsigyventi nauji namai prie 
krikštyta Maureen duktė Pra- Broadvay, So. Bostone. Trokš- 
no - Eleonoros (Janulevičiū- teme, kad ir lietuvių įsikurtų 
tęs) Sullivan, gyv. 8 National šioje taip patogioje kolionijoje 
StreeL

Linda Joana Edvardo ir Ro-

kapuose.

Krikštai. Liepos 16 d.,

DAKTARAI

I— arti lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos, šiems reikėtų kreip- 
tis prie Povilo Zasimavičiaus, 

■ 20 Winfield SL

mokyklos. Šiems reikėtų kreip-

Tel. TROwbridge 1330
If no ansver call AV 2-4026

1
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandas: 2—4 Ir 6—8.

MJ.

mirė me- 
Mažiukai-

3 Webb 
parapijos.

30 me-

(VAROS SKELBIMAI

Mirė. Liepos 17 d. 
tos sirgęs, Juozapas 
tis, 56 metų, gyv. 
Park. Kilęs Punsko 
Amerikoje pragyveno
tų. Paliko moterį Jievą (Ali
šauskaitę), 3 dukteris, sūnų ir 
seserį. Pašarvotas pas laidotu
vių direktorių Juozą Kasparą, 
187 Dorchester SL Laidoja
mas, iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios liepos 20 d., 9 v. r. 
Naujos Kalvarijos kapuose.

7

Nauji Tremtinių Transportai

A.J. NAMAKSY
Reni Estete te 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Omcs Tsl. BOuth Boston 8-0948 

Km. 87 Oriole Street
Vest Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-123S-W

I

Šv. Petro par. kunigai labai 
dėkingi parapijos moterims, 
kurios sudėjo virš $1,000.00 į- 
taisyti naują langą bažnyčioje.

Tarp kitų, šios moterys au
kavo $10.00.

Jieva Marksienė, Ona Jaki
mavičienė, Petronė Yakavonie- 
nė, Antanina Majauskaitė, Ju
ze Gudaitė, Anele Marks, Mar- 
garet Seluk, Ona Varnienė, A- 
lena Rusienė, Tekia Slaninienė, 
Uršule Jarošienė, Marijona Ri- 
mutienė, Marcelė Galinienė, 
Regina Černauskaitė, Veroni
ka Baltrušūnienė, Ona Marcin
kienė, Monika Plevockienė, 
Justina Jakimavičienė, Magda
lena Leščinskienė, Ona Gupu- 
tienė, Ona Tuleikienė, Agota 
Kalinauskaitė, Konstancija Sta- 
kutienė, Malvina Sluškanienė, 
Leonora Gudavičienė, Amelia 
Naudžiūnienė, Mary Sutkus, 
Veronika Sinkevičienė, Kons
tancija Peškienė, Katrina Gai
dienė, Uršulė Sadukienė, Elz
bieta Galvydienė, K. Dirsienė, 
Alena Apolis, Katrina Lipskie- 
nė, Skolastica Smigelskienė, 
Frances Karshu, Josephine 
Gerbatavičienė, Julijona Kas
paravičienė, P. Liaudanskienė, 
Ona Valienė, Anastasia Floyd, 
Ona Gailiūnienė, Rožė Raudo
nienė, Viktorija Kontautienė, 
Rozalija Gedaminskienė, Mag
dalena Kavalauskienė, Elzbieta 
Verseckiūtė, Jieva Brazauskie
nė, Marijona Bernatonienė, O- 
na Venienė, M. Gricienė, M. 
Miklušienė, Marcelė Zaletskie- 
nė, Magdalena Planskienė, Elz
bieta Leščinskienė, Jieva Ma
cienė, -Ona Višnauskienė, Ona 
Kulpinienė,' Marijona Rid&us- 
kienė, Veronika Grigienė, Ago
ta Pigagienė, Ona Wyčiulienė, 
Kostancija Kansavičienė, Mari
jona Raškauskienė, Marijona 
Masonienė, Magdalena Killen, 
Ona Tamošaitienė, Mary Pa- 
z^riskis, Mary Melovski, Ame
lia Aleksunienė, Ona Janušo- 
nienė, Stephania Overkienė, 
Monika Urbonienė, Marijona 
Nevronienė, Antanina Savilio- 
nienė, Ona Daunienė, Elzbieta 
Dravinskienė, Amelia Galva
nauskas, Agnės Matulouski, 
Frances Davulis, Petronella 
Balutis, Helen Jackowitz, Jose
phine Salloven, Ona Diksienė, 
Marijona Žirolienė, Leonora 
Jakabouski, Elzbieta Kleponie- 
nė, Ona Udzinskienė, Stasė 
Grudinskiene, Tekia Markevi
čienė, Esther Tetulienė, Elzbie-

I

Svečiai. Sekmadienį kleboni
joje lankėsi kun. misionierius 
Tėvas Pranas Aukštikalnis, S. 
J., kun. mokytojas Vladas Bra
zauskas, MIC., ir Dr. Albertas 
N. Tarulis, Carnegie Institute 
of Technology, Pittsburgh, Pa., 
profesorius. Dr. Tarulis per 
porą savaičių renka Harvardo 
universitete žinias reikalingas 
jo studijoms.

