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Geriausiai žmogų 
budina jo elgesys, kurį jis 
kitų atžvilgiu pareiškia, 
turėdamas jiems bet ku
rios viršenybės.
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Trankinis žmogus laik
raščių ir knygų neskaito 
— sako nepriklausomos 
Lietuvos laikų priežodis. :

Sugedę, arba dvasiniai 
neišsivystę žmonės visuo
menės gerovės reikalais 
nesirūpina.

Su Dievo malone van
denynus perplauksi, 
Dievo malonės 
prigersi, sako 
liaudies patarlė.

• Perankstyvas džiaugsmas
• Gaila palikti
• Nauji “šventieji”
•

Toronte gyvenantiems lietu
viškai kalbantiems ruskiams 
nepatiko “Dabarties pastabo
se” mano paskelbtos mintys, 
kuriose rašiau apie lėtą Ameri
kos teismų darbą, kuriame tei
siami to krašto sąmokslininkai 
— penktakoionistai šnipai ko
munistai. Jie į tai replikavo 
“Liaudies Balse” Nr. 926, 
straipsnelyje, užvard i n t a m: 
“Ne ką išlošėt”, nurodydami, 
kad, esą, būtų geriau jeigu A- 
merikoje teisėjais būtų tokie, 
kaip Lietuvos tautininkai, ku
rie sušaudė keturis komunistų 
vadus...

Toliau “Liaudies Balso” rau
donieji dar šitaip pasidžiaugia: 
“Pr. Al. 
Lietuvos 
no, nors 
se pūdė,
vargsta užsieniuose, kai komu
nistai valdo Lietuvą. Šaudymas 
ir kalėjimuose pūdymas nieko 
nepadėjo ir kitiems”.

Čia norėtųsi raudoniesiems 
Toronto “draugams” priminti, 
jog nėra pasaulyje ir nebus to
kio “gero teisėjo” kaip budelis 
Stalinas. Juk jis, ne kas kitas, 
milijonus ukrainiečių ir kitų 
tautybių žmonių savo laiku nu
teisė bado mirčiai, bevaryda
mas į kolchozus, taip pat, pa
gal jo sprendimų vykdytojos— 
NKVD nutarimus ir dabar ke
liolika milijonų nebaltų žmonių 
kenčia šaltį, badą ir nuolat žu
domi Sibiro kacetuose ir pan. 

šimtai tūkstančių kenčia ir mū
sų lietuvių.

Gi džiaugsmas, kad dabar 
komunistai valdo Lietuvą — y- 
ra perankstyv^s. Juk buvo lai
kas, kuomet dvynis Stalino 
brolis rudasis Hitleris taip pat 
valdė ne tik didžiulius svetimų 
žemių plotus, bet didelę dalį ir 
Sovietų Rusijos. Jis taipogi ta
da džiaugėsi ir didžiavosi, bet 
kur jis yra dabar?

Menininkų jokia mokyk
la nepagamina, meninin
kas turi gimti. Lygiai taip 
pat negalima pagaminti ir 
visuomenei vadų, jie, tu
rėdami įgimtų privalumų, 
savaimi visuomenėj pasi
reiškia. Bet ir vieniems ir 
kitiems reikalinga sąlygų, 
kad tinkamai susiformuo
ti ir veikti.

Jang. Valstybės NekL

Prieš ketvertą mėnesių, So
vietų Sąjungos ambasadorius 
Belgrade Anatolyj Lavrientiev, 
gavęs Stalino įsakymą, apleido 
savo postą ir grįžo į Maskvą. 
Tai buvo ženklas, jog Komin
formo prakeikimas, skiriamas 
Titui, “tėvelio” Stalino yra ap
robuojamas.

Tačiau, kaip dabar pasirodė, 
Kremliui, vis dėlto, yra gaila 
palikti “be globos” savo buvusį 
ištikimą tarną Tito. Kaip pra
neša UP Telegramų Agentūra, 
šiomis dienomis A. Lavrentiev 
vėl grįžo į Belgradą ir pradėjo 
eiti savo pareigas...

— O, gal gi... gal ir praeis 
“titoizmo” ligos epidemija ko
munistinėj Jugoslavijoj? —ma
no sau Stalinas...

TeL SOuth Boston 8-2680

Geležinkelio stoties nešikai išneša iš laivo Do- 
verio uoste, Anglijoje, medinį 10 pėdų kryžių, 
padaryta Šv. Karsto bažnyčios vienuolių Jeruzo- 
lėje. Jis bus nešamas per visą Angliją, ant pečių 
savanorių R. Katalikų kryžiaus nešėjų. Jis jau 
buvo neštas ant pečių per Syriją, Lebanoną, Pran
cūziją, Italiją ir Belgiją. Po šio žygio per Angli
ją, jis bus perduotas Irlandijon ir iš čia pasiųs
tas į Jung. Valstybes. Šis kryžius yra palaimin
tas popiežiaus Pijaus XII Romoje.

Sakoma, jog gyvenime 
yra trijų rūšių žmonių: 
gerų, blogų ir kvailų. Ku
rių yra daugiausiai, rodo 
pats gyvenimas.
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Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas ne
paprastoje sesijoje, kurio
je dalyvavo valdžios virši
ninkai ir Kongreso vadai, 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybės neišduos atomų e- 
nergijos paslapčių Brita
nijai be Kongreso žinios.

Kaip žinoma, Anglija 
reikalauja iš Jung. Vals
tybių, kad jai išduotų ato
mų paslaptis. Taipgi rei- 
calauja ir Kanada. Grasi
na Jung. Valstybėms, kad 
jeigu jos neišduos atomų 
>aslapčių, tai jos suvar

žys atominės uraniumo 
medžiagos išvežimą iš Ka
nados ir Belgijos Kongo.

Tas pats “liūdnas balsas”, ir 
tame pačiame numeryje, dargi 
įsidėjo labai būdingą nuotrau
ką iš Bulgarijos. Po nuotrau
ka yra šitoks parašas: “Bul
garijos mokyklų vaikai suren
gė paradą paminėjimui Ciri- 
liaus ir Metodijaus. Taip šven
tųjų jie pasikabino ir Stalino 
ir Dimitrovo paveikslus. Mini
mi šventieji skaitomi bulgarų 
alfabeto išradėjai”. Pacitavus 
parašą po paveikslu, manau, ne
bereikia aiškinti nė paveikslo 
turinio. Jau aišku kas jame 
matosi.

Ant 
“nauji

Kas 
dėsnio
bolševikų dominuoj amuose

kraštuose? Gi, tuo tarpu, prieš 
kurį laiką, tas pats “liūdnas 
balsas” buvo atsispausdinęs 
netgi kažkokios “deputatės” 
laišką iš Lietuvos, kuriame nu
rodoma, kad sovietų okupuo
tuose kraštuose yra visiška re-l 
igijos laisvė...

Iš savo pusės norėtųsi paste
bėti, kad Toronto lietuviškie
siems ruskiam, o taip pat, ži
noma, ir tiems Bulgarijos ko
munistams (geriau pasakius,— 
enkavedistams), kurie tuos pa
veikslus įsakė įrikiuoti tarp 
šventųjų, “tėvelis” Stalinas 
gal yra “šventas”, bet Dimit
ravas — turėtų būti, toli gra
žu, ne. Juk jis buvo susirgęs 
“titoizmo” liga ir buvo išsiųs
tas į Maskvą “gydytis”, kur jį 
Stalinas taip “pagydė”, jog 
Bulgariją tepasiekė tik... jo 
kūno pelenai...

Toks likimas ištinka visus 
tuos, kurie tik bent kiek nu
krypsta nuo “generalinės lini
jos”, kitaip sakant, išeina iš 
“šventumo" kelio... Pr. AL

Jo Šventenybe Pijus XII 
pakėlė *kiuu Aataną 
ką; Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės parapijos kle
boną Chicagoje ir Lietu
vių Kolegijos Romoje 
steigėją, į prelatus Very 
Reverend Monsignor titu-i 
lu.

Visiems, ar bent jau 
daugumai, lietuvių Prel. 
Antano Briškos veikla y- 
ra gerai žinoma. Jis yra 
pasižymėjęs ne tik, kaip 
Nek. Prasidėjimo Šv. Pa
nelės parapijos organiza
torius Chicagoje, jos baž
nyčios, mokyklų ir kitų 
pastatų statytojas, bet ir 
visuomenėje 
je veikloje: blaivinimo 
srityje ir mūsų spaudoje, 
ypač labai daug nusipel- 

( nęs lietuvių tautai dėl 
( Lietuvių Kolegijos įsteigi- 
( mo Romoje, prie kurios 
! jis labai daug prisidėjo 
savo rūpesčiais, praktiš
kais darbais ir lėšomis. 

į Šie kun. Ant. Briškos nuo
pelnai neliko nepastebėti 
Apaštališko Sosto, ir jis 
buvo už tai Šventojo Tėvo 
jau ankščiau apdovanotas 
aukštais pasižymė j i m o 
ženklais.

Dabar džiaugiamės iš
girdę, kad Jo Šventeny
bė jį paaukštino monsig- 
noru ir sveikiname naują
jį monsignorą, kun. Anta
ną Brišką, linkėdami jam 
sėkmingai darbuotis Ka
talikų Bažnyčios ir visų 
Lietuvos katalikų naudai.

Šia proga tenka paminė
ti, kad dabar turime Ame
rikoje septynis lietuvius 
prelatus: M. Krušą, J. 
Ambotą, K. Urbonavičių, 
J. Miliauską, J. Lipkų, J. 
Balkūną ir A. Brišką.

hl
Kaip tik buvo paskelb

tas Šventojo Tėvo, Popie
žiaus Pijaus XII specialus § m jajvu “General Heint- 
dekretas, kad bus auto-j atvyksta 50,000-
mačiai ekskomunikuoti^ išvietintas žmogus iš 
visi katalikai priklausau-; VokieUjos įpglauks
ti Komunistų partijai ir j Commonwealth Pier, 
net tie, kurie simpatizuos |Boston Mass. 
komunistams, rems jų1 At ’kusius 
spaudą ir veiklą tai tarp Massachusetts
LrrvvMiimotu fiinono __

Išvietintas Žmogus iš Vokietijos
Penktadienį, liepos 22 d.

sveikins 
valstijos 

Paul A.

sienos matosi kabą du 
šventieji”...
pasakys: ar bereikia di- 

religijos profanavimo

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nea jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Pro/. St. Šalkauskis

Žmonių Komisijos nariai 
iš Washington, D. C., IRO 
viršininkai ir vietinių or
ganizacijų viršininkai.

Atvykstančių lietuvių 
tremtinių vardai telpa šia
me “Darbininko” nume- 
ryj. Lietuvius tremtinius 
uoste sutiks ir jiems pa- 

j tarnaus lietuvaitės kun. 
■AL Abračinsko, diecezijos 
'atstovo, ir p. Bronės Cu- 
nienės, LDS iždininkės, 
vadovybėje.

komunistų kilo didelis ne
rimas.

Italijoj, Prancūzijoj ir 
kituose kraštuose komu
nistų vadai bando nura
minti savo pasekėjus, sa
kydami, kad jie gali “būti Į atvykusius p. Walter H. 
komunistai ir geri katali-! Bieringer anglų ir vokie- 
kai”. Tačiau patys ko-'čių kalba, p. Bacharowski 
munistų vadai netiki savolenkų kalba ir p. A. F.

Kneižys lietuvių kalba.
50-tūkstantasis bus Jo- 

sepf Bujak, 28 m. amžiaus 
lenkas, kuris atvyksta su 
savo žmona Sofija ir trijų Į 
metų amžiaus dukrele 
Kristina. Jie vyksta į i 
Russelville, Ohio, kuri 
jiem yra užtikrintas ūkio 
darbas ir penkių kamba
rių gyvenimui namelis.

Mr. Walter H. Bieringer Taigi kas nors
• pakvietė Jung. Valstybių pintis ir globoti likusius 
395-tą Armijos beną, ku- išvietintus žmones Vokie- 
ris gros Amerikos himną tijoje. Jų bus dar vien a- 
ir kitus muzikos kurinius.’merikiečių zonoj tarp 50- 
Taipgi pakvietė Senato->70,000.
ritu, Kongrauaauus ir kU Dabar Amerikos zonoj 
tus valdžios viršininkus. Į yra apie 200,000 išvietintų 
Dalyvaus ir Dėl Išvietintų'žmonių.

Gubernatorius
Dever, kurį pristatys 
p. Walter H. Bieringer, 
Massachusetts Komisijos 
Dėl Išvietintų Žmonių pir
mininkas. Taipgi sveikins

Susirūpino Negalėsiančiais 
Išvažiuoti DP

J

žodžiams, nes jie žino, 
kad katalikas negali būti 

i komunistu.
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dienomis apeliacijų
į mas patvirtino žemesnio 
'teismo sprendimą, kad 
i sąskaitų vedėjas neturi
1 teisės duoti patarimus 
ikaip mažiau taksų mokė
ti.

Žemesnis teismas nu- 
, baudė Bemard Bercu $50.

Patvirtino bausmę 
sąskaitininkui

Albany, N. Y. — Šiomis 
teis-

kompanijai kaip ji turi 
daryti, kad mažiau taksų ’ T i r.

sutartį. Maskva sako, 
kad Atlanto sutartis yra 
nukreipta prieš Rusiją ir mokėti. Jis apeliavo, 
kitas “liaudies demokrati
jas” Rytinėje Z__r-j-’,------ _ _

■ir todėl Italija neturėjo jant, uždraudė sąskaitų 
teises dėtis prie tos sutar-i vedėjams duoti patari- 
ties. 'mus; jis sakė, tai advo

katų reikalas.
Maskvas radio pranešė, Vadinasi, pagal apelia- 

kad Rusija pasiuntė pro- cijų teismo sprendimo nie- 
testo notas Britanijai,įkas negali duoti patarimų 
Jung. Valstybėms ir 
Prancūzijai.

Apeliacijų teismas, ad-
Europoje,!vokatų sąjungai reikalau-

Maskvas radio pranešė,

apie teises, tik advokatai. 
Bernard Barču gali vesti 
sąskaitas pagal geriausį 
savo supratimą, gali kom- 

! panijos ar pavienio as- 
katalikiško-Į atmetė Rusijos protestą Į mens, kuriai ar kuriam 

Italijos prisidėjimo j jis dirba, reikalus persta- 
valstybės iždui taksų 

mokėjimo reikalu, bet jis 
ir kiti sąskaitininkai ne
gali duoti patarimų bet 
kam kaip mažiau taksų 
mokėti.

Jung. Valstybių sekre- 
i torius Acheson griežtai Į “ - -
dėl :
prie Atlanto sutarties, ir 
pereiškė, kad jos protes
tas neturi jokio pagrindo. 
Britanija, Prancūzija ir 
Italija taip pat nepripa
žįsta Rusijos protesto.

I 
i

Smarki Audra Naujoje Anglijoje
Žuvo 7 žmones. - Žaibai padarė 
daug nuostolių. - Smarkus vėjas 
nuplėšė stogus ir išvertė medžius.

Italija Sulaužusi Talkos 
Sutartį, Sako Sovietai

Rytinėje ir pietinėje 
Naujosios Anglijos srity
je naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį šią savaitę 
siautė smarki audra. Au
dringas vėjas, žaibai ir 
lietus padarė daug me
džiaginių nuostolių. Sep
tyni žmonės žuvo.