(VAROS SKELNMAI

DIENOTVARKĖ: .
11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žymių žmonių prakr 

bos, dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai.
NanMriMai Kviečiame Lietuvių Dienoje dalytauti 

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 
Pranciškonų bičiulius.

Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 
ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 

Vandenyne.
Viri Keliai Veda | Atostogų Kraštą Maine!

į EI.

Apie A m. liepos 19 d., laivu j Tamošiūnas, Albertas, Vida, 
“MARINE JUMPER” į New Aldona, Aldona į Waterbury, 
Yorką atvyksta šie lietuviai Conn.
tremtiniai: į Vinogradas, Aleksas, Ona,

Ambraziejus, Bronius į Chi/Ginodijus, Irena į Dowagiac, 
cago, III.

Balsaitytė, Brone į Croydon,
Pa.

Baublys, Jurgis, Elena 
berta, Mich.

Bauža, Juozas, Vince, 
tautas į Chicago, III.

Bobelis, Balys, Antanina, An
tanas, Sigitas į Ozone Park, L. 

i I., N. Y.
Blekaitis, Jurgis į Laurelton,

N. Y.
Bugarevičius, Elena, Henri

kas, Ona, Ignas į Mendham, 
įN. J.

Elyvys, Agota, Petras į Flu- 
shing, L. I., N. Y.

Jonynas, Jonas, Angelija, 
Virginijus į West Haven, Conn.

Juodikis, Jonas, Stefanija,
į į Peterson, N. Y.

Krissiūnas, Povilas, Anelė į 
Chicago, UI.

Krumpalcienė, Ona į New
Lexington, Ohio.

Matekūnas, Virgilija į Brook
lyn, N. Y.

Matekūnas, Petras, Aleksan
dra į Brooklyn, N. Y.

Muchlia, Aleksandras
Angeles, Calif.

Natkevičius, Gražina, 
trice į Euclid, Ohio.

Palys, Petras, Marta, Garsu-
Magdalena Ausi- to būtų galima žinoti kiek bus'tis j Brooklyn, N Y.

Marijona Naujokienė, ‘ reikalinga busų. Tikietus (bilie-| Petkaitis, Juozas į Rockville,
Marijona Ulevičienė, Antanina tus) galima gauti pas Aleksan- Conn

PASTABA: Dirbantieji fabrikuose iš anksto tegul pasirūpi
na. atostogomis. Iš įvairių Naujosios Anglijos vietų 
vykstantieji grupėmis turėtų laiku pasirūpinti gauti 
autobusas.

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHEES 

Keanebusk Port, Maine TeL 5.

■ JU<
te Gudienė, Amelia Gudirienė, Bušai į Tėvų Pranciškonų Algis 
Petronėlė Banulienė, Agota! Lietuvių Dienų gr
Mešinauskienė, Juzefina Pet
raitytė, E. Narnatavičienė, Ma-į 
rijona Zaikienė, Ona Sykes, bunk Port, Maine, rengiama 
Elzbieta Gruodienė, Ona Rapo- Lietuvių Diena įvyks rugpiūčio 
lienė, Alena Tamošiūnienė, Pet- 14, 1949 m. Tai tikrai žada ba
rone Kališienė, Magdalena Je- ti kas nors tokio nepaprasto ir 
sukevičienė, Julijona Kalen- tai Maine valstijoje, kur vadi- 
drienė, Agota Palaimienė, Ma- namas atostogų kraštu ir ver-j 
rijona Karčiauskienė, Magdale- te ten nuvykti. South Bostono! 
na Pašakamienė, Ona Bačins- kolonija jau turi suplanavusi! 
kienė, Sophia Glineckienė, ekskursiją busais ir jau tikie-’ 
Pranciška Jervienė, Karolina tai pardavinėjami, kad iš anks-į 
Čiurlionienė, 
kaitė,

Tėvų Pranciškonų, Kenne-

Neveraitė, Barbora Miškelinai- drą Ivašką — telefonas SO — 
tė, Antanina Kanavičienė, So- 8-5961; taipgi “Darbininko" 
fia Pataškienė, Jieva Kada- administracijoj, 366 W. Broad- 
rauskienė, Theresa Zaretskai- way. Patariama iš anksto ūž
te, Monika Jurienė, Kastancija sisakyti ir rezervuoti vietas. 
Rakauskienė, Antonina 
kauskienė, Amilija Čiaplikienė, ’ 
K. Valatkevičienė, Pivarūnienė, 
Marijona Tamulaitienė.

Žar-j —

GRĮŽTA PAVASARIAI

•»
- J . • •

Buv. Tremtinių Susirinki
mas

šeštadienį š. m. liepos mėn. 
23 d. 7:30 vak. So. Bostono lie
tuvių parapijos paminklinėje 
mokykloje šaukiamas visų Bos
tone ir jo apylinkėje gyvenan
čių buv. tremtinių susirinki-
mas.

Buv. Tremtinių Ratelio 
Vaidyba.

PADĖKA

Mėgstu burti ir ateitį spėti 
Ramunėlės kvapniu žiedeliu 
Noriu broliui klajūnui padėti 
Tėviškėlės prastu žodeliu.

Krenta baltas ramunės lapelis, 
Krenta žiedas ant žemės juodos 
Žydi vargas ant didelio kelio, 
Žydi skausmas širdies nekaltos.

Nepuikus ramunėlės stiebelis, 
Be žiedelio, be žiedo saldaus. 
Ar sunki, ar karti ši dalelė, 
Svetimasis tavęs nepaklaus.

Tačiau grįžta pavasariai gražūs! 
Žydi žiedas ramunės baltos — 
Ir vaidenasi'laisvės miražuos 
Ramunėlė laukų Lietuvos...

AL Kairys.
ir dėdienei Petronėlei
787 East Broadvay

Mich.
Žemaitis, Bronius, Magdale

na, Vytautas į Worcester, Mas- 
sachusetts.

j Zydavičius, Jonas, Stefanija,
Gin-i Janina, Steponas į Lynn, Mass. 

Kasakaitis, Marija į Mt. Cle- 
mens, Mich.

Tremtinius pasitiks organi
zacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

(VAROS SUEISIMAIk’’ 1
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Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Calffornijoje Namus ar kitas - 

nuosavybes

kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

71t N. Van Nem Avė., .
HoDywood 38, Calif.

GRABORIAI

į Los

Bea-

Rimkus, Stasys į Chicago, I1L 
Siliūnas, Kazys, Gražina į 

Brooklyn, N. Y.

Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
Pr. M. Juras, “Darbininko” 
spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et.

Nusišypsok!

S. BassevKks ir Sšmk
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Jsseąfc W. Casper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3960

I

PARSIDUODA 3-jų šeimų

Širdingai dėkojame mieliems: 
krikšto Tėvui ir dėdei Stanley 
whitą 
White,
už paramą tremtyje, sudary
mą sąlygų mums atvykti į U. 
S. A. ir malonų mūsų priglau
dimą savo jaukioje pastogėje.

Dėkodami meldžiame Aukš
čiausiąjį mūsų geriesiems glo
bėjams daug laimės ir sveika
tos.

Renkite tuos profesijonsfus Ir biz 
nierlvs, kurie savo skelbimais remia 
'Darbininką”.

VM skelbkite* -Darbininke".

Surašė J. K. M. Išleista 1935 
m., 150 pust

Sakoma: juoktis sveika. Nu- 
sKypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

YAKAVONIS
ftmeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tcf. Brockton *-1500

namas po 5 kambarius. Namas
turi vėliausios mados įrengi-

Stasys Vaiketfčfas su šeima.
So. Boston, Mass.

mus. Parsiduoda nebrangiai.
Norintieji gauti barginą, kreip
kitės: A. Kaimelis, 5 Corliss

Lankšsi

SL, Roxbury, Mass. (19-22)

VALERIJONO ŠAKNYS

R .

Lankėsi
šeštadienį, liepos 16 d. ‘Dar

bininke’ lankėsi Iz. Valančius,
“Darbininkott nuolatinis ben-

(o(o
PIPI

I

mario,

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

nuo histerijos ir žemų
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar-
kumo. Supiaustykit vieną gerą
arbatinį šaukštuką valerijono

dradarbis, nesenai atvykęs iš
tremties, jo sesutė Maria Mile
rienė iš New Yorko ir Rober
tas Bartkus iš Brockton, Mass.

| Putliam Bušą Tikietų
Liepos 24 dienos išvažiavimui

i Putnam, Conn., Seselių Vie-
nuolių metinį pikniką, ten ir
atgal autobusų tikietų jau ga
lima gauti pas p. Vladą Bra
zauską, 12 Tickner SL, South

šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit
gerti vieną puoduką į dieną.
Valerijono svaras, $2.00. Pusė
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 W.