Po audros, ketvirtadie
nį vėl karštis.

Audra padarė daugiau
sia nuostolių šiuose mies
tuose ir miesteliunose: 
Massachusetts valstijoje 
— Arlington, Bedford,

ton, Lynn, Malden, Matta- 
pan, Melrose, Nahant, 
Nantasket, Newton, Nor- 
wood, North Reading, 
Quincy, Salėm, Somervil- 
le, So. Boston, Stoneham, 
Wakefield, Waltham, Wa- 
tertown, Weymouth, Wil- 
mington, Winc h e s t e r, 
Wintrop, Wobum.

Pakorė 5 Čekas

Praneša iš Vokietijos, 
kad yra sudarytas penkių 
asmenų komitetas studi
juoti tų DP (išvietintų 
ižmonių) klausimus, kurie 
j dėl nesveikatos ar politi
nių priešasčių neagli iš
važiuoti į kitus kraštus. 

I Kaip žinoma, IRO (In- 
ternational Refugee Orga- 
nization) bus likviduota 
birželio 30 d.,

w •

1950 m. 
turės rū-

Sovietų Režimas Pats Save
Sunaikins-Sakė Trumanas

Chicago, III. — Prezi-'tūros melai, propaganda 
dentas Trumanas, kalbė-Įir histerija visai nuside
damas masonų seime Sol-, vėjo. Politiniai kankini- 
dier Field, pareiškė, kad mai ir žudymai sukelia 
totalitarinė sistema — ne- didžiausį pasibiaurėjimą”. 
abejojama, kad jis turėjo! žmonės nori taikiai gy- 
mintyje Kremlių — pati venti ir patys jaustis su- 
save sunaikins arba ji bus jungti broliškumo meile, 
priversta išsižadėti agre-’o ne baimėje gyventi. Taip 

kalbėjo mūsų krašto Pre
zidentas Trumanas.

Visi aiškiai suprato, kad 
•Prezidentas Trumanas sa
vo kalbą nukreipė į Sovie
tų Rusijos totalitarinį rė- 

nusi-,^m^-

šyvių žygių pasaulio do
minavimui.

Jis esą tvirtai įsitikinęs, 
kad karo nebus, nes de
mokratijos laimi žmonių 
mintis ir žmonija su di
džiausiu nusivilimu i__
suka nuo komunizmo.

Sovietų rėžimas, jis sa-! 
kė, “yra nė kiek negeres-- 
nis negu senoji tironija”. 
Jis negali patenkinti žmo-j 
nių reikalų ir pageidavi
mų dėl geresnio gyvenimo į Kanadą 
kaip, kad demokratija, ir tremtinių. Jie iš Švedijos 
jau visuose už geležinės išplaukė birželio mėn. 
uždangos kraštuose didė-j Atvykusieji tremtiniai 
ja bruzdėjimai prieš ko- neturi užsienio pasų su 
munistinį rėžimą. “Pašau- Kanados viza, tai jie skai- 
liui įkirėjo politinis fana-,tomi nelegaliai atvykę ir 
tizmas”, sakė jis. “Dikta-.yra laikinai sulaikyti.

Atvyko 60 Baltijos Žmonių 
Iš Švedijos

Šiomis dienomis mažu 
laiveliu iš Švedijos atvyko 

66 Baltijos

Lietuviu Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.

Praga, Čekoslovakija — 
Komunistinės vald žios 
teismas nuteisė mirties 
bausme 5 čekus neva už 

Brighton, Cam b r i d g e, sąmokslą sudaryti kari- 
Canton, Chelsea, Concord, ninku diktatūrą.

Nuteistieji buvo pakar- 
cester, Hingham, Lexing- ti Pankrac kalėjime.

Londonas— Sovietų Ru-| Dorchester, Ėverett, Glou- 
sija kaltina Italiją už su-.

šeštadienį, liepos 23 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Toiephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrvrood 7-1449
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J. Kuzmickis

(vykiai ir Mintys
jan ir Vengrijos prezidentas namų arešte.— 

Iš Latvijos deportaota ltMM gyventojų^- Vo- 
_— nepatikimi komnnistaL — Tito taip
gi valo. — Vakarai ir toliau tori būti atsargūs 
su naaalba.

kiečiai

Paprastai iš įvairių stinės, ištremta apie 10,- 
reikšmingų įvykių daro- 000 žmonių.
mos atitinkamos išvados. Šitokias žinias skelbia 
Tokių reikšmingų faktų gerai informuota Švedijos 
kasdien sužinome iš ana- spauda. Jos 
pus geležinės uždangos.

VENGRIJOS PREZI
DENTAS AREŠTE

Jau minėjome, kad buv. 
Vengrijos užsienio reika
lų ministeris Lašlo Rajek 
ne tik atleistas, bet kalė
jime sėdi ir laukia bylos.

Dabar pranešama, jog 
Vengrijos prezidentas ša
kasits yra įtrauktas į nu
sikaltusių prieš S. Rusiją 
“tautinių komunistų” są
rašą; šiuo metu jis esąs 
namų arešte.

Pabėgėliai, kurie iš Ven
grijos atbėgo į Vakarus, 
praneša, jog Vengrijoje 
susektas tautinių komu
nistų sąjūdis, kurio tiks
las — priešintis S. Rusi
jos diktatūrai. Ryšium su 
tuo jau suimti buv. užsie
nio reikalų min. L. Rajek,1

pranešimu, 
po Estijos valymo atėju
si eilė Latvijai. Visų pir
ma deportuoti visi tie, ku- 

. rie praėjusio karo metu 
2 su ginklu priešinosi S. Ru

sijai; toliau — politiniai 
nepatikimi ir “netikri” as
menys: pagaliau visi tie, 
kurie nenorėjo atsižadėti 
savo turto ir įstoti į kol
chozus.

Jeigu kuriai nors čia 
paminėtai kategorijai pri
klausė bent vienas šeimos 
narys, sovietai deportavo 
visą šeimą, o kartais ir 
gimines. “Stockholms Tid- 
ningen” žiniomis, 
tuoti buvo ir kai kurie 
sovietų kolonistai, 
nebuvo skubūs su įvai
riais mokesčiais ir auko
mis S. Sąjungai.

t Visi deportuotieji turė- 
komunistu nartiios šefas rasią, KadUniS į pBlTljOS ScI uvbfi dvieili iym*-
dr. Tibor Šonyj ir kiti.

Susirūpino tuo Maskva 
ir išsiuntusi į Vengriją: 
gen. Sviridov’ą. Jis, buvęs .. 
sovietų armijos vadas į1® 
Vengrijoje, tuojau lėktų- . 
vu atskridęs į Budapeštą.; 
Gen. Svirdov NKVD pa-ĮTROCKININKAI VOKIE- 
galba užėmė Vengrijos į ČIŲ KOMPARTIJOJE 
policijos centrines patai-Į Franz Dahlen, vokiečių 
pas ir liepė sovietų kari-! socialistinės vienybės par- 
ninkams užimti Krašto | tijos vadovas, pranešė esą 
Apsaugos Minister i jos;sovietų zonoje vokiečių 
Politinį Departamentą. 1 komunistų tarpe plintanti

Visoje Vengrijoje masi-,trockizmo epidemija, 
niai suiminėjami žmonės, į F. Dahlen kalbėjo par- 
—. -_'tįjos susirinkime, kuria

me dalyvavo sovietų kari
ninkai. Kalbėtojas pa
reiškė, jog atėjęs laikas 
išvalyti partiją iš kai ku
rių netikrų elementų.

Jau yra ir to valymo 
aukų. Pirmasis krito Wal- 
ter Urbricht, partijos vi
cepirmininkas; jis iš
brauktas iš narių skai
čiaus.

TITO TAIPGI VALO...' 
Iš chorvatų komunistų 

partijos pastarųjų astuo
nių mėnesių bėgyje paša

linta apie 600 narių. Jie 
apkaitinti simpatijomis 

i Kominformui ir opozicija 
prieš marš. Tito.

Tokią oficialią žinią pa
skelbė Jugoslavijos Polit-

laikrašti- 
skelbia, 

diplomą-

depor-

kurie

.sutinka vykti dviejų me
tų darbams į Sov. Sąjun
gą. Kaip iš kai kurių iš
tremtųjų laiškų atrodo, 

h apgyvendinti salose, 
netoli rytinių Sibiro kran-

bus 
nuo

I 

yra 
už-

aukštieji karininkai ir 
vykdomas nepaprastas te
roras. Tarp suimtųjų esąs 
ir Prezidento politinis pa
tarėjas Justus, kuris pa
tiekęs kaltinamos medžia
gos prieš patį Prezidentą. 
Dėl to Prez. Šakasits taip
gi laikomas namų arešte. 
Prezidentūrą saugoja pik. 
Bainoko, patikimo komu
nisto. vadovaujamos sar
gybos dalinys. Šakasits 
niekur nesirodo, o audien
cijas teikiąs pik. Bainoko 
akivaizdoje.

100,000 LATVIŲ 
Į SIBIRU

Paskutiniųjų savaičių 
laikotarpyje sovietai de
portavo į Rytų Sibirą apie 
100,000 latvių. Iš vienos j __ ------------------------
tiktai Rygos, Latvijos so-l biuro narys Anton Biber.

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine,

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENĄ
DIENOTVARKE:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žymiu žmour’ p 

bos, dainos, tautiniai šokiai. įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai.

Nuoširdžiai Kviečiame Lietuvių Dienoje dalyvauti 
Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 

Pranciškonų bičiulius.
Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 

ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 
Vandenyne.

Visi Keliai Veda į Atostogų Kraštą Maine!

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

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

Kun. kleb. K. Vasys,
Kunigų Vienybės pirmininkas per Lietuvių Susiarti
nimo Šventę, liepos 24 dieną pasakys pamokslą. Šven
tė įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, 
Putnam, Conn.

Lietuvaitė Apgynė Lenkų Garbę

-----------—-----------------------
Šiuo metu chorvatų ko
munistų partijai priklau
so 95,000 narių. i

Niš, serbų mieste, pasi
baigė 8 monarchistų by
la. Jie buvo kaltinami ne
paklusnumu Tito, ir nu
bausti nuo 1 iki 12 metų 
kalėjimo.

Kartu skelbiama, jog 
Jugoslavijos vyriausybė 
kreipėsi į Pasaulinį Ban
ką, prašydama 250 milijo
nų dolerių paskolos. Iš D. 
Britanijos Jugoslavija 
prašo 10 milijonų svarų.

MINTYS IR SVARSTY
MAI

Kai tokių ir panašių 
faktų kasdien ateina iš a- 
napus geležinės uždangos, 
kai kas labai džiaugiasi ir 
pataria, kad sovietų užim
tos valstybės gautų para
mą iš vakarų.

Amerikiečių 
ninkas Pearson 
jog amerikiečių
tų tarpe esanti grupė, ku
ri tvirtina esą būtų nau
dinga suteikti ekonominę 
pagalbą Čekoslovakijai, 
Lenkijai, Vengrijai, Jugo
slavijai ir k. Manoma, jog 
tokiu būdu “satelitai 
palenkti atsiplėšti 
Rusijos”.

Tačiau būdingas 
buv. Čekoslovakijos
sienio prekybos ministe- 
rio Ripkos, buvusio arti
mo prezidento dr. Benešo 
bendradarbio, kreipimą-' 
sis į Vakarų demokrati-’ 
jas, kad jos nedidintų pre
kybos su Čekoslovakija. 
Kodėl?

Ripka tvirtina, jog pre
kybos didinimas “tiktai 
sukonsoliduotų bolševikų 
viešpatavimą krašte su 
žala tautai, o atneštų nau
dos tiktai sovietų kari
ntam potencuUui”~. , 

Atrodo, teisingai paša- į 
kyta. Komunistai valo ir»Bad Kissingeno ir iš visų šokėjų, o lietuvius — ke
valo savo gretas. Tačiau zonų karinių štabų. Iš lie- turios poros tautinių šo- 
valo tik dėl to, kad oku-* tuvių iškilmėse dalyvavo kių šokėjų ir Grohno sto- 
puoti kraštai neturėtų jo-j BALFo atstovas p. Valai- j vykios vaikų darželio ve- 
kių tautinių aspiracijų? tis. 
kad vergiškai klausytų 
Maskvos nurodymų ir įsa
kymų ir už viską dėkotų 17 vai., Grohno stovyklos sunkiau yra tautybėms 
saulei ir tautų tėvui”.

Puikus lietuvių pasirodymas Grohne
Liepos 13 d. IRO ir rautas ir 20 vai. IRO kino 

Grohno pereinamoji sto-'salėje koncertas, kuriame 
vykia džiūgavo attikusios pasirodė kelios tautybės, 
vieną ketvirtadalį biliaus Koncertas buvo įvairus: 
darbo. Tą dieną į JAV iš-estai pasirodė su atsi- 
plaukė 50-tūkstant a s i s kviestom solistinėm jė- 
DP. Tuo laiminguoju yra gom (pianistė ir daininin- 
lenkas. Ta proga laive ir kė), ukrainus atstovavo 
Grohne buvo iškilmės, da- solistas baritonas ir ketu- 
lyvaujaut - aukštiesi e m s rios liaudies šokių šokę- 

} svečiams iš Ženevos, iš jos ,latvius — dvi poros

jdėja šokėja p. Aldona Va- 
Po iškilmingo žvaigždė-Jeišaitė.

tosios vėliavos nuleidimo1 Pažymėtina, kad vis

karininkų ramovėje įvyko

Vakar, liepos 20 d., bu
vo palaidotas amžinos at
minties kun. Dr. Juozapas 
Vaitkevičius. Iškilmingos 
gedulo pamaldos prasidė
jo Aušros Vartų bažny
čioje, 2327 W. 23rd PI., 
8:30 vai.

I laidotuves atvyko iš 
Thompson, Conn. Marijo
nų Generolas, vyskupas 
Petras Bučys, MIC., kuris 
ten laikinai viešėjo ir jo 
giminaitis, ką tik atvykęs 
iš tremties, kun. Dr. Vyt. 
Bagdanavičius, daug iš 
lietuvių tarpo aukštosios 
dvasiškijos iš kitų miestų.

Po pamaldų bažnyčioje 
a. a. kun. J. Vaitkevičiaus 
kūnas buvo nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapinę? ir 
palaidotas šalia jau besi
ilsinčių lietuvių kunigų 
marijonų— Kudirkos, Ku
likausko, Būblio, Andriu- 
šio ir kitų.

Kaip jau buvo skaityto
jams pranešta, a. a. kun. 
Vaitkevičius mirė praeito 
sekmadienio, liepos 17 d. 
rytą. Tą dieną Seminari
jos koplyčioje daug už jo 
vėlę buvo atnašauta šv. 
Mišių, 7:30 vai. vakare at
giedoti gedulingi mišpa
rai.

I Su jo mirtimi ne tik Tė-

vų Marijonų Kongregaci
ja neteko uolaus vienuolio 
kunigo ir gilaus moksli
ninko, bet ir visa lietuvių 
tauta garbingo, žymaus 
šviesaus vyro.

Mirė Teisėjas Frank
K *Murphy

ir

Detroit, Mich. — Liepos 
19 d. širdies sukrėstas mi
rė Frank Murphy, Jung. 
Valstybių Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas. Jis buvo 
59 m. amžiaus. Mirė Hen
ry Ford ligoninėje, kur jis 
buvo nuo birželio 15 d. š. 
m.