So. Boston 27,
t

Bostone, taipgi “Darbininko’
administracijoj ir pas p. V. A.
Shimkus užsisakyti galima te-
lephonu LA 7-1308. Autobusas
išeis nuo «'Darbininko namo
7:30 vai. rytą. Iš ten išva
žiuos apie septintą. Į abi puses
tikietas kainuoja $2.56.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6VL
»V. JONO EV. BL. PA9ALFINBS 

DRAUGIJOS VALOYBA

WAITT
FUNERAL HOME

90 Emenon Avė. 
Brockton, Mass. 

Edmrd J. WMtt 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuot^ias 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Plrmininki Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medonis,

TeL SOuth Boston 8-1298.
\Hce-Pinninlnk8—B. GaiUOnienė,

8 mnfield St, So. Boston, Mass.
Prot Raft. — Ona Ivaikienė,

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass.
Finansų Rait — B. COnienė,

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

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

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

Kasos GL—Elzbieta Aukitikalnytt, 
110 H St, So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raftininkę.

21 Sanger St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

6S4 Sixth St, So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.
Iždininkas—Stasys K GrĮganaviCius,

699 E. Seventh St, S. Boston, Mase.
MarSalka — Jonas Zuikis,

787 Broachvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

o
Vincas Balukonis, Savininkas.

/ ■r

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Web8ter Avė.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
įAttootuvių Direktorius ir

(Notary Public)(Notary Public) ,

Patarnavimas dieną ir nakt). 
Nauja modernižka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir | kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

1

Patarnavimas dieną ir nakt).
Nauja modernižka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-
bridge ir Bostono kolonijas te-
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir } kitus
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434-

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir

degtinę, ir visiems draugiškai
ir mandagiai patarnauja.
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadtray 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletekas, F. E. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir nakt{.
Koplyčia iermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815

BOuth Boston 8-2608



DARBININKAS

Pavykusi gegužinė
Toronto lietuvių Sąjungos

Mišias aštuonio- Skyrius turėjo puikią, šįmet

Šiais metais pirmą kartą vėl ruošti lietuvių kalba pirmajai 
buvo Toronto lietuvių parapi- išpažinčiai.
joje paruošti lietuviai vaiku
čiai pirmajai šv. Komunijai lie
tuvių kalba. Birželio 19 d. per 
pirmąsias šv.
lika Hetuvių šeimų vaikučių ėjo Toronte dar pirmąją, gegužinę, 
prie pirmosios išpažinties ir kuri įvyko truputį užmiestyje 
šv. Komunijos. Bažnyčia buvo kunigų seminarijos sode. Vie- 
pilnutėlė žmonių. Vienam kuni- ta gegužinei buvo ideali: me- 
gui laikant pamaldas, kitas va- džių paunksnė .gražus Ontario 
dovavo vaikučių pasiruošimui ežeras, plati ir graži vietovė, 
pirmajai šv. Komunijai. Ypač Nenuostabu, jei šioje gegužinė- 
lietuviukams buvo nuoširdžiai je tiek daug lietuvių dalyvavo, 
priminta lietuvių tautos trage- Priskaitoma apie 1000 dalyvių, 
dija ir su jųjų švente tą dieną Iš gausaus dalyvavimo .aiškiai 
švenčiama kita šventė, būtent 
1941 m. birželio mėn. 14-15 d. 
bolševikų ištremtų lietuvių pa
minėjimas. Buvo prašyta beei
nančių prie šv. Komunijos vai
kučių. kad jie Didįjį Svečią 
priimtų ir paaukotų išvežtųjų 
mūsų tautiečių intencija.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko nuotaikinga agapėlė. 
(puotelėl, kurioje be vaikučių 
dalyvavo ir jųjų tėvai. Padary
ta labai daug nuotraukų. Tėvai 
labai patenkinti, kad vėl po 
dvylikos metų pertraukos, lie
tuvių kalba galima ruošti vai
kus lietuvių bažnyčioje savo 
gimtąja kalba.

galima spręsti, kaip daug sim
patijų torontiečiai lietuviai jau
čia Kanados lietuvių Sąjungai. 
Gautas gegužinėje pelnas bus 
skiriamas kultūriniams tiks
lams.

£ 
IR KAPAI BOLŠEVIKAMS 

PAVOJINGI

■5

NekaKo Fr-s.’dėjimo vienuoly
ne. Ta pačia proga Ekscelenci
ja lankėsi lietuvių parapijoje, 
atlaikydamas sumą ir pasaky
damas labai turiningą pamoks
lą. Vysk. Brizgys savo pa
moksle ypač kėlė mintį lietu
viams daugiau kreipti dėmesio 
į vaikučių auklėjimą ir išmoks
linimą. Jo žodžiais betariant, 
lietuviai emigracijoje turėtų 
labiau išsižadėti įvairių asme
ninių patogumų ir malonumų, 
kaip ruošimo dažnų pramogų 
ir baliukų, ir tas santaupas pa
naudoti vaikučių auklėjimui. 
Kaip konkrečią išvadą ir nuo-j 
širdžiausią patarimą pamoksli- ■ 
ninkas iškėlė lietuviško vaiku- ‘ 
čių darželio ar net lietuviškos

1 
mokyklos Toronte gyviausią ir 
neatidėliotiną reikalą. Jo ma
nymu. kad be tų dviejų ele
mentariausių dalykų, vaikų iš
laikymas ir ypač įsąmoninimas • 
lietuviškoje dvasioje yra tie
siog neįmanomas. Ekscelenci
ja pasidžiaugė Toronto lietuvių 
kolonijos gyvumu, lietuvišku
mu ir gausiu bažnyčios lanky
mu, palinkėdamas torontie- 
čiams lietuviams Kanados kon
tinente likti stipriausia ir va
dovaujamąja lietuvių kolonija. 

Pirmadienį, liepos mėnesio 11 
dieną. Jo Ekscelencija išvyko 
New Yorko link, iš kur jis apie 
liepos 21 dieną laivu išplaukia 
vėl į Vokietiją pas savo bro
lius ir seseris tremtyje, nusi- 

: veždamas su savimi tiek daug 
^įspūdžių ir išgyvenimų, kuriuos, 
papasakos tremtyje.

Torontiečiai lietuviai Eksce-1 
lencijai linki laimingos kelio
nės jūra ir sėkmingos darbuo
tės savo didžiojoje ganytojiš
koje misijoje.

I
I

1

Atsisveikinant su vyskupe
V. Brizgiu

Prieš pusę metų, kviečiamas 
Naujojo Pasaulio lietuvių, į A- 
meriką atvyko Jo Ekscelenci
ja vyskupas Vincentas Briz- 
gys. Per visą tą laiką. Jo Ek
scelencija nuolatiniai vizitavo 
lietuviškąsias parapijas Šiau
rinėje Amerikoje ir Kanadoje. 
Su džiaugsmu tenka konsta
tuoti. kad lietuviui vyskupui jo 
kelionė puikiausiai pasisekė.Kadangi dėl tam tikrų aplin

kybių. lietuvių kolonijoje To- Visur jis buvo sutiktas kuo iš
rentė yra užsilikusių nemaža 
didesnio amžiaus lietuviškų šei
mų vaikučių, kurie dar nėra 
priėmę pirmosios Komunijos.

e"

Nežiūrint sunkenybių, normalus gyvenimas. 
Abu invalidai Stanley Norman ir jo žmona iš 
Seattle, Wash. Mrs. Norman gamina vakarienę, o 
jos vyras sugrįžęs iš ofiso po darbo.

ir padėdavo gyvų gelių 
vainikus.

Bolševikams toksai ka
pų gerbimas ir jų lanky
mas nepatiko. Tuojau už
draudė visus su iškilmė
mis kapų lankymus ir ė- 
mė persekioti tuos, kurie 
kapus tvarko, puošia ir 
prižiūri. Daug kur įvai
riais būdais pasistengė 
kapus išniekinti, žemaičių 
Kalvarijoje 1940 metais, 
vieną tamsią lietingą ru
dens naktį vietos kapuose 
buvo apie 20 kryžių - pa
minklų sudaužyta, dau
giau ar mažiau sugadinta, 
gėlės išlaužytos ir išmin
džiotos.

Lietuvių archyve “Bol
ševizmo metai” ketvirta
me tome yra toksai Pili- 
pauskaitės Bronės, gimu
sios 1910 m. Kaune, “Li
tekso” fabriko darbinin
kės, suimtos 1941 metais 
gegužės mėn. pabaigoje, 
parodymas:

“Prieš Sekmines tvar
kiau karių kapines su stu
dentais. Jiems išsiskirs
čius ,aš palikau gėlių lais
tyti. Atėjo žydė ir pradėjo 
rauti gėles. Aš jai pasi
priešinau. Tada atėjo če- 

1 kistas žydas, nusivedė 
;mane į saugumą ir įmetė 
•į skiepą. Tardė du žydai, 

i pran e š t i 
{studentų pavardes. Skiepe 
buvo apie 60 areštuotų, 

• • • A t j, mo
kinių. Čia buvo įvestas ir 
bolševikų šnipas surišto- 

jmis rankomis. Jis skundė-

Nuo senų laikų Lietu
voje buvo paprotys, ka
pus ne tik tvarkyti ir 
gerbti, bet dar kiekvienas 

' pasistengdavo pastatyti 
į prisiminimui ant savo ar
timųjų kapo gražų, bran
gų iš lietuviško granito ar 
medžio meniškai padirbtą 
stilingą kryžių ir kapą 
apsodindavo įvairiomis 
žydinčiomis gėlėmis, ku
rios nuo ankstybo pava
sario iki vėlaus rudens 
puošdavo kapą.