Teisėjas Murphy buvo 
katalikas. Jam paskuti
nius Sakramentus suteikė 
kun: Henry J. Keųowski, 
ligoninės kapelionas.

CIO, Amerikos Darbo 
Federacijos ir kitų darbi
ninkų organizacijų vadai 
pareiškė gilią užuojautą 
jo broliui teisėjui ir sese
riai. Prezidentas Truma- 
nas taip pat pasiuntė 
užuojautos telegramą ir 
paskyrė Mąurice J. Tobin, 
darbo departamento se
kretorių, jį atstovauti tei
sėjo Murphy laidotuvėse.

Laidojamas penktadie-

kunigo paraginimo per 
pamaldas viena lietuvė 
atnešė tardama: “Esu 
dzūkė, tai ir atnešiau!” 
Šokėjus juostomis ir šlip- 
sais aprūpino kiti iš A- 
merikon vežamų dovanų.

Galima įsivaizduoti koks 
tai buvo per valandą su- 
lipdintas šokių oktetas. 
Bet drąsumas vi?ką nuga
lėjo, nors yra žinomas į- 
spėjimas — “Jei negalima 
gerai pasirodyti, tai ver
čiau visai nesirodyti”. 
Tos keturios poros jautė 
didelę atsakomybę ir gar
bę atstovauti lietuvius. 
Kaip gi galima praleisti 
progą lietuviams nedaly
vaujant tokiame koncerte, 
kurį stebėjo įvairiatautė 
publika ir IRO aukšti pa
reigūnai! Ir kai “juodu
ko” Daugirdo miklių pirš
tų valdomas akordionas 
užtraukė “Aš pasėjau ru
gučius” melodiją, lietu
viai šokėjai jau vien savo 
spalvingu pasirodymu už
ėmė žadą publikai. Šokta 
menišku atsidavimu ir 
aistra. Ilgas audringas 
plojimas liudijo publikos 
susižavėjimą. Taip pat ir 
Oželis visiems patiko.

Po to sekė inscenizuota 
Mazurka, kurią pašoko 
Aldona Valeišaitė su vai
kų darželio mergaitėmis. 
Kas nežinojo, kad šoka 
lietuvaitė, paskaitė tai 
puikiu lenkų pasirodymu. 
Kaip tik tą dieną,’ kada 
50-tūkstantuoju DP buvo 
išrinktas lenkas, lenkai 
turėjo pasirodyti ir kon
certe. Deja, nors jų labai 
daug važiuoja, jie ir šios 
progos neišnaudojo. Taip 
netiesioginiai jų garbę 
scenoje atstovavo lietu
vaitė... Ar jie tai bent ge
ru žodžiu paminės? Ar jie 
sugeba panašiais gestais 
mums atsilyginti?..

Po koncerto BALFo at
stovas p. Valaitis pagerbė 
šokėjus praleisdamas su 
jais vakarą prie kavutės.

Edv. Karnėnas.

pasirodyti stipresnė m i s 
meninėmis jėgomis. Bet 
kelių asmenų pasiryžimo 
dėka lietuviai šiame kon
certe pasirodė puikiai. 
Dar tą pačią dieną buvo 
neaišku, ar galės lietuviai 
pasirodyti ,nes kelios lie
tuvaitės galinčios šokti 
tautinius šokius savo tau
tinius rūbus sudėjusios į 
didįjį bagažą. Padėtį iš
gelbėjo trys lietuvaitės 
tik tą dieną iš Ludwigs- 
burgo atvykusios. Ketvir
tas tautinis kostiumas at
sirado tik pusvalandį 
prieš koncertą, kada po

nį, liepos 22 d., 10 vai. ry
tą iš Our Lady of Lake 
Huron bažnyčios Rock- 
falls kapinėse, kur jo tė
vai ir brolis yra palaidoti.

Ketam išrinktas Bulgaru 
jos premjeru

Sofia, Bulgarija — Už
sienio ministeris Vassil 
Kolarov, veteranas komu
nistas revoliucijonierius 
ir buvęs artimas mirusio 
Dimitroyo draugas, pa
skirtas Bulgarijos pre- 
mieru.

Parlamentas taip pat iš
rinko tris naujus komu
nistus premierus pagelbi- 
ninkus. Be to, atėmė vi
sas teises buvusiam ko
munistui vice premjerui, 
Traicho Kostov ,kuris pe
reitą balandžio mėn. pasi
reiškęs prieš - Sovietinio 
Titoizmo šalininku.

Chicagos Parama BALF-ui

Chicagos BALF-o va
jaus Komitetas š. m. lie
pos 11 d. prisiuntė BALF 
Centrui čekį sumoje — 
$7,000.00, kuriuos suko- 
lektavo per Tag Day, su
rengta š. m. birželio mėn.

BALF-o Valdyba širdin
gai dėkoja Chicagos Va
jaus Komitetui, visiems 
bendradarbiams ir auko
tojams už pasišventimą 
ir nepaprastą pasidarba
vimą organizuojant ir 
pravedant rinkliavą, ku
rios pasėkoje surinkta 
žymi suma pinigų. Chica
gos veikėjų vieningas 
darbas mūsų tremtiniams 
gelbėti susilaukė gražaus 
pasisekimo, kas įrodo, 
kad lietuviai darniai veik
dami, sugeba nugalėti vi
sas pasitaikiusias kliūtis 
ir nesklandumus. Tikime, 
kad ir kiti didesnieji bei 
mažesnieji lietuvių cen
trai paseks šį Chicagiečių 
pavyzdį.

Lietuvių tauta, kęsdama 
nežmoniškus persekioji
mus ir jos žmonių naiki
nimą, visada su pasigerė
jimu ir dėkingumu atsi
mins Amerikos lietuvių 
duosnumą ir prisidėjimą 
prie mūsų tautos likučių 
gelbėjimo tremtyje. .

Šiandieną visų tremti
nių akys ir širdys nu
kreiptos į Amerikiečius, 
nes tik čia jie gali susi
laukti pagelbos ir paguo
dos. BALF-o Centras.
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Mano Atsakymas
Padariau pastabas p. Pr. Al., 

kuris prieš kiek laiko “Darbi
ninke” “Dabarties Pastabos” 
bandė pamokyti mus senuosius 
amerikiečius, kaip vest susirin
kimus, nes jam, kaip jau ra
šiau, nepatinka mūsų ilgi ne
tvarkingi susirinkimai, proto
kolai ir nepunktualumas. Aš 
padariau jam pastabas, ir ma
niau, kad viskas tuo užsibaigs. 
Tačiau p. Al. “Darbininko” No. 
51 bando mane gerai išvanoti 
(išmaudyti). Tiek to, aš neno
riu leistis su juo į polemiką, 
bet jeigu p. Al. keliose vietose 
stato net klaustukus, tai pasi
rodo, kad jis nori polemizuotis. 
Tokiu būdu aš esu priverstas 
jam atsakyti.

Galiu prilyginti šį lietuvių 
posakį su p. Al. man duotu ne
va atsakymu. Šeimininkas pasi
kvietė mandagiai svečią, ta
čiau, kai svečias atvyko, tai jis 
jam apdaužė antausius, iškolio- 
jo ir išlydėdamas iš savo namo 
svečią, jį atsiprašė už padary
tą įžeidimą.

Aš tariau Tamstai teisingą 
žodį ir dariau pastabas su tik
ru nuoširdumu ir prašau Tams
tą neturėti dėl to jokių abejo
nių. Tamsta rašai, kad aš tei
singai atspėjau, kad esate “di
pukas”. Man, rodos, kad aš sa
vo straipsnyje tokio žodžio ne
vartojau ir nesu pratęs jį var
toti.

Keista, kad Tamsta stebitės 
mano straipsnio antgalviu. Tas 
antgalvis, mano manymu, kaip 
tik buvo tinkamas, ir p. Al. 
neturėtų kuo stebėtis. Kas link 
mano organizacinio vieneto, 
tai štai ką turiu pasakyti. Nuo 
pat pirmųjų savo atvykimo A- 
merikon dienų, t. y. nuo 1907 
met.. esu įsijungęs į visuome
ninį veikimu ir, nepaisant savo 
silpnų fizinių jėgų, iš jo ir iki 
šiol nepasitraukiau. Tikiu, kad 
per mano pastangas bei aukas 
nevienas ir tremtinys gavo ko
kį gabalėlį duonos, ar ką kitą, 
būdamas tremtyje.

Mano oponentas klausia, kas 
įvyktų, jeigu dirbtuvių darbi
ninkai vėlintųsį į darbą. Čia 
tai jau du labai skirtingi daly
kai. kurių negalima suderinti. 
Dirbtuvėje darbininkas daro 
sau pragyvenimą ir jis turi 
punktualiai atvykti į darbą. 
Jam neatvykus, jo mašina sto
vi ir darbdavys turi dėl to nuo- 
stolius. Draugijų valdyba bei 
jų nariai dėl to nuostolių netu
ri. Valdyba, ypač pašalpinių 
draugijų, dažniausiai dirba be 
jokio atlyginimo.

Mano oponentas nepatenkin
tas mano straipsnyje pavarto
tu žodžiu “mūsų” ir, jo many
mu, šiuo žodžiu daromas skir
tumas tarp tremtinių ir senes
niųjų ateivių, ir lyg tuo skal
doma Amerikos lietuvius į 
tremtinius ir senesniuosius at
eivius. Tai yra visiškai nepa
matuotas p. Al. užmetimas. Jis 
turėtų suprasti, jeigu kuris as
muo priklauso prie Amerikos 
lietuvių draugijų, tai jis turi 
pilną teisę sakyti, kad yra mū
sų, lietuvių, tos organizacijos, 
o ne kokių lenkų ,airių, pran
cūzų ar panašiai. Mes Ameri
kos lietuviai trokštame, kad 
visi mūsų broliai . lietuviai 
tremtiniai rašytųsi į lietuviš
kas. ypač katalikiškas draugi
jas, ir vadintų jas, kaip ir aš 
vadinu, “mūsų”.

Turime jau geroką skaičių 
tremtinių savo kolonijoje, ta
čiau apgailestaujama, kad 
tremtiniai, išskyrus vieną kitą, 
į draugijas nesirašo. Jeigu mū
sų tremtiniai dėtųsi į vietines 
bei centralines draugijas, įneš
tų naujo kraujo į jas, ir tada . 
p. Al. nereikėtų bereikalingai 
sielotis.

Daugiau nematau reikalo po
lemizuotis su p. Al. ir šiuomi 
baigiu diskusijas. Lai skaity
tojai sprendžia, kur yra teisy
bė. F.A.K.
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Tremtiniai ir mes

Tėvų Marijonų Vienuolijai ir visai Lietuvai ten
ka pergyventi didelis nuostolis, netekus kun. Dr. Juo-’ 
zapo Vaitkevičiaus, kurs po ilgos ligos pasimirė Hins- 
dalio Seminarijoj, liepos 17 d. Jau per du pastaruoju 
metu kun. Vaitkevičius jautė, kad jo sveikata silpnė
ja, bet vis dėlto uoliai ėjo profesoriaus ir misijonie- 
riaus pareigas; ir vos keliomis dienomis prieš mirtį, 
Šv. Petro par. bažnyčioj So. Bostone, vedė Maldos! 
Apaštalavimo Draugijos pamaldas. Nors sunegalėjęs,! 
kiekvieną ryta, savo Mišias atlaikęs, išklausydavo’ 
dar 2-3 Mišių, kurias laikė kiti kunigai. Tai buvo tik
ras Kristaus kareivis, ištikimai ėjęs savo pareigas iki 
pat mirties. Nė sunki liga kliūčių jam nesudarė. , nematau ir nie^° negir-

Amerikos išeivijai kun. Vaitkevičius buvo žino- <?^1.u* Uždarau savo mal

M
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Pagelbėjo Tremtiniams

Mes dėkojam Apvaizdai, kad daug tremtinių A- 
merikon atvyksta. Tikimės, kad jie įneš daug lietuviš
ko patriotizmo į smarkiai nutautusią mūsų išeiviją; 
kad jų vaikai, besantykiaudami su čia gimusiu jauni
mu, padarys daug lietuviškos įtėkmės į nebemokan
čius jau lietuviškai jaunuolius ir jaunuoles; atgaivins 
ir atlietuvins mūsų spaudą — žodžiu, suvaidins tokį 
pat lietuvybės vaidmenį, kokį yra suvaidinusi nuola
tos plaukusi iš Lietuvos imigracija prieškariniais lai
kais.

♦ Tie mūsų lūkeščiai jau pildosi. Visur juntama 
tremtinių įtaka, ypač spaudoje. Mūsų laikraščiai jau! 
gyvesni, įdomesni. Jų pasaulėžiūra eina platesniu aki-Į 
račių. Išeiname iš savo siauro naminio akiračio į pa
saulines sritis. Ir mūsų spaudos kalba sparčiai tobu
lėja lietuviškumo atžvilgiu. Bažnyčiose taip pat trem
tinių įtaka pasireiškia. Jie nori lietuviškai giedot ir 
kai užgieda ,tai senųjų ateivių akyse džiugesio ašaros 
pasirodo, kad pamaldi lietuviška giesmė grįžta į mū
sų bažnyčias.

Pobūviuose, prakalbose, seimuose dalyvaujantie
ji tremtiniai įneša ne tik lietuviškos dvasios, bet ir 
inteligentiškos atmosferos bei ramios, drausmingos 
nuotaikos ir protinio polėkio. Nenuostabu, nes dau
gumoje tai aukštai išmokslinti žmonės,įvairiose moks
lo šakose įgudę profesoriai, gydytojai, advokatai, 
pulkininkai ir net generolai. Nežinia, kaip jie žiūri į 
mūsų perdaug jau suprastintus santykius, bet puikiai 
moka prie jų prisitaikint. Iš viso, mes džiaugiamės, 
atsigimstam, įsigyjam naujų minčių bei pažiūrų, dau
giau energijos ir iniciatyvos.

Tačiau ar mes įeiname į jų padėtį? Mums džiugu, 
kad jie veltui rašo mūsų spaudai, bet ar pagalvojam, 
kaip jiems pavyko ir ar, iš viso, pavyko įsikurti ir 
duoną sau užsidirbti? Yra daug geraširdžių lietuvių, 
kurie padeda jiems įsikurti, bet yra nemaža visai abe
jingų dėl jų likimo. Tiesa, medžiaginiu atžvilgiu lietu
viai nedaug ką gali pagelbėti, nes ne jų rankose darbo 
įstaigos. Be to, dabar gyvenam negausaus darbo lai
kais.

Tačiau dvasiniu atžvilgiu ar mes stengiamės su
prasti tremtinių sielos stovį — tą nenugalimą Tėvy
nės ilgesį ir nerimastavimą dėl likusių Lietuvoj arti
miausių giminių ir draugų? Tą jų sielvartą mums pri
valu suprasti, pagerbti ir nuolaidžiai žiūrėti į kai ku
riuos jų elgesio netikslumus, lengvai suprastinus ir 
dovanotinus, nes tremtiniai dar nesuspėjo apsiprasti 
su Amerikos gyvenimu, kurie natūraliai negalėjo įsi
vaizduoti tokiu, koks jis tikrenybėje yra. Juk kuriam 
iš senesniųjų ateivių neteko suklysti savo svajonėje 
apie Ameriką? Manė, kad čia ras ne tik laisvę, bet ir 
lengvą duoną. Dėl laisvės nesuklydo, nors ir čia teko 
nusivilti tiems, kurie laisvę netiksliai suprato. Dėl 
lengvos duonos tai ko ne visiems teko skaudžiai nusi
vilti. Duona čia labai sunkiai uždirbama, ypač pra
džioje ir tokiais sunkiais laikais, kaip šie negausaus 
darbo metai. Tremtiniams tenka tai patirti. Gi mes 
turime parodyti jiems gilios užuojautos ir kiek galint 
padėti. K.