Bendrai kapai būdavo 
prižiūrimi, tvarkomi,! 
kad gražiau atrodytų, kad 
kapuose būtų tinkama 
tvarka ir rimtis užlaiko
ma. Niekas nedrįsdavo 
nuo kapų skinti gėles, 
laužyti medelius, ganyti 
gyvulius. Visų buvo gi
liausias įsitikinimas, kad 
kapai yra šventa, 
bes ir neliečiama 
Jei kas išdrįsdavo 
šiųjų miestą vienu 
tu būdu išniekinti, 
visu griežtumu 
baudžiamas.

Kapai mielai visų buvo 
lankomi, kaipo amžino po
ilsio ir ramybės vieta. 
Kiekvienas laikė sau už' 
pareigą, kiek galint daž
niau aplankyti savo arti-i 
mųjų kapus, kad prie 
pasimeldus, pasiguodus ir j 
susiraminus. Tokiu būdu-^^ 
kapuose visad buvo gali- dagiausiai studentų, ma nnnnriaii mo.

ramy- 
vieta. 
miru- 

ar ki
tasai 

būdavo

l---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

(pilnai skelbti savo įdėjas, tik- {PASAKYK 
tai teisėtu ir garbingu keliu. ———

K.'Ašarėle maža, sidabrine, 
--------------- Ašarėle skaisti,

“bešališkumas ir , Pasakyki, geroji kaimyne,
'Kur džiaugsmai paslėpti?

Ar jie liko tenai, kur užaugau, 
Pasakyki, gera ?
Ar kelionėj surasiu ką brangų, 

’Ko gimtinėj nėra?

Pasakyk, kas yra tas keleivis* 
Pasakyki man dar,
Kurs keliauja lyg mariose laivas 
Ir negrįžta atgal?

Supas mariose milžinas laivas, 
Lyg skiedrelė linguoj, — 
Ir suranda džiaugsmus pakelei- 
Ašarėlių bangoj... [vis

1
“Nepr. liet.' 

objektyvumas”
Beskaitant paskutiniuosius 

du “NL” numerius (26 ir 27) 
teisiog gėda darosi, kad laik
raščio redaktorius, kuris sako
si tarnaująs bešališkai visiems 

leidžia 
žinias, 
visuo- 
atitai- 

25:
Nepavykęs susirinkimas

Winnipeg, Man. Kilus ne
sklandumams Kanados lietuvių 
organizaciniame gyvenime, tam

kilmingiausiai ir su didžiausiu 
entuzijazmu.

Užbaigęs savo vizitus, lietu- tikrą laikotarpį buvo sutruk- 
vis ganytojas atsisveikinimui dyta ir Winnipego lietuvių vei-

: Kanados lietuviams,
' spausdinti neteisingas 
Kam bereikalo klaidinti 
menę ir gal paskui dėti
symą (žiūr. “NL”, nr. 
“Nesąžiningas klaidintojas).

“NL” trumpai aprašyta Mon-' 
trealio klebono sukaktuvės. 
Aiškiai redaktorius tendencin
gai pabrėžia, kad mažai susi
rinko žmonių, nors salė atrodė 
gana pilnutė ir tik vienas sta-

I
I
l

ma rasti daugiau ar ma
žiau žmonių, iš kurių vie
ni gėrėjosi stilingais, me- 
niškais kibiais džiaugėsi1 si koį<į" gtaltoį!
gražiomis žydinčiomis ge-1Tuomet visi 8UJprato kad 
lemis. Būdavo ir tokių. ui 8I/juo nieka8
praeivių ,kune is esamos' - - — z .
kapuose tvarkos ir iš pa
minklų ir jų užrašų suži
nodavo tos apylinkės kul
tūros lygį ir vietovės pra
eitį. Bet daugis karštai, 
nuoširdžiai 
melsdavos, 
artimiausio 
po.

Kiekviena draugija ar 
organizacija 
šiųjų narių kapus pasi
stengdavo tinkamai su
tvarkyti, papuošti ir kar
tas nuo karto bendrai ap
lankydavo, atnešdavo gė
lių ir pasimelsdavo. Ypač 
mirusiųjų narių 
mėgdavo lankyti katali
kiškasis jaunimas: ateiti
ninkai, pavasarininkai ir 
šauliai, kurie aktyviai 
stovėjo tėvynės sargybo
je. Vieni ir kiti per savo 
metines šventes ir per į- 
vairius minėjimus iškil
mingai su bažnytinėmis 
iškilmėmis eidavo į ka
pus, kur kunigas atgiedo
davo “Libera”, pasakyda
vo atatinkamą pamokslą

korespondencijos pataisymą!). 
Jeigu jau mėgstama dėti prie
rašus, tad kam tame pačiame 
numeryje puolama prieš dakta- 

iužsipulti tą nekaltą bažnytinį jr kitus titulus? Ypatingai 
komitetą, kuris nepainiorma- užkliuvo “tūlame biuletenyje”, 
vęs per spaudą (gal būt spau- Kalbėkime aiškiai: KLS BIU- 
da būtų pasipelniusi iš skelbi- LETENIS nr. 4 pusi. 28-9 pa- 
mų!?). O visgi, kas norėjo ži- talpino KLS savitarpinės pa- 

Gteriau prisi- galbos biuro sudėtį. Argi neti- 
pažinkime tiesą, daugiau rūpė- ko kad žmonės, pakviesti dirb- 

gegužinė, kuri, ti šį naudingą darbą, būtų api- 
____ i aišku, 

ar galima tikėti į kad jje yra kompetetingi tam

yra daromi žygiai dar kitą gru- užsuko j Torontą. Čia gyveną į kla. Tačiau tas truko visai ne- j lag nebuvo apsėstas. Bet, kam
pę vasaros atostogų metu pa- jo sesutė, kaip sesuo Mikėla, ilgai. Paaiškėjus, tiesai Winni- 
-----------------------  ------ pego lietuviai tuojau stojo į

KLS organizaciją ir vėl ėmėsi 
pozityvaus darbo. . Winnipego 
Sąjungos skyrius šiandieną jau 
turi apie 100 narių. Maža vi
sai grupelė nuo Sąjungos sky
riaus atskilo ir ėmė varytijjo rengiamoji 
griaunamą darbą iškeldami trodo bovo nutrauk. - -

įsavo partinius ir ateistinius >- u jjeįjnau ; ................ ..  ‘ ««««
įsitikinimus. Einant tuo keliu. 97 'aišku greitai turėio būti ori- pasiteisinimą- Kas darbui. Kad ir pav. Teisės sky-
aisKU, greitai turėjo duu pn noreio ateiti, tas ir atėin T ji. _>_ o._____ ______ iš
eitas liepto galas. Tas ir atsi-| 

i tiko Winnipego Tarybos sky-' 
Irius, tik po kelių mėnesių teį-i 
! stengė sušaukti j
susirinkimą, į kurį atsilankė Į
tiktai keliolika tos grupės se
kėjų, 
taip blogoje nuotaikoje, jog 
neturėjo iš ko net pilnos valdy
bos sudaryti.

Seniai jaučiama ir pergyve
nama krizė, aišku 
nors pateisinti. Už tai tarybi- 
ninkai ir rašo ir kalba ir šau
kia kas tik tai į galvą ateina. 
Kadangi ateistinių įsitikinimų 
žmonėms vis dėlto didžiausias 
visur priešas yra religija, baž
nyčia ir kunigai, dėlto jie Win- 

! nipege paskutiniu laiku ir nu
kreipė savo šmeižtų svorį ta 
kryptimi. Ir paskutiniame sa
vo susirinkime tų srovių ir įsi
tikinimų skelbėjai tomis temo-,tą savaitę kaip tik sveikino kad Kanadoje 
mis ir tesiginčijo. Winnipego kleboną ir įteikė 500 dol. dova- prie vienybės, bet kam neužsi- 

; lietuviška jai bendruomenei jau ną. Tik dabar galima susigau- 
j seniai yra tie asmenys pažįs- dyti, kad “NL” klaidingai KLS 
tami, dėlto to niekas į tai nei vadino organizaciją susidariu- 
dėmesio nekreipia. i šią iš bažnytinio komiteto. Be

Darbas ir veikla Winnipego to, kam be reikalo eikvoti ra- 
Są jungos skyriuje kasdieną en- J salas ir dvi eilutės užimama jai 
tuziastiškai didėja. Jau per tą. 
trumpą laiką daug padaryta: 
bendras pabaltiečių minėjimo 
suruošimas, Balfo vajaus ir jo
ninių gegužinės suorganizavi
mas. Darbo veikla kaskartą 
bus plečiama įvairiomis kryp
timis. Winnipego Tarybai rei
kėtų pasakyti, jog Kanada yra 
laisvės kraštas, dėl to galite

Padėkime PCyteU 
1ATĖVO KAZIMIERO 

ARtlHAM PAMINKLUI

I

inoti, tas žinojo.