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

X.
DANGUS ATSILIEPĖ

Kunigas pasidarė atsargus. Ar nebus 
provokacija?! Nors išvaizda, rodosi, nelei
džia to vyro įtarti. Bet, kas žino?.. “Jei ku
nigo buvimas čionai ne naujiena, tai kodėl 
Tamsta ateini pas mane ir siūlai savo pagal
bą?” “Aš pats nežinau... Aš nemoku Tamstai 
paaiškinti. Kitais atvejais aš to nedaryda
vau. Bet šiandieną, atliekant įprastą apžiū
rėjimą, staiga apėmė mane kažkoks neri
mas... To nerimo aš negalėjau nuveikti. At
rodė taip, lyg mane kas į čia vestų... Lyg 
kas stumte stumtų, kad eičiau pas Tamstą. 
Aš esu tikintis žmogus. Bet tokių dalykų su 
manim tikrai nebuvo atsitikę. Gal Tamsta,’ 
kunigas būdamas, galėtumei paaiškinti?”

2. Taip! Dabar kunigas galėjo tą nuosta
bų įvykį išaiškinti. “Aš tik dabar meldžiausi 
prie dviejų mano mylimiausių patronų. Tai 
du dideli stebukladariai: Šv. Antanas Padu- 
viškis ir Šv. Judas Tadas, Išganytojo pus
brolis. Ar Tamsta nori man padėti?” “Taip. 
Todėl aš ir atėjau. Ką aš turiu daryti?” Kaž

Gerb. Antanas Orentas 
iš Furnace, Mass., gavęs 
iš BALF-o aukų lapus, 
parinko lėšų savo apylin
kės gyventojų tarpe. Jis 
kreipėsi ne tik pas lietu
vius, bet ir pas palankius 
kitų tautybių amerikie
čius. Jo pastangomis susi
laukė gražių vaišių, nes 
jis trumpu laiku surinko 
$91.00, kuriuos prisiuntė 
BALF-ui.

Jo duktė prisiųsdama 
aukas ir aukotojų sąrašus 
rašo: “Mano tėvelis norė
jo dar daugiau parinkti 
aukų tremtiniams gelbėti, 
bet pastaruoju metu su
negalavo ir turėjo rinki- 

__ mo darbą nutraukti. To- 
ieškančią ir užtat pirmiau jie stiprino-! dėl prisiunčiamas surink

ai Viešpaties Kūnu. Šian-jtų aukų čekis sumoje $91.
• - • 'ir kartu aukotojų sąra-

V _ • 99 sai .
Visų šelpiamųjų tremti

nių vardu BALF-as dėko-

Vertė A. Maceina.
PAS MANE YRA VIEŠPATS!
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Po Komunijai aš nieko'sų žemiškų ir grynai žmo
giškų norų, minčių ir pa-' 
stangų žiedus pakeičia

mas kaip viens iš uoliausių'misijonierių. Jo pamoks- <»»taiyOT, veidą pašiepiu , baltomis antpriąim t o j o; 
lai buvo aiškūs, darbininkų gyvenimui pritaikinti, rank°s®, akis užmerkiu, gyvenimo leajomis.
pilni gilaus dogmatinio turinio ir visiems suprantami. Paulis pranyksta aplink. Pirmųjų amžių krikscio-! 
Jis turėjo ypatingą dovaną net sunkiausias dogmati- maae- AP»e ,niek« n-VH įel tikėjimo įskęsda-:
nes tiesas taip aiškiai išdėstyti, kad net neišlavintam aera5stau’ " '’ ""kaip tik apie vo baisiausius kankini- į 
protui jos buvo pilnai prieinamos. Jo pamokslų iš-Kristl* * apie savo sielą, mus nė nemirktelėję, bet 
klausęs, kiekvienas katalikas žinojo savo pareigas. aPie varSfc§ J 
Reikėjo tik geros valios tas pareigas prisiimti ir vyk-. klumpančią Sie.ą. 
dyti. Nieks negalėjo išsisukinėti bei teisintis nesupra-į Ir dabar pradedu kalbė- 
timu ir nežinojimu. Be to, jis buvo labai veiklus vyk- ti: “Gyvenu, bet ne aš, t. 
dytojas bažnytinių apeigų bei ceremonijų ir prižiūrė- (Kristus gyvena manyje, 
jo, kad ir kiti griežtai jas vykdytų. Į Aš visa galiu tame, kurs!

Kun. Vaitkevičius buvo labai išmokslintas žmo- mane stiprina, sav< 
gus. Jo protas spindėjo ne vien dvasinio bei religinio patyje Jėzuje

i si Viešpaties Kūnu.
- dieninės jaunuomenės sie- 

tik la yra užkrėsta ir užnuo- 
,.jp dinta knygų, paveikslu, 

teatro, kino, vitrinų, blo-
n VjpVgu draugysčių, todėl jai!ja mūsų tautiečiui' Anta- 

‘gus. Jo protas spindėjo ne vien dvasinio bei religinio patyje Jėzuje Kristų je.,nera Seresrcs paga.oos ir į
i mokslo srity. Giliai interesavosi ir pasauliniais moks- Tu esi dabar mano širdy- apsaugos priemones, kaip, 
l. . w . . - t. , , « !. w w . ev Knmiinna tlais, ypač matematika ir astronomija. Iš tų mokslų je, Viešpatie, ir aš noriu sv* Komunija.
jis įsigijo gilų įsitikinimą, kad pasaulis buvo sutver- tik Tau vienam priklausy-: Mano misiąs! Ar po Vi
tas tiksliu matematiniu pagrindu, kur kiekviena ma- ti. Bet kaip kitokia turėtų sų šitų įrodinėjimų dar 
žiausia smulkmena buvo nuodugniai apgalvota. Įdo- būti mano 
mu būdavo klausytis jo pokalbių apie astronomiją, daug man reikia su pačiu ti tave 
kurią jis žinojo kaip tikras ekspertas. Tai buvo ne,savimi dar padirbėti! Ligi! 
koks tuščias susidomėjimas. Astronomiją jis vartojo šiol mažai rūpinausi savo; 
Dievo galybės ir išminties įrodymui. siela. Bet dabar štai Tavo

Tėvai s Marijonai labai tiksliai sunaudojo Kun. šventa, meilės pilna širdis būdas tik tada tinkama 
Vaitkevičiaus protinius gabumus ir gilų jo pamaldų- plaka mano širdyje. O nu-! kryptimi bus auklėjamas, 
mą. Jis visuomet buvo Vienuolijos viršūnėse ir kaip sižeminęs Jėzaus, pada-’kai bus stiprinamas Kris- 
misijonierius, Seminarijos rektorius ir profesorius, ryk mano širdį panašią į j taus, suaugusis, kuris ži- 
generalinis Kongregacijos sekretorius ir t.t. Taip pat Tavąją.
jis pasižymėjo kaip gabus, visuomet gilus ir rimtas meilės liepsnos dega mano gundymus galima nugalė- 
rašytojas. Jo paskaitos, straipsniai, brošiūros ir kny- sieloje. O Kristaus Meile 
gos pasižymi lengvu, aiškiu styliumi ir nesulaužoma 
logika. Pastaruoju laiku jis parašė didelę, daugelio 
tomų knygą, dogmatinio turinio. Buvo besiruošiąs ją 
atspausdinti, bet netikėta mirtis tą sumanymą su
trukdė.

Iš viso, tai buvo brangus, šviesus, giliai jjąmaldus 
Lietuvos sūnus, kurio atmintis amžinai tautoj pasi
liks. K.

siela! Kiek1 turėčiau ypatingai ragin- 
; su džiaugsmu ir 

uolumu priiminėti šv. Ko
muniją? Jaunuolis, ku
riam išaiškinta, kad jo

nui Orentui už jo triūsą 
ir pasišventimą, o taip 

, pat visiems aukotojams 
Iparėmusiems jo vykdomą 
■rinkliavą, šiomis aukomis 
suteikiama ne tik mate
riale parama mūsų trem
tiniams, bet jie esti ir mo
raliniai sustiprinti, kada 
jie pajunta, jog broliai a- 
merikiečiai jais sielojasi 
ir rūpinasi.

BALF-o Centras.

I

i
!
I

iI

Sibiro tremtinių daina 
Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, 
O mes ar sugrįšim kada?
Praeis mūsų dienos brangioji jaunystė, 
Širdy pasiliks vien skriauda.

Gyvenimas eina už plieninių grotų, 
Bet jis nebe tas, nebe tas.
Visa Lietuva atsirūrė Sibire
Ir kas ją į laisvę išves.

Dievuliau brangiausias, už tiek kančių, 
Kad draudžia tėvynę mylėt?
Nejaugi brangiosios laisvos Lietuvos 
Neteks mums daugiau jau regėt?

Šventos Tavo į no, kad jį tykojančius 
oninJvmiic cralimų nucralp. 
ti tik Kristui padedant, 
džiaugsmingai panaudos 
kiekvieną progą susivie-

9 
sudegink visus nuodėmės 
pėdsakus!”

BAlfo Centro Valdybai, 
Vieša Padėka

Atvykę š. m. pavasarį iš
Vokietijos D.P. stovyklų į 

Tokiomis ar panašiomis nyti su Švenčiausiu Kris-! ja V įr dabar laimingai į- 
X1*~ __i-x-~-------- taug Kįįnu įr Krauju. « " ‘ ~sikūrę Boston, Mass., lai-

------- , - ----------- „ — kome pirmiausia savo pa-
į tavo1 negalėtum priimti šv. Ko- reiga nuoširdžiai padėkoti

į šias mintimis praskleisk
savo sielą Kristaus meilei,! Jeigu kada nors iš tikro

i kuri dabar ateina į
■ širdį. Šventosios Komuni-' munijos, pažadink savyje 
jos negalima nieku pava-ibent josios norą ir karštai 
duoti — nei mokslu nei' pasimelsk prieš altorių, 
menu. “Jei nevalgysite! Mielas jaunuoli, kada 
žmogaus Sūnaus Kūno ir, tik eini pro bažnyčią, už- 

. negersite jo Kraujo netu-suk vidun vieną minutę ir 
• rėsite savyje gyvenimo”! paaukok Kristui savo

meilę.
Mano Viešpatie ir Die

ve! Štai klupau ties Tavo 
kojomis. Aš esu niekas, aš 
esu kovojąs ir klumpąs

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, 
O mes ar sugrįšim kada?
Tai kas mūsų dienos, tai kas mūs jaunystė, 
Jei tėviškėj laisvės nėra.

Daina pargabenta parbėgusių į Lietuvą tremtinių 1948 metais.

(Jon. 6, 53) — štai Išga
nytojo žodžiai.

Bet ar negalima pado-' 
riai gyventi ir be Komu
nijos? Galima! Galima 
kasdienines savo pareigas jaunikaitis, bet koks esu, 
pildyti dėl šio pasaulio,;Tavo esu! Padėk mano 
galima gyventi minios gy- sielai diena iš dienos eiti 
venimą, bet ne antprigim-: skaistyn, sustiprink mano 
tąjį, kuris siekia amžiny-! valią, užgrūdink mano bu
bės. Yra toks augalas, ku-’dą! Viešpatie, padėk man 
ris siekia amžinybės. Yra 
toks augalas, kuris prie 
20 laipsnių šilimos žydi 
raudonai, o esant šiltesnei 
temperatūraitemperatūrai — baltai. 
Taip ir dažnos šv. Komu
nijos ugnis raudonus mū-

i

Bendrajam Amerikos Lie
tuvių Fondui ir jo Rėmė
jams už paramą, patirtą 
per Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių Vokietijoje ,ir rū
pestingą globą išlipus į 
Amerikos krantus.

Elena Gimbutienė, 
Marija Alseikaitė-Gimbutienė, 

Jurgis Gimbutas.
250 Columbia Rd., 
Dorchester, Mass.
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būti geram! U.S. *
Žmogus nematąs gero 

kituose yra pats nedoras.
Aš atitolau nuo Tavęs, 

Dieve, nes pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.

SECURITY
BONOS J

kaip savotiškai, sakytumei—svetimai skam
bėjo svečio balsas, kada jis tarė tuos žo
džius: “Was soll ich tun?” (Ką aš turiu 
daryti?). “Tuojaus atneški man popierio ir 
plunksną arba pieštuką. Iš manęs viską atė
mė. Aš turiu būtinai parašyti laišką”. “Ge
rai, tuojau”.

Po poros minučių senelis grįžo, nešinąs 
rašymo medžiaga. “Pasiskubėk Tamsta”, sa
kė jisai. “Nakties tyloje labai girdisi. Tams
tos kaimynai pasakos rytoj šio koridoriaus 
prižiūrėtojui, kad celėje Nr. 105 kažkas nak
tį darėsi. Be to, ir direktorius kartais sugal
voja padaryti naktinę kontrolę. Po 10-15 mi
nučių aš’ sugrįšiu.” “Jau po 5 minučių laiš
kas bus parašytas. Reikalinga paskuba. 
Tamsta nedelski”, prašė kalinys. “Gerai”, 
atsakė prižiūrėtojas tuo pačiu keistu sveti
mu tonu. Tarytumei, kažin kas kitas kalbė
jo iš jojo vidaus.

3. Ant to paties lapo buvo parašyti du 
trumpi laiškai. Vienoje pusėje seselei duri- 
ninkei — vokiškai, antroje giminaičiui — 
lietuviškai. Durininke buvo prašoma, nieko 
nelaukiant, kad ir nakties metu, laišką nu
nešti giminaičiui. Jei ji to nepadarys, visam 
vienuolynui graso didelis pavojus. Giminai
tis gavo šitokią instrukciją. Tuojau nuvykti 
į vienuolyną. Be rakto atidaryti stalčių. Su
deginti pavojingąjį bloknotą. Tiek!

“Ar jau?” paklausė grįžęs senelis. “Taip. 
Jau parašiau. Tamsta privalai tuč tuojau 
nunešti šitą laišką Mokyklų Seselių vienuo
lyno durininkei”. “Tuč tuojau?!” nustebo 
prižiūrėtojas. “Neįmanoma! Už kalinio laiš
ko perdavimą man graso — ne tik atleidi
mas iš vietos, bet ir sunkių darbų kalėjimas. 
To aš nebijau. Bet aš tik rytoj, tik nakties 
budėjimą užbaigęs, tegalėsiu tai padaryti”. 
“Gali būti pervėlai. Aš nežinau, ar ryt tasai 
laiškas dar turės prasmę ir tikslą”. Prižiū
rėtojas svyravo. Atrodė, kad jame vyko ko
va. Iš vienos pusės — jis matė sau pačiam 
didelį pavojų. Iš kitos — kažkokia nemato
ma jėga vertė jį paklusti. Jis beveik malda
vo. “Nakties kontrolė gali patikrinti, ar aš 
budžiu. Jei laukiamas naktinis oro puolimas, 
telefonu kalėjimas būna įspėjamas. Kas at
silieps? Pagaliau, ką aš pasakysiu apačioje 
kalėjimo vartų sargybai, išeidamas iš čia to
kiu neįprastu laiku? Kas žino ,ar sargybiniai 
nesukels rytoj nereikalingų kalbų... O gal 
net padarys pranešimą direkcijai! Man ne
žinomos jųjų instrukcijos...” “Aš visa tai 
suprantu. Bet tai, ką aš prašau padaryti, nė
ra reikalinga mano išgelbėjimui. Vienuoly
nas atsidūrė pavojuje. Pavojus graso taip- 
pat nekalto jauno žmogaus gyvybei. Šv. An
tanas ir Šv. Judas Tadas, kurie Tamsta at
siuntė čia, padės Tamstai tikrai! Juodu pasi

rūpins, kad direktorius neateitų, kad anglai 
nakties puolimo nedarytų ir kad sargyba 
Tamstos nepastebėtų. Juk tai yra tuodu, ku
rie niekad neapvilia! Tikėk jais taip stipriai, 
kaip aš jais pasitikiu”.

4. Kalinio pasitikėjimas jojo neapvylė. Į- 
vyko taip, kaip jis buvo sakęs. Laiškas buvo 
gautas, kaip tik, laiku. Pavojingi užrašai 
supleškėjo apie pusiaunaktį. Ketvirtą va
landą ryto Gestapo agentai beldė į vienuo
lyno duris. Drebančia ranka, bet be ypatin
gos baimės atrakino durininke kunigo lietu
vio kambario duris.

Po keturių mėnesių, pagaliau, atsidarė 
jam ir kalėjimo durys. Teisme per bylos na
grinėjimą du jauni kaltintojai taip susipy
nė, kad buvę salėje žmonės pradėjo garsiai 
juoktis. Valstybės gynėjas atsisakė palai
kyti kaltinimą. “Aš prašau teismą kaltina
mąjį išteisinti”, pareiškė prokuroras. “Man 
nieko daugiau nelieka, kaip prisijungti prie 
pono prokuroro”, pritarė gynėjas. Tam kar
tui kunigas buvo laisvas, šitoksai svetimša
lio kunigo proceso finalas (užbaigimas). Hit
lerio valdomajam trečiajame reiche — nebū
tų įmanomas, jei nebūtų tų dviejų, kurie nie
kad neapvilia... Juodu ir šį kartą neapvylė.

Munchenas, 1949. III. 13.
(Galas)
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nį įsigijo Tubingenc universite-’
te, Vokietijoje.
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vadovauja Pr.1

Į bažnytinį chorą yra įsijun
gę beveik visi naujai atvyku
sieji. Chorui 
Ambrozaitis. o naujuoju vargo
nininku yra J. Raštikis, prieš 
du mėnesius atvykęs iš trem
ties.CAMBRIDGE, MASS.

Šiomis dienomis pas mūsų 
parapijos kleboną kun. P. J. 
Juškaitį. svečiuojasi Tėvas J. 
Jakaitis. Kunigas Jakaitis at
vyko iš Romos ir vyksta į Ar
gentiną. Šią savaitę kun. J. Ja
kaitis. būdamas mūsų parapi
joje. praves noveną prie Šv. i 
Onos. Kun. Jakaitis pasakojo: 
kad Italijos komunistai labai 
greitai atslūgsta nuo komuniz
mo slogos.

Vėlionis buvo geras dainininkas 
ir priklausė prie parapijos 

1 choro. Velioniui paskutinį pa
tarnavimą suteikė laidojimo 
direktorius p. P. Waitkus, 
kurio koplyčioje velionis ir 
buvo pašarvotas. Likusiai di- 
džiame nuliūdime, velionio šei
mai. reiškiame užuojautą. A.D.

_____________________________________

— e.a.

NORVOOD, MASS.
Po operacijos Norvoodo ligoni

nėje dabar sveiksta savo na- 
į muose. Weld Avė., p. Navic- 
, kienė. Linkime kogreičiausiai 
pasveikti.

f i

Pirmadienį, liepos 18 d., at
vyko iš Vokietijos pas kun. P. 
J. Juškaitį p. J. Puidokas. Kun. 
Juškaičio rūpesčiu jau yra at
vykę šie asmens: p.p Juškai- 
čiai su šeima, p.p. Narkevičiai 
su šeima ir dabar p. J. Puido
kas ir dar greitu laiku atvyks 
p. P. Puidokas. Paskesnių lai
ku atvyko Cambridžiun šie as
menys : p.p. C. Daukantai su 
šeima, kurie apsigyveno pas p. 
J. Stulpiną. Lietuvos aviacijos 
kapitonas p.p. J. Nausėdai su 
šeima, apsigyveno pas p. Kau- 
lėną.
pulko pulkininkas p.p. Andru- 
šaitis su šeima, apsigyveno pas 
p.p. Janiūnus. Sveikiname at
vykusius mūsų tautiečius
tremties ir linkime laimingai 
įsikurti laisvoje Amerikoje.

F1

t*

Pereitą savaitę lankėsi pas 
buvusius Norvvoodiečius pp. 
Kavaliauskus. gyven a n č i us 
Providence, R. I. ir biznierius 
p.p. A. Šidlauskai, p. Tvaskie-1 
nė ir p. Jurgis Versiackas.

I

Lietuvos kariuomenės
I
i
ii

iš
|
I

Liepos 5 d. mirė Bronius Va
leika. gyv. 50 Berkshire St. 
Palaidotas iškilmingai liepos 8 
dieną iš Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Šv. Mvkoio kapinėse.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną Kristiną (Čer- 
nauskaitę), sūnų Praną, dukte
rį Bronę ir jos vyrą Juozą 
O’Brien ir anūkus.

Pereitą sekmadienį, Romuvos! 
parke. Brockton, Mass., Stepo-1 
no Dariaus Amerikos Legiono; 
317 posto piknike buvo įteiktas 
p. A. F. Kneižiui pilietybės me
dalis. kurį prisegė kleb. kun. 
Pr. V. Strakauskas.

A. a. Bronius Valeika paėjo 
iš Totoriškių kaimo. Pabaisko 

gražiame : valsčiaus. Ukmergės apskrities. 
p įvesta Amerikaje pragyveno 40 me- 

liėtuvių ^irė sulaukęs 64 metų am- 
žiaus. Likusi dideliame nuliūdi
me velionies šeima nuoširdžiai 

_____ ^ Autobusai iš- ^koja parapijos kunigam už 
parapijos bažnyčios 8 dvasin* Patarnavimą; dėkoja 

Bilietų kaina į abi' už šv. mišias, pareikš-
Visi raginami iš!

Rugpiūčio 14 d. Kennebunk 
Port. Maine. Lietuvos Pranciš
konų vienuolyno ; 
Maine jūros pakraštyje įvyksta' 
didžiausias Amerikos 1 
išvažiavimas. Cambridžiečiai 
irgi rengiasi jame dalyvauti ta
me 
eis 
vai. ryto. ]____ , _____ . ___
puses $2.50. Visi raginami iš!^88 užuojautas, 
anksto įsigyti bilietus, kad iš!šermenyse ir laidotuvėse, 
anksto būtų galima pasmūpinti |Dievas visiems atlygina iš 
užtenkamai autobusų. Bilietus vo ma^onlū šaltinio, 
galima įsigyti pas šiuos asme
nis: p. B. Jakutį, p. A. Zavec- 
ką. p. P. Radaitį. Bačinskų ir 
Daukanto krautuvėje.

išvažiavime.
nuo

P. J. Bačinskas vietinis biz
nierius Cambridžiuje praleidęs 
porą savaičių atostogose, su
grįžo darban. Taipgi atostoga
vo p. G. Lučinskas. 
dydamas prie jūros. 
Zaveckas ištisas dvi

prie L gatvės maudy-

besimau- 
o p. A. 
savaites

išgyveno 
nių.

12 d. po sunkios ligos 
m. amžiaus, a. a. Vin-

Liepos 
mirė. 29 
cas G. Samalis. Velionis liepos 
15 d. iš N. P. bažnyčios palai
dotas Šv. Mykolo kapuose. Ve
lionis paliko didžiame nuliūdi
me. tėvą Ignacą, motiną Eleną, 
ir brolius — Kastantą. Joną ir
Ignaca bei daug kitų giminių, j Dr. mėd. Gineitis daktaro laips-

Laike U. S. draugiško laivyno dalinio vizito Maniloje vice admirolas 
Oscar C. Badger (kairėje) ir Filipinų prezidentas Elpidio Quirino kelia 
toastus Malacanan rūmuose.

L. Vyčių 27 kp. piknikas lie
pos 17 buvo sėkmingas. Dalyva-1 
vo ir iš kitų kolonijų lietuviai' 
ir visi linksmai praleido laiką, j

Kun. A. Janiūnas. Šv. Jurgio 
lietuvių par. vikaras, šią savai
tę atostogauja.

Ipoldas, Regina, Irena į Indiana, 
j Pleiry» Jonas, Valerija, Vir
ginija į Cleveland, Ohio.

į Puniska Gabrielius, Genė, 
Gabrielius į Chicago, III.

į Rugienius Jonas, Albina, Al
gimantas, Vytautas į Detroit, 
Mich.

j Savickas Povilas, Ona į Wor- 
cester, Mass.

Skarzinskas Jonas į Worces- 
ter, Mass.

Smetona Ona į Chicago, III. 
Stankevičius Antanas, Vero

nika, Algimantas, Vytautas į 
Dunmore, Pa.

1 Sviderskis Vladas, Marijona 
į Chicago, III.

Semiotas Irena į Chicago, III.
Siliauskas Stasys, Marija, E- 

duardas į Easton, Pa.
Šimkevičius Pranas, Ona, 

Vytautas į No. Scranton, Pa.
Stramkauskas Alfonsas į

Tamošiūnas Povilas, Marija. 
Audronė į Walkerford, Virgi- 
nia.

Terlaga Elena į Bridgeport, 
Conn.

i Vieškalnis Antanas į Ozone 
Park, N. Y.

Volodkienė Stasė, Jurgis į 
Chicago, III.

Zvirzdys Vytautas, Bronius į 
<Woodstock, III.

Virkau Rufus, Vanda, Vy- 
pat laidotuves. A. a. Paplaus-1 jos choro išvažiavimas praūžė tautas, Henrietta į Chicago, III. 
kas palaidotas greta savo žmo- su lietumi pereitą sekmadienį.----------------------TT , TV J J 1 7 j 4. 1 ' Remkite tuo* profe*ljonalu* Ir bu
nos, Holy Redeemer kapinėse. ‘ Visą dieną lijo, tad neteko su- nierius> kurie savo skelbimais remia 
Lai visi mirusieji ilsisi Viešpa- žinoti, kiek iš choro narių da- '•Darbininką”.

, J l ... Visi skelbkite* “Darbininke”.
ties ramybėje! lyvavo tame slapiame piknike ------------------- — . ■ -

Į Italiją, kur mano būti apie du ‘
, mėnesius. Jos mano matyti šv. Worcester, Mass.
j Tėvą ir aplankyti įvairias Eu-f Strolis Vincas, Stasė, Rimon- 
ropos šventoves. Vargšas Jur- tas. Nijolė į Walkerford, Vir- 

!gis dabar pats turi sau valgius ginia.
pasigaminti ir namus prižiūrė- 

’ti.
! ___________
i Juozas Rutkauskas, kurs 
' randasi South Baltimore Ge
neral ligoninėje ,gan gerai jau

kiasi. Laukia operacijos. Džiau-
i giasi ir giria priežiūrą, kurią

A. a. Ona Ramanauskienė (nigams, penktadienį, liepos 15 gauna toj ligoninėj Ginkim 
nuo Curtis Avė. Curtis Bay.'d. Jauniausioji dukrelė, Marga- Rutkauskų papei veikiai 
Md. buvo palaidota iš šv. Al- reta, kuri tuo pačiu laiku kaip 
fonso bažnyčios šeštadienį, lie- ir jos tėvelis buvo išvykusi į _________
pos 16 d. Kleb. kun. dr. Men- Floridą, sugrįžo kaip tik prieš; Didžiojo bažnytinio 
delis giedojo šv. Mišias prie 

j didžiojo altoriaus, o kunigai 
| Ješkevičius ir Dambrauskas 
! atnašavo Mišias prie šoninių 
i altorių. Nulydėta į šv. Kry-

Sveikiname žiaus kaPus-
naujagi- ---------------

Šiomis dienomis p.p. J. Rukš- 
teliai, gyv. 291 Dean Street, 
susilaukė sūnelio.
p.p. Rukštelius ir jų 
mį sūnelį.

Pereitą sekmadienį lankėsi |šv. Jeronimo svetimtaučių baž- 
pas p.p. Kneižius iš Dorcheste-i nyči°s palaidota dar jauna mo-

Pirmadienį, liepos 18 d., iš

nio p. V. Kohanskienė, p. Knei- teris Alese Strungytė Laukevi- 
žienės mamytė, ir brolis pp. ičienž dvie^ me-j
Vincas Kohanskas su savo šei-'^ nelaboji mirtis išplėšė iš tos;Vincas
ma.

Kohanskas su savo

i

parapi

i----- , — - , ,
lyvavo tame šlapiame piknike 
ant Geleželienės “šoro”. Gaila,

Jurgio Galkausko žmona ir kad oras buvo taip lietingas, 
jos motina orlaiviu išskrido į Sugadino dalyvių ūpą.

I i iINauji Tremtinių Transportai
Š. m. liepos 22 d., laivu “Ge- 

šeimos motiną Strungienę, švo-'neral Heintzelman” į Bostoną 
tremti-

I

dalyvavimą
Lai
sa-

NEW HAVEN, CONN.

Kristina Valeikienė, 
sūnus Pranas ir duktė Bronė.

DAYTON, OMO
Pakšto kapela jau pilna- 

B. 
smui-

B.
me sąstate į kurį įeina: 
Pakštas (saksafonas, 
kas), Bichnevičius (saksafonas,
klemetas), Vaitkevičius (sak
safonas. klernetas), Mironas
(kornetą), Rusteikis (violon
čelė), Babickas (pianinas, a- 
kordeonas) ir Stumbrys (būg
nas). Liepos 16 d. griežė vo
kiečių piknike, o liepos 17 d.— 
vietos vyčių piknike.

Į Daytoną atvyko kun. Ka- 
tarskio sesuo, dantų gydytoja 
su savo vyru Dr. med. Ginei
čiu ir 4 metų dukrelė Romutė.

Atostogas Praleidus. Per pir-; 
mas dvi savaites liepos mėne
sio dauguma mūsų mieste e- 
sančių dirbtuvių bei raštinių; 
buvo užsidariusios dėl atosto
gų,, kurių darbininkai labai 
smagiai praleido atostogas, 
vieni lankydami gimines, kiti 
išvažiuodami poilsiui. Kadangi 
ir šios kolonijos koresponden
tei teko pasinaudoti atostogo
mis, pasikaitinti saulutėje ir 
pasisemti energijos po ištisų 
metų darbo, taigi atsiprašo, 
kad praleido kai kuriuos svar
bius įvykius neaprašytus.