—su ašaromis 
prie buvusio 
žmogaus ka-

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

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

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirė 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kauna, 
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 jan 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant 14 
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 nepa
jėgs sunaikinti

Maldaknygė 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:— * 1
DARBININKAS ’

366 West Broadvvay South Boston 27, Maža

i

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

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

Vardas________________________________—...........—
Adresas------------------------------------------------------ --- —

savo mirų-

nekalbėjo. s Paskui mane 
nuvede’ į tardomąjį kam
barį, kur buvo elektrinė 
kėdė. Ten mane diržais 
pririšo per galvą, rankas 
ir juosmenį. Po kojomis 
pakišo tam tikrą plokšte
lę ,ant galvos uždėjo šla
pią skudurą, po to paleido 
elektros srovę. Srovę lei
džiant, tris kartus protar
piais, klausinėjo, kas 
tvarkė kapus. Srovei ei
nant, aš netekau sąmonės. 
Paskui paklausė, į ką ti
kinti. Atsakiau “į Dievą”. 
Išėmė iš rankinuko rožan
čių, jį sumindžiojo. Radę 
šaulių ženkliuką ir tautinį 
kaspinėlį, taip pat juos 
sudraskė ir sumindžiojo”.

Iš šio parodymo matyti, 
kaip bolševikai, mirusiųjų 
bijo ir kapus laiko pavo
jingais.

norėjo ateiti, tas ir atėjo. La- riuje dirba dr. Stasys Daukša, 
bai gražus gestas buvo parody- advokatas, dirbąs teisės srity

je vieno montrealiečio advoka
to įstaigoje. Manyčiau, kad vi
sai teisingai ir pelnytai yra 
duodami titulai. Be to, būkime 
logiški. Meskime akį į dešinę 
koloną, ir štai matome aprašy
mą panašaus biuro įkūrimo 
Toronte, įsteigtame KLT sky
riuje. Teisės skyriaus vedėjas 
yra p. Jonas Juškaitis (čia, dė-

; tas iš Kanados Lietuvių Sąjun
gos, nes jos Centro Valdybos 

pirmąjį savo, pirminįnj{as p. Pr. ■ Rudinskas 
j pasveikino kleboną, kai tuo 
i tarpu nė vienas atstovas iš 

Pats susirinkimas buvo.KLCT nepasirodė su sveikini- 
mo žodžiais. Nepasirodė taip 
pat klebono mylimieji skautai, 
kuriems davė laisvę naudotis 
parapijos sale ir net padengė 
išlaidas jų vienkartiniui leidi- ja, be daktaro titulo. Stebėtina, 
niui “Budėk”. ■ bet viskas pasidaro aišku, kai

Nežinau, kodėl “NL” 27 nr. sužinome, jog Juškaitis yra 
primicijų aprašyme vėl tenden- teisių studentas). Be to, ką gi 
cingai paminėta, kad popietinę padarysi,

I

reikia kuo j

1
|

, jei kai kam darosi 
programą vede bažnytinio ko- pavydas, kad vieni turi, užsi- 

miteto pirmininkas ir Kanados tarnautus daktaro titulus ir 
Lietuvių Sąjungos valdybos ii- jais naudojasi, o kiti norėtų 

’dininkas p. Sakalas.” Argi, turėti, bet., neišgali.
“NL” dar iki šiol nežino, kadį Svarbiausias dalykas, tai ži- 
bažn. komiteto pirmininkas yra nutė: Tęsiamas Kanados lietu- 
p. Petras Bobinas, kuris perei- vių vienijimo darbas. Džiugu, 

" ’ lietuviai eina

pelnytai imtis sau tos taikos 
nuopelnus. Kiek žinoma, tiek 
KLCT tiek KLS rašė apie susi
vienijimą, bet darbai buvo tik 
iš KLS-gos. Laikas parodys, 
kas ką veikė ir kas stengėsi 
suvienyti visus lietuvius. Tiesa 
visada išeis į aikštę ir ji pati 
pasmerks visuomenės klaidin-

vietai KLSC Valdyboje pami
nėti. Jis vedė programą, pa
prašytas, kaip geras pažįsta
mas. Nenuostabu, kad “NL” tojus, 
mėgsta kergti prie pavardžių 

•prierašus, kad ir pav. tame pa-j 
čiame numeryje prie p-lės šid-' Tikrai doras žmogus yra 
lauskaitės pavardės. Kiek žino- tas, kuris turi drąsos pa- 
ma, koresp. i. K. to titulo ne- žiūrėti velniui į akis ir pa
buvo pridėjusi (nekalbant apie’sakyti: tlT ęsl velnias.

Kazys Aukštaitis.

kapus

Jonas Ervydis.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi proga pareikšti sa
vo femenybę.

Prof St. ialkmiskiK.
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i j puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- 
1 j deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą: 2) Refor- 
i ! macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 
1 ! pači jos laikais 1795—1918; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu- 
1 ! vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
1 ! tautos Golgota 1940—1946 m.
J Kaina —$4.00
i! Užsakymus siųskite:

■ DARBININKAS ’
' į 366 W. Broadway, _ So. Boston 27, Mass.

u
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

KATALIKIŠKOJI LIETUVA” 
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587