Dalyvavom Marianapolyje.
Liepos 4 d., pasidarbavus mūsų 
darbščioms parapijietėms, po
niai M. Ramanauskienei ir J. 
Kazlauskienei, buvo suorgani
zuotas pilnas autobusas lietu
vių, kurie linksmai nuvyko į 
Lietuvių Dieną, maloniai pra-. 
leido laiką ir pasigerėjo Tėvų 
Marijonų svetingumu ir prie
lankumu. Ypatingai tremtiniai, 
kurie dar pirmą kartą dalyva- i 
vo ir matė šią gražią kolegiją, į 
jos rūmus ir puošnias apylin-j|| 
kės, negalėjo atsigerėti. ‘įjSį

Ačiū mūsų geroms veikėjoms!^ 
už sukvietimą mūsų kolonijos,^? 
lietuvius važiuoti į šią gražią 
Lietuvių Šventę.

S

e

U. S. Iždo sekretorius John Snyder (kairėje) 
su U.S. Ambasadoriumi Londone Lewis Douglas 
(viduryje) ir Anglijos Iždo Kancleris Sir Staf- 
ford Cripps susitinka pasitarti, kaip palengvinti 
Britanijos finansinį krizį.

gėrį Davis ir dabar dukterį A-'.atvyksta rietuviai
lesę. Lai ilsisi visi Viešpaties iniai. 
ramybėje.___________ . gjnkls Viktoras, Elena Da-

Julius Martinkus gyvenęs,' lia, Viktorija į Chicago, Ui. 
813 W. Lombard St., buvo nu-! Čižikas Stasys, Zinaida, Os- 
žudytas kažkokio užpuoliko pe-; valdas į Chicago, III. 
reitą savaitę. Buvo apiplėštas, i Doroshkevich Ljubov į Hill- 
kad per kelias dienas nebuvo ‘ side, N. J. 
sužinota kad tai buvo Martin- 
kus. Palaidotas u __  __ __
svetimtaučių bažnyčios penkta-• 
dienį. liepos 15 d. Reiškiame 
giliausią užuojautą, kaip žmo-'

Elsbergas Genovaitė į Nau- 
iš Šv. Petro gatuck, Conn.

Fetingas Aleksandras. 
Gavėnas Petras į Chicago, III.
Golsanskis Povilas, Stasys,

nai taip šeimai taip didžioje ne- Estera, Stefanija į Michigan. Į III. 
į laimėje.

Juozas Taukus, gyvenęs An- 
ne Arundel County .mažai te
žinomas Baltimorės lietuviams 
buvo palaidotas iš katalikų 
bažnyčios Odenton. Md. šešta
dienį, liepos 16 d.

Grigaras Antanas j Diamond 
Pt., N. Y.

Indriūnas Jonas į Chicago 
Hgts, III.

Jaunzemis Jazaps, Lidija, 
Ausma, Linardas, Tabita, Va- 
lija į Pottsville, Pa.

Kaupas Marija, Kazys, Vac
lovas į Sellersville, Pa.

Jachimovitsch Marija.
Krutulis Antanas į Chicago, 

Illinois.

A. a. Antanas Paplauskas, 
miręs Atlantic City, buvo laido
tas iš šv. Alfonso bažnyčios, 
dalyvaujant net penkiems ku-| Kubilius Pranas, Marijona,

Jeronimas, Juozas į Parma. 
Mich.

Laurusonis Vincas, Anasta
zija, Valentinas. Vincas į Cice
ro ,111.

Levulis Petras į Aurora, III.
Mainelis Kazimieras į Wor- 

cester, Mass.
Malakauskas Domas. Bronė 

Aleksas į Brooklyn, N. Y.
Maskeliūnas Antanas. Mika

lina į Canovia, Mich.
Makavičius Kazys į Glifton 

Virginia.
Misiūnas Marija

i

Narbutas Balys 
III.

Orintas Antanas.
ta, Vida į New Haven, Conn.

Ozechauskas Vaclovas 
Woodhaven, L. I., N. Y.

Paliulis Antanas, Elena 
Waterbury, Conn.

Peseckas Leonardas .Rinutė 
į Detroit, Mich.

Pikūnas, Stasys į Rochester, 
N. Y.

Parulis Petras, Tatjana, Leo-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

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

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gy venimo 

Knygą —
, i ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

• Knyga verta įsigyti kiekvie- 
į Chicago.1 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. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

II
į Chicago,;

Adelė, As-

i

i

pas Seseles į Pnt- 
Tos pačios veikė- 
suruošė autobusą 
į Marianapolį, da-

Važiuosim 
nam, Conn. 
jos, kurios 
liepos 4 d.,
bar ruošia kitą autobusą vykti 
į Nekalto Prasidėjimo Seselių J 
Susiartinimo šventę, kuri įvyks 
liepos 24 d. Taigi, kas norėtų į 
važiuoti prašomi susižinoti su 
Marijona Ramanauskiene arba 
Judita Kazlauskiene dėl rezer
vavimo vietų. M.

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

I. J. Fox Madų Paroda

53

* «
Bernardas Koraitis,

Sekmadienį, liepos - July 31 d., Vose’s Pond, Maynard, Mass. bus I. 
J. FOX viena didžiausių ir šauniausių moteriškų kailinių paroda, kurioj 
bus išdėta ir parodyta ketvirtadalio milijono dolerių vertės madniausių 
kailinių. Su šia paroda prasidės I. J. FOX, Ine., AUGUST SALE. Parodoje 
gausite skanių valgių ir įvairių gėrimų. Bernardas Koraitis, I. J. FOX 
kompanijos vedėjo asistentas, kviečia Naujosios Anglijos ponias, paneles 
ir bendrai visus dalyvauti šioje parodoje ir pamatyti elegantiškus vėliau
sios mados kailinius. Taipgi kviečia visas ponias ir paneles ateiti į krau
tuvę ir pasinaudoti AUGUST S^ALE— kailinių išpardavimu sumažinto
mis kainomis.

Atėjusios į krautuvę, visuomet reika
laukite, kad Jums patarnautų šios krau
tuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Ko
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. BOSTON, MASS.

- aT' - V' A'* '*»' ’Ti'■



Penktadienis, Liepos 22, 1949 DKRąiMIHZAS i
J. Kuzmickis

Kat. Bažnyčia Čekoslovakijoje Mes Pasiilgstame Dievo
i

Ar Chicagoj Lošia Proveraną?
Slovakijoje dideli žmonių neramumai.— 

Ministeriai važinėdami ramina įniršusius ūki
ninkus. — Komunistų "atlaidų" malda: suimti 
Arkivyskupą. — Suimtas Iv. Tėvo Nunciatūros 
sekretorius.

mo ministeris NejedĮi kal
bėjo per radiją, pranešda
mas, jog katalikams ne
privalu dieną naktį rūpin
tis kunigų saugumu, nes ; 
vyriausybė nemananti jų 
kankinti.

Paskutinį sekmadienį ‘ 
(VII. 3) katalikų bažny
čiose vietoje Ganytojinio 
Laiško perskaitytos Šv. 
Povilo Apaštalo laiško iš- . 
traukos ,kuriose kalbama 
apie tvirtumą persekioji
mų akivaizdoje. Iš tikrų
jų, kaip nuostabiai Šv. 
Povilo įspėjimai korintie- 
čiams tinka Čekoslovaki
jos gyventojams:
— Nes tokie žmonės yra 

netikri apaštalai, darbi
ninkai apgavikai, kurie, 
dedasi Kristaus apašta
lais. Ir nenuostabu, nes 
šėtonas ima sau šviesybės 
angelo išvaizdą. Todėl nė
ra nieko ypatinga, jei jo 
tarnai ima sau teisybės 
tarnų išvaizdą; bet jų ga
las bus toks, kaip jų dar
bai (11, 13-15).

IR GRASINIMAI
Sakydamas savo kalbą 

Švietimo ministeris Neje- 
dli perspėjo vyskupus, 
kad, jeigu jie ir toliau tęs 
kovą prieš vyriausybę, 
juos sulauksiąs anksty- 
besniosios opozicijos liki
mas. Kartu ministeris, 
vartodamas nešvankius 
žodžius, rėkė, jog vysku- 

. pai sudarė nelegalų apa- 
; ratą griaunančiai akcijai, 
o kunigai esą kovojan
čiais Romos kariais.

Tuo pačiu metu policija 
paskelbė potvarkį, kuriuo 
draudžiama užsieniečiams 
be policijos leidimo ke
liauti ilgiau nei 3 dienas. 
Taipgi ir diplomatai Pra
goję perspėti, kad ir jų 

. kelionės būsiančios kon- 
, troliuojamos.

Visi tie grasinimai ir 
. potvarkiai, be abejo, išėjo 
iš Kominformo suvažiavi
mo Lenkijoje. Reuter spė
ja, jog minėto suvažiavi
mo metu buvo nutarta pa- 

į i aštrinti kovą su Bažnyčia, 
Savo išvykos kad kunigai pasiduotų ko

metų jie sako žmones ra- munistų kontrolei, 
minančias kalbas, kad šie 
nekeltų nerimo.

Bratislavoje kalbėjo mi-!slovakijos ateisianti eilė 
nisteris pirmininkas Za- Lenkijai, kur Bažnyčios ir 
potockis ir kvietė žmones Valstybės santykiai visą 
užlaikyti ramybę, švieti- laiką esą labai įtempti,

ČEKOSLOV AKUOS 
KOMUNISTAI 
TEBEPUOLA

Jau rašėme, jog, pagal 
mus pasiekusius gandus, 
Pragos Arkivyskupas J. 
Beran badauja. Turima 
jau ir aiškesnių žinių.—

Iš Čekoslovakijos į Ro
mą slaptu būdu buvo per
siųstas laiškas. Jame ra
šoma, jog komunistai Ar
kivyskupo rūmuose pa
keitė visą aptarnaujančių
jų personalą. Be kitų pa
keistas ir virėjas. Ark. J. 
Beran, bijodamas, kad 
nepažįstamas virėjas ne
nunuodytų, atsisakė val
gyti jo parengtus patieka
lus.

laikytis

artinosi 
kleboni-

NERAMUMAI 
SLOVAKIJOJE

Nors komunistų cenzūra 
nepaprastai budri, iš Slo
vakijos ateina žinių, jog 
katalikų pasipriešinimo 
sąjūdis apėmė tokias pla
čias mases, jog komunistų 
vyriausybė net per spau
dą kvietė žmones 
ramybės.

Kai tik policija 
prie kokios nors
jos suimti ' kunigus už 
Vyskupų Ganyt o j i n i o 
Laiško perskaitymą, žmo
nės skambino varpais, 
šaukdamiesi pag a 1 b o s. 
Žmonių sargybos, apsigin
klavusios dalgiais, šakė
mis ir kirviais, dieną nak
tį stovėjo budėdamos prie 
klebonijų. Sąjūdis, kuris 
pradžioje apėmė Pakarpa- 
tį, paskum Kosicus, vė
liau perėjo į Levoci, kur 
keli žmonės buvo užmušti, 
o didelis skaičius sužeis
tų.

Čekoslovakijos komu
nistų spauda skelbia, jog 
dešimts Slovakijos nera
mumų kėlėjų buvo apkal
tinti dalyvavimu “sukili
me” ir nuteisti ligi 10 me
tų kalėjimo. Jų tarpe e- 
sančios trys moterys.

MINISTERIŲ KALBOS
Keturi 

ministeriai 
provinciją.

Čekoslovakijos 
išvažiavo

e

“Ateikite, vaikai, pasiklausy

kite manęs: aš pamokysiu jus 

Viešpaties baimės”.

(Pa. 33:12).

Dr. B. Paulius, O. P.

DP Ant Bėgančios Juostos
U vien* emšgraahl fabriką Vokietijoj

Mielasai Skaitytojau:
Kaikuriems žmonėms atrodo, kad baimė tai silp

nybės ženklas; tačiau išmintinga baimė vis dėlto gė
dos nedaro. “Nors Viešpaties Baimė paskiausiai pa
minėta Šventosios Dvasios Dovanų tarpe”, sako Šven
tas Anselmas, O.S.B., “bet iš tikrųjų ji yra visų kitų 
dovanų ir dorybių pagrindas ir stiprybė”. Dėl to ir 
Šventoji Dvasia patvirtina, kad: “Viešpaties baimė 
tai išminties pradžia.” (Ecclus 1:16).

Šventas Tomas Akvienietis moko, kad Dievo bai
mės dovana duoda mums ypatingų jėgų nugalėti ir 
suvaldyti mūsų įgimtą aistringumą; nes tosios dova
nos vaisiai arba pasekmės, tai kuklumas, susivaldy
mas ir skaistumas. 1) Kuklumas padeda mums užlai
kyti išorinį padorumą; duodamas ypatingų jėgų su
valdyti išorinius jausmus, būtent, tuos mūsų kūno or
ganus, per kuriuos įeina į mūsų sielą nepadorios min
tys bei. pikti geismai. Tie organai tai mūsų akys, au
sys, rankos ir 1.1., kuriuos kuklumas liepia sergėti nuo 
pikto. 2) Susivaldymas padeda mums išvengti neleis
tinų kūno pomėgių, ir liepia vengti aplinkybių vedan
čių į piktą, nes: “Kas žaidžia su pavojumi, tas pavo
juje ir žūna”, sako Šventas Raštas. 3) Skaistumas pa
deda mums užlaikyti nekaltybės dorą ir liepia valdy
ti vidujinius jausmus, ypač atmintį ir vaizduotę. Yra 
tariamų didvyrių, kurie pajėgia kitus nugalėti me
džiaginio ginklo pagalba; visų didžiausis didvyris yra 
tas, kuris pajėgia nugalėti pats save Dievo baimės pa
galba.

Baimė gali būti dvejopa: 1) tarnų baimė dėl gre- 
siamos bausmės už padarytą nusikaltimą savo valdo
vui, ir 2) vaikų baimė prarasti tėvų malonę. Sakyda
mas: “Ateikite, vaikai, pasiklausykite manęs: aš pa
mokysiu jus Viešpaties baimės”, psalmininkas nori 
mus pamokyti vaikų baimės, būtent, baimės prarasti' 
mūsų dangiškojo* Tėvo Dievo malonę. Išmintinga vai
kų baimė nėra tai beviltiška baimė; priešingai ji yra 

’ pagrįsta pasitikėjimu Dievo gerume. Mes bijome nu- 
. sikalsti Dievui, dėl to, kad Jis mums be galo geras.

Dr. G. B. Paulius, O J*.

IRO “sunkiosios pramo
nės” fabrikai yra be aukš
tų rūkstančių kaminų, be 
aukštos temperatūros di
delių krosnių, be dujų ka- 
imerų. Bet jie veikia pilnu 
tempu, nors jų produkcija 
ne tokia gausi, kaip nacių 
kacetų... Žaliavos nepri
truks tol, kol iš už geleži
nės uždangos “zuikiai” 
bėgs. Kaip iš pragaro iš
trūkusios sielos, DP per 
skryningus, per kontroli
nius centrus, iš gausių 
stovyklų, lyg iš rezervatų 
galvijai į skerdyklas, bū
riais šaukiami į pereina
mąsias stovyklas, į tuos 
DP į emigrantus perdirbi
mo fabrikus. O tų fabri
kų mašinos sukasi pen
kias dienas savaitėje. 
Vargas tam DP, kuris nu
sirita nuo bėgančios juos
tos ties kuriuo gydytoju 
ar šiaip kur užkliūva.
— Dėmesio emigrantai!

— vokiškai ar lenkiškai 
šaukia Ludwigsburgo pe- 
reinamojoj stovykloj į- 
rengti garsiakalbiai. Visi 
nutyla ir ištempia ausis.
— Žemiau išvardintieji 
asmenys turi tuojau nuei
ti į sveikatos tikrinimo 
bloką.
— Tiems jau liūdna, — 

su užuojauta taria likimo 
draugai. — Kas nors su 
jų “dumplėmis” ar krau
ju netvarkoje.

♦ ♦ ♦

Tvirtus nervus ir mažus
skilvius turi turėti DP. 
Ant bėgančios juostos 
vienas paskui kitą slenka 
įvairių tautybių, įvairaus 
amžiaus ir išsilavinimo 
žmonės. Bet jie santūrūs 
ir klusnūs fabriko meiste
riams. Atrodo, lyg jie bū
tų bevaliai, kaip avys pei
lio laukdamos... Kiekvieno 
tikslas be kliūčių pasiekti 
konsulą ir gauti 
Dažnam kantriai 
laukti pašaukimo
konsulą iki 10 dienų, ka
da galima reaguoti. Šiaip 
sunku pastebėti paskirų 
tautybių proteg avimo. 
Tik amerikiečiai gali taip 
sklandžiai nemažą DP 
tautą rikiuoti...

Turbūt, kad lengviau 
būtų plukdyti laivais, pe
reinamose stovyklose DP 
gyvybė palaikoma nepa
kankamo koloringumo ir 
kiekio maistu. Net ir pa
prastos duonos, o kartais 
ir vokiškos kavos negau
nama pakankamai, nekal
bant jau apie riebalus. 
Liūdna tam, kas čia pa
tenka be riebalų atsargos 
ir be markių kišenėje. Tik 
vaikai iki 6 metų amžiaus 
neturi pagrindo skųstis 
maistu.

* * $

“Stovyklos tvarka kriti
kuojama, tad kiekvienas 
emigrantas turi paklusti 
tvarkai ir daboti švarą”— 
skamba nurodymuose sto
vyklos gyv entojams. 
“Kiekvienas emigrantas 
stovykloje privalo atlikti 
vienos dienos darbo prie
volę”.

: visos 
bulves^ 

tik “ne
pačiumpa 

kai

Vatikano sluoksniuose 
galvojama, jog po Čeko-

■m-■f 'Į
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Senato užsienio reikalų komiteto pirmininkas, 
šen. Tom Connally, (kairėje) tariasi su senatoriu
mi Arthur Wandenberg (R. Mich.), prieš prade
dant debatus dėl Š. Atlanto Saugumo Pakto rati
fikavimo. Abu senatoriai stovi už greitą pakto 
ratifikavimą.

nors padėtis dar buvusi 
pakenčiama.

KOMUNISTŲ 
“ATLAIDAI”

Liepos 7 d. Čekoslovaki
joje buvo švenčiama Šv. 
Kirilo ir Metodijaus, krik-
ščionybės įvedėjų Čeki jo- į komunistų 
je ir Moravijoje, šventė.! “Prawda”:

kad Čekoslovakijos liau
dis neapkenčia jų diktatū
ros ir, statydami į pavojų 
laisvę ir gyvybę, gina ti
kėjimą ir kunigus.

Apie tą neapykantą su
žinome iš Čekoslovakijos 

lai k r a š č i o
U •/ V 7

Tos šventės proga komu
nistų suorganizuotas ‘Ka- 1 
talikų Akcijos’ Komitetas ■ 
nutarė rengti darbininkų 
išvykas, vežant juos pri
verstinai, kad ministeriai . 
turėtų kam kalbėti.

Į Bratislavą, Slovakijos 
sostinę, atvyko patsai mi
nisteris pirm. Zapotockis 
su Rusijos ambasadoriu
mi. Visame mieste knibž
dėjo policija.

Min. Zapotockis savo 
kalboje pažymėjo, jog Šv. 
Kirilas ir Metodijus, kurie 
IX amžiuje mokė krikš
čionybės slovakų kalba, 
jau tada buvo atakuojami 
‘reakcijonierių*. Jo tvirti
nimu, ir šiandien reakci- 
jonieriai remią svetimųjų 
kišimąsi į Čekoslovakijos 
vidaus reikalus ,o vysku
pai “sabotuoja” socializ
mą. Ištikimieji kunigai e- 
są nenori turėti nieko 
bendro su tautos išdavi
kais.

Švietimo ministeris sa
vo “pamoksle” paskelbė, 
kad “katalikų reakcija” 
būsianti sutrupinta liepos 
mėnesį.

Tariamų maldininkų su
važiavimuose buvo prii
mamos rezoliucijos, rei
kalaujančios, kad vyriau
sybė suimtų Arkivyskupą 
Beraną.

NEAPYKANTA 
KOMUNISTAMS

Patys komunistai mato,

Personalas stovykloje 
internacionalus ir dirba 
atsakančiai. Vyrauja estų 
tautybė. Iš lietuvių čia 
dirba du gydytojai: Dr. 
Plioplys ir Dr. Petruko- 
nis, ir dvi sesutės. Pats 
pirmasis pareigūnas, nuo 
kurio atvykusieji pradeda 
emigranto . stacijas eiti, 
yra registratorius, gražiai 
lietuviškai kalbąs lenkas 
nuo Ukmergės. Visai 
tvarkoj policija iš lenkų. 
DP komisija ir US konsu
lai apsistatę vokietaitė
mis. Visas personalas, 
nuo aukščiausiojo iki že- 
miausiojo, reikia pasaky
ti, yra džentelmeniškas, 
savo pareigas atlieka 
sklandžiai ir su atsidavi
mu. Pro juos eidamas e- 
migrantas nejaučia ko
mandavimo ar policišku- 
mo. Su kalbom nėra var
go jokiai tautybei. Reset- 
telmento centro direkto
rium yra G. G. Roberts. 
Kad visur pasaulyje tau
tos taip darniai sugyven
tų, tai žemėje būtų rojus..

* * a

Stovykla randasi pui
kiose Flakkareivinėse be
veik ant Neckaro kranto. 
Kiekviena religija turi sa
vo koplyčias. Lietuviai su 
lenkais meldžiasi vienoj 
katalikų koplyčioj. Daž
niausiai būna taip: pa
maldas laiko lietuvis ku
nigas, o gieda lenkai, ar
ba — lenkų kunigas, gie
da lietuviai. Juk Dievas 
yra tas pats...

Vaikams yra žaidimo 
aikštelė. Sportininkams — 
YMCA klubas. Kitiems — 
YMCA biblioteka ir skai
tykla. Veikia kantinas ir 
spaudos kioskas. Jame 
galima gauti įvairiom DP 
kalbom knygų ir laikraš
čių. Kartais veikia kinas. 
Šokiai būna tik transpor
to į Bremeną išvakarėse. ' 

Baigdami atsigrožėti 
Švabija .sekmadieniais e- 
migrantai traukia apžiū
rėti įdomią Wuerttenber- 
go karaliaus Ludwiko pi
lį (rūmus) ir valstybinę 
galeriją. Pačiame Lud- 
wigsburge išvykstančiuo- 
sius laimina Fr. v. Schil- 
ler. Jis nuo savo pamink
lo arti geležinkelio stoties 
lyg ir sako mums: 
Su tėvyne, nenutrauk ryšių.

su brangiausia.
Laikykis jos tvirtai visa 

širdimi!
Joje tavo stiprybės tvirtos 

šaknys glūdi.
Ten. svetimame pasaulyje 

tu vienas esi
Silpna nendrė, kurią kiekviena 

audra palaužia! 
(Friedrich von Schiller. 

iš “Wilhelm Tell 2” 1 v.. 1 s.) 
Edv. K a mėn a s

Praktikoje gi ne 
tautybės skuta l 
“Bulvių šefas” 
blatniuosius” 
net po kelis kartus, 
tuo tarpu kiti kelias sa
vaites čia išbuvę išvažiuo
ja bulvių neskutę ir kitų 
darbų neatlikę, žinoma, 
ne visi naudojasi bendra 
virtuve, ypač turtingiau
sia tautybė, 
vyrams bulvių 
čia yra didelė pabaisa.
— Ar Chicagoj irgi lo

šia “pulką”? — susidomė
jo vienas Dornštadto ‘pul
kininkas’, šauniai aploš- 
damas gmuendiškius.

— Toks “sukčius”, kaip 
tu, tikrai iš kortų duoną 
valgyti galėtų! — pripa
žino jo talentą felbadhie- 
tis.

Ką gi beveiks žmonės sa
vo turtą į “transatlanti
nes” dėžes susikrovę, kai 
stovyklos valdininkija, at
siprašau — IRO oficieriai, 
dviejų dienų (šeštadienio 
ir sekmadienio) savaitga
lio išvyksta. Ir tai pade
da išlaikyti tvirtus ner
vus.

Amerikiečiai mus išmo
kė krepšinio meno, o mes 
jiems atsidėkosime prove- 
ranso, pokerio ir k. čem
pionais...

« t *

Sklandžiai vyksta emi
grantų paruošimas tik į 
JAV. Gi į Kanadą ir kitur 
emigruojantiems tenka il
gai laukti, nes į ten ir 
transportai retai beišeina, 
ir komisijos ilgesnius sa
vaitgalius turi. O su afi- 
davitais į Kanadą dar 
sunkiau. Vienas jaunas, 
sveikas, dailus, išmokslin
tas, kelias kalbas ir ang
liškai gerai mokąs lietu
vis, išlaukęs čia apie mė
nesį laiko, turėjo grįžti at
gal ir laukti neribotą lai
ką ,nes jo dokumentai pa
siųsti į Londoną. Prisime
na Evangelijos žodžiai: 
Lengviau dramblys pralys 
per adatos skylutę, negu 
išmokslintas ir visai be
raštis pagal afidavitą pra
eis Kanados komisiją... 
Beraščiai, kurių pasitaiko 
daugiau lenkų ir ukrainų 
tarpe, bando patekti į 
Prancūziją, bet ir jai to
kių nereikia. Taip vargšai 
beraščiai, “neturėjo” lai
ko lig šiol išmokti skaity
ti ir rašyti, dabar prakai
tuoja prie abėcėlės.

Vargšams 
skutimas

vizą, 
tenka

pas
— Slovakijoje platinami 

šifruoti įsakymai, provo
kaciniai atsišaukimai, pa
vadinti ganytojiniais laiš
kais; zakristijonai pradė
jo šnibzdimąją propagan
dą, o studentai mėtė so
džiuose šūkius: “Dėmesio, 
Slovakai! Komunistai no
ri suimti klebonus. Ginki
te juos. Griebkitės šakių 
ir dalgių. Žudykite komu
nistus!” Kai kuriais atve
jais žmonės paklausė pro
vokacijų ir griebėsi žiau
rių smurto veiksmų...

Kadangi katalikų spau
da Čekoslovakijoje užda
ryta, Vatikano radijas pa
skelbė, kad kiekvieną ant
radienį skelbsiąs nurody
mus ir parėdymus, duoda
mus kat. kunigams.

SUIMTAS NUNCIATŪ
ROS SEKRETORIUS
Pagaliau pranešama, 

jog čekų policija suėmusi 
kun. Liudviką Zmizliką, 
kuris Pragoję, 
Nunciatūroje, 
tus ėjo sekretoriaus 
reigas. Minėtas kunigas 
yra čekų pilietis.

Sukilę ūkininkai masiš
kai tremiami į Sibirą, šei
mos ardomos, vyrai žudo
mi ar sodinami į kalėjimą.

Ark. Beran laikomas na
mų arešte ir niekur nesi
rodo. Vidaus reikalų min. 
tarnautojui, atėjusiam jį 
perspėti, Arkivyskupas 
parodęs savo kalininius

I

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Šv. Tėvo 
trejus me- 

pa-
I

rūbus iš Dachau koncen
tracijos stovyklos ir pasa
kęs 
kentėti už Bažnyčią.

Hradec Kralove (Mora
vijoje) Vysk. Mauricius 
Picha bažnyčioje pasakė, 
jog švietimo ministeris 
uždraudęs jam kalbėti...

esąs pasirengęs

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
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

i Vardas..................................................................



DARBININKAS

4

BRIDGEPORT, CONN.

tUOBKf
I

Immaculate Conception Convent Putnam, Conn.Visi lietuviai kviečiami dalyvauti!

KcWARK.N.J.

parapijos bažnyčios kleb. kun. 
F. Garmus ir tos pat parapijos 
vargonininkas iš Easton, Pa. ir 
vietos Newark Public Safety 
komisionierius.

Tegul ilsisi Viešpaties Ramy
bėje ir Amžinoji Šviesa tešvie
čia jos vėlei.

lietu- 
ir il-

radio 
bus

“Pa- 
isto-

Visus Kviečiame Į Lietuvių Susiartinimo

SVENTE-PIKNIKA
— - - - - - - - - - č c

Sekmadienį, Liepos, July 24 d., 1949 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno Sodyboj, Putnam, Conn.
Įėjimas laisvas - be įžangos. Svečiai gaus skanius lietuviškus pietus, kurių kaina tik SI .25. lietuvių mer 

gaičių stovykla - Camp Immaculata ruošia gražią ir įdomią programą. Kviečiame visus atsilankyti.

IŠKILMES NEKALTO PRASIDE 
JIMO VIENUOLYNE

Liepos 24 dieną įvyks dvigu- svečiai bus pavaišinti lietuvis-; 
bos iškilmės Nekalto Prasidėji- kais pietumis. Pilni pietūs te-, 
mo Vienuolyne; vienintelės Lie- kainuos tik $1.25. Po petų sve- 
tuviškosios Mergaičių stovyk- čiai galės išbandyti savo laimę 
los iškilmingas užbaigimas ir įvairiuose žaidimuose, pasikal- 
ta proga Lietuvių Susiartinimo bėti su lietuviais iš tolimų vie- 
šventė bei piknikas.

IŠKILMIŲ PROGRAMA:
11:00 vaL Pamaldos. Šv. Mi

šias atnašaus Kun. Kleb. J. Va- 
lantiejus. pamokslą sakys Kun. 
Kleb. K. Vasys. Kunigų Vieny
bės pirmininkas.

Šv. Mišių auka bus aukoja
ma už Lietuvą ir Kongregaci
jos geradarius.

Palaiminimą Švč. Sakramen
tu suteiks Nek. Prasidėjimo 
Seserų Gildos Garbės pirmi
ninkas — Prelatas J. Ambotas.

Procesija prie Lietuvai dedi
kuoto Kryžiaus. Tuojau po pa
maldų įvyks procesija prie Lie
tuvai dedikuoto kryžiaus. Čia 
bus trumpos pamaldos, pasiau
kojimas ir p. A. Vasiliausko. 
N. P. Seserų Gildos Centro 
Pirmininko .kalba.

12:30 vai. Svečių pietūs. Visi

tų atvykusiais, susipažinti bei 
atnaujinti pažintis.

5:00 vaL Mergaičių Stovyk-. 
los programa. Čia p. K. Stepo
naitytės Marijošienės, pasižy
mėjusios kūno kultūros moky
tojos. vadovaujamos mergaitės 
šoks, dainuos, žais. Viena iš 
stovyklos mergaičių akordijanu 
gros šokių bei žaidimų metu.

Dovanų dalyjimas įvyks bai-j 
giant programą. Visi labai do
misi kam teks 400 dolerių ver
tės Televizijos aparatas ir ki
tos vertingos dovanos.

Seselės ir Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildą visus maloniai 
kviečia’

Nauja knyga apie Arkivys
kupą Jurgį Matulevičių išeina 
iš spaudos šiomis dienomis. Ją 
parašė p. Dr. O. Labanauskai-

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

Tik

Tik

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

■ D.'REI?TNKAS” imant tik sykį j savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

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

Kelrodys. Visi keliai veda į Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Putnam, Conn 
mo šventė.

•2

Vienuolyną, 
kur sekmadienį, liepos 24 dieną, š. m. įvyks Susiartini-

LAtfREHCE, MASS.

tė. Kaip žinome, Arkivyskupas'dėtas, naujas dalykas. Po Tėv. 
Jurgis Matulevičius yra N. Pr.lA. Jagmino kalbos mergaitės 
Švč. P. Marijos Seserų Kongre-' apėjo kryžiaus kelius Mariana- 
gacijos įsteigėjas. Todėl ir polio parke už žuvusius lietu- 
Guild Immaculata Press pir-(vius. 
muoju savo leidiniu pasirinko1 
knygelę apie Arkivyskupą J. Į 
Matulevičių. Knygelės kainaĮ 
50c. Ją galės gauti visi Liet.
Susiartinimo šventės dalyviai! Vardo Draugijos Sąskri-
liepos 24 dieną, Putnam, Conn. Kaip girdėt, jau ruošiama

si Šv. Vardo Draugijos sąskri- 
džiui, kuris įvyks sekmadienį, 
liepos 24 d. Pats sąskridis, tai 
jau gal paprastas dalykas, bet, 
be jo paprastumo, bus ir daug 
nepaprastų dalykų. Vienas iš 

i tokių — tai sviedinio (soft 
bąli) bostoniečių su lavrencie- 
čiais žaidimas. Mūsiškiai tikisi 
bostoniečius supliekti. Supran
tama, bostoniečiai ir gi laiky
sis įtempę visas savo jėgas ir 

į nenorės pasiduoti. Tad labai 
: bus įdomu pamatyti tą susirė
mimą bostoniečių su lawren- 
ciečiais. Kitus nepaprastus da
lykus šiame sąakridyj, atvykę 
patys pamatysite.

i Darbai ir darbininkų reikalai.

• ____________________

Veiks spaudos skyrius Liet. 
Susiartinimo šventės metu. Bus 
galima gauti knygų išleistų 

.Vokietijoj ir Amerikoj. Trem
tiniai nespėję Vokietijoj apsi
rūpinti gražia Kan. Dr. F.1 
Bartkaus maldaknyge — Būk 
mums malonus— galės ją gau-1 
ti pas seseles Putnam, Conn.

l ------------
Mergaitės meldžiasi už nu

kankintus lietuvius. Lietuvos | 
Diena mergaičių stovykloje bu-; 
vo paminėta liepos 17 dieną. 
Tą dieną mergaitės Lietuvos 
int. išklausė Šv. Mišių, priėmė 
šv. Komuniją. Jų valgomajam 
stovėjo trispalvė perjuosta. 
juodu gedulo šydu. Po pietų Lawrence šiuo tarpu darbai la- 
mergaitės aplankė Marianapo- bai prastai eina. Kaip patyriau* 
lį, kur Namo Vyresnysis, Kun. iš vietinių laikraščių, bedarbių 
A. Jagminas parodė mergai- Į šiuo tarpu yra virš 15,000, ir; 
tems nukankintų lietuvių Vo- be darbo esantiems labai sunku 
kietijoj pelenus, ir ta proga kur nors darbą gauti, 
nušvietė joms kokiu 
buvo 
mergaičių tai buvo visai negir-

Pirmadienį, rugpiūčio vakare 
įvyksta pirmas Bridgeporto ir 
apylinkių lietuvių buv. tremti
nių svarbus susirinkimas, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
443 Park Avė., Bridgeport, Ct. 
7 vai. vakare.

Visi lietuviai buv. tremtiniai 
yra kviečiami atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą. Kviečiami 
vyrai, moterys, vaikinai ir mer
gaitės. šis susirinkimas turi 
tikslą supažindinti atvykusiuo
sius vieną su kitu ir bus aptar- 

vietinės 
reikalai, 

visi buv.

ti organizacijiniai 
tremtinių pagelbos 
Tad nepamirškite 
tremtiniai atsilankyti į šį trem
tinių susirinkimą.

Kviečia Tremtinių 
Iniciatoriai.

Division audinyčia jau nuo 
praeitų metų rugsėjo mėn. pra
dėjo atleistinėti neribotam lai
kui darbininkus, o likusieji 
dirbo protarpiais. Nuo karo lai
kų iki rugsėjo mėn. 1948 m. 
dirbo trimis pamainomis. Ta
čiau šiuo tarpu jau kalbama, 
kad net visiškai uždarys ku
riam laikui, o kai jau pradės 
dirbt, tai naujomis sąlygomis, 
nes kompanija mano sumažinti 
atlyginimus ir tuo padidint 
produkciją, panaikindama ir 
kitas darbininkų unijos iškovo
tas privilegijas. Unija kovoja 
ir nemano kompanijai pasi
duoti. Senoji sutartis unijos su 
kompanija baigsis 1-mą d. rug
piūčio šiais metais. Unija stro
piai tiria darbininkų reikalus 
ir bando atnaujinti sutartį dar
bininkams geresnėmis sąlygo
mis. Suprantama, jeigu Arling- 
ton kompanija laimėtų, tai tą 
pat padarytų ir kitos audiny- 
čios. Tad būtinai reikalinga 
laikytis vienybėje ir klausyti 
vadų, o tąsyk tikrai laimėsime.

F. A. K.

o ypa-| 
būdu jie tingai čia apsigyvenusiems 

nukankinti. Daugumai tremtiniams.
William Witman Arlington

O8L PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

6ate CHy Honument Co. 
ORANITE MCMORIALS 

321 W. HolHs SL, ' 
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4291. Transportacija 

Sykai, netlArlnt, kad neplrktumote.

Velionės vyras, Ignatius Vaš
kevičius yra miręs prieš 31 
metus. Vėlionė paliko nuliūdi
me dvi dukteris: Mrs. Margari
tą Giebas, Irvingtone, ir Ona 
Staknis, Fanwoode, ir du sūnus 
— Antaną Vaškevičių, 61 Na- 
paleon St., ir Praną, 206 Van 
Buren St., Newark. Ji buvo 
taip pat motina George Vaške
vičiaus.

lie- 
ka- 
mi- 
Mi-

Mari-

Sekmadienį, liepos 24 d.. 7:30 
v. vakare per WMEX 
stotį — 1510 kilocycles 
perduodama dramatizuota 
laimintojo Peter Chanel” 
rija.

Palaimintasis Peter Chanel 
yra smulkių Prancūzijos ūki
ninkų sūnus. Jis buvo savo šir
dyje užsidegęs tapti vienuoliu 
ir po 
jis tai 
Dievui 
duoja
sukurta drama ir labai įdomi 
istorija. Pasiklausykite.

to misijonieriumi. Kaip 
atsiekė ir kaip tarnavo 
vienoje saloje, atvaiz- 

ši civilizuotojo pasaulio

Mirė viena iš seniausių 
vių ateivių tarpo lietuvė 
gametė parapijietė. Liepos 6 d. 
206 Van Buren SL, po ilgos li
gos mirė Barbora Vaškevičie
nė, 90 m. amž. Buvo kilusi iš 
Lietuvos. Amerikon atvyko 
1884 met: Nuo 1890 met. gyve
no Newarke ir buvo seniausia 
Švč. Trejybės liet, parapijos 
bažnyčios parapijietė. Iškilmin
gai palaidota penktadienį, 
pos 8 d., Holy Sepulcher 
puošė. Laidotuvių proga už 
rusiosios vėlę atnašavo šv. 
šias velionės giminaitis,
jonų Seminarijos Hinsdale, III. 
rektorius, kun. Juozas Vaškas, 
MIC. prie didžiojo altoriaus, 
kitas jos giminaitis Aušros 
Vartų bažnyčios New Yorke, 
kun. D. M. Ražaitis, švč. Tre
jybės kleb. kun. Kelmelis ir 
Jersey City SL Anna parapi
jos kleb. kun. John Schamus.

Vėlionė priklausė prie šių 
bažnytinių draugijų: Tretinin
kų, Švč. Trejybės, Maldos A- 
paštalavimo ir Gyvojo Rožan
čiaus. Tai paminėtųjų draugijų 
nariai pasitiko jos palaikus 
(lavoną) prie bažnyčios durų 
su uždegtomis žvakėmis. Laike 
šv. Mišių jos vėlės gerovės in
tencija ėjo prie šv. Komunijos 
ir skaitlingai palydėjo į kapus. 
Kun. J. Vaškas, MIC. pasakė 
gražų pamokslą, apibūdinda
mas jos gyvenimą, kaipo pa
vyzdingos ir ištikimos katali
kės. Be giminių ir artimųjų 
daug buvo atsilankiusių iš kitų 
kolonijų atiduoti jai paskutinę 
pagarbą. Atsilankiusiųjų tarpe 
buvo: Albina Zima, iš Meriden, 
Conn., Vincas Veich, iš Mas
peth, N. Y., Mrs. Vaškas, iš 
New Haven, Conn., Šv. Mykolo

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

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

Šatu rd a y 8-9 A.M. 2-4 P.M.

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

W. J. Chish-^m
• GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith SL, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone: 

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Ii

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Woreester, Mass. 

275 Malu St, Webster, Mass.



Penktadienis, Liepos 22, 1949 DARBIMLMKAS

VIETINES ŽINIOS
•••••••••

ŽINUTES
Prasidėjo Karnavalas. Kaip 

buvo skelbiama, liepos 20 d., 6 
v. v., Šv. Petro 
kyklos kieme, 
6th ir I gatvių, 
tinis karnavalas 
sų minimai parapijai 
valui vadovauja kun. Albertas 
Abračinskas. Jam gelbsti kun. 
Albertas Kontautas ir visa ei
lė labai uolių parapijos darbuo-

•9 parapijos mo- 
ant kampo E. 
prasidėjo me- 
sukelti finan- 

Karna-

• •A * > I •

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. toeph F. Antanefc
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadvay
South Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais nuo 2 iki S-tai.

tojų. Karnavale yra ko pama
tyti seniems ir jauniems. Kar
navalas baigsis šeštadienio 
naktį.

Oficialiai atidaryta Liepos 20* 
5:30 v. p.p., oficialiai tapo ati
daryta nauji namai nuo Broad- 
way iki W. 5th St Nuo W. 
5th St. iki 7th St nauji pasta
tai atsidarys lapkričio mėnesy. Piknikas, kuris kasmet įvyksta Nekalto Prasideji- 
Prie Broadway C gatvės buvo mo Seserų Vienuolyne, Putnam, Conn. Šiaiš metais į- 
pastatyta estrada kalbėtojams vyks liepos 24 dieną. Visi kviečiami.
ir svečiams. Aplink sėdėjo ir 
stovėjo žiūrovai Kalbėjo Ma
yoras Curley, Boston Housing Liepos 24 dienos išvažiavimui 

visuome- į Putnam, Conn., Seselių Vie- 
ir politikos darbuotojai, nuolių metinį pikniką, ten ir 

kad atgal autobusų tikietų jau ga- 
šioji statyba privalo pirma ap- įima gauti pas p. Vladą Bra- 
rūpinti So. Bostono veteranus zauską, 12 Tickner St., South 
ir civilius — ypač tuos, kurie Bostone, taipgi “Darbininko” 
buvo priversti iš šios apylinkės administracijoj ir pas p. V. A. 
išsikelti. Mayoras pakartojo Shimkus užsisakyti galima te-

l Putnam Bušų Tikietų

z

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr.lC.ScpM*
LANDŽIUS

Lietuvis gydytoja* ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akiniu*.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 įJd K

Tel. A V 2-4026

J. Rėpto. MA
Lietuvis Gydytojas

495 Coiumbia Boad 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

(VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY

Autoritetai, vietiniai 
nes
Kalbose buvo pabrėžta.

tančius kitų lietuvių, kurie pa
guldė savo galvas už žmonijos 
laisvę ir gerovę. • Kep.

prie savo mamytės. Bet turėjo I 
skirtis. Iš ligoninės parsivežė į! 
savo p.p. Valatkų rezidenciją, 
kur Ausiejienės teta Rožė Pi
voriūnienė laukė su lietuviš
kais pietumis.

Praleidus 4 valandas laisvėje 
turėjo grįžti atgal į Imigracijos 
stotį, kur jos mylimas vyras 
Petras negalėjo nei tomis 4 va
landomis pasidžiaugti. Ten jie 
dabar būna kartu su 84 lat
viais ir estais nelegaliai laiveliu 
atplaukusiais į Bostoną.

Visi jie ten laikomi už vieną 
“piktadarybę”, kad bėgo gelbė
dami savo gj'vybę ir žmoniš
kas Dievo duotas teises nuo 
kruvinojo komunistinio siaubo.

A.

Zaleskas atostogauja

L. Vyčių Centro Valdyba 
Posėdžiavo Bostone

Antradienį, liepos 19 d. bu-
L.

Vadas,

Keturios VaUndob 
Labvėje

vi-Perėjus lietuvio tremtinio 
sus kryžiaus kelius, visus 
skryningus” pasiekus laisvą-44

savo pažadą jog lietuviai turės' lephonu LA 7-1308. Autobusas--H Ameriką, kur jų laukė net
------- ---------------------—i._ _ ................- namo dveji globėjai (p.p. Valatkai 

išva- Bostone ir p. Varkalienė 
puses

i pirmenybę apsigyventi šiame įšeis nuo “Darbininko” 
naujame rajone. ; 7:30 vai. rytą. Iš ten

Ponas Povilas Zasimavičius. žiuos apįe septintą. Į abi 
gyv. 20 Winfield SL, daug dar- tikietas kainuoja $2.50. 
buojasi lietuviams ispildyda- 
mas jiems aplikacijos lapus. ii

Trečiadienį, liepos 27 d., va-j 
kare, Braves Field parke, St. 
Margaret’s Dorchester. parapi- jono Stepono Dariaus Postas 
ja rengia didžiulį “Bazarą”.; šauniai paminėjo Stepono Da-

Iškilmingai Paminėjo

Wa- 
terbury) likti nuo laivo sulai
kytais Bostono imigracijos sto
ty dėl nežinomos priežasties, 

i būk tai laukti papildomų žinių, 
tai tikrai didelis

4

' smūgis
Liepos 17-tą, Amerikos Legi- Tokioje padėty 

šeima, 
laikomi

Ausie jų 
savaitė

ir netikėtas 
to tremtinio nuotaikai, 

atsidūrė p.p. 
Jau ketvirta 
East Bostono

Šią savaitę p. Feliksas Za
leskas, Strand Cafe bartende- 
ris, atostogauja. Jis labai susi
rūpinęs ir ieško buto. Linkime, 
kad jis surastų ir vėl galėtų 
ramiai dirbti.

vo atvykę į So. Bostoną 
Vyčių Centro Dvasios 
kun. J. Jutkevičius iš Worces- 
ter, p. Juozas Boley, Centro 
pirmininkas, iš New York, ir 
prof. A Vaičiulaitis, “Vyties" 
redaktorius, ir p. Izabelė Pus
kunigis iš Pittsburgh. Susirin
kę adv. A. O. Shallnos ofise, 
kurio sekretore yra p. Felicija 
Grendelytė, “Vyties” anglų 
kalba skyriaus redaktorė, po
sėdžiavo visą popietį.

Susirinkusieji svarstė svar
bius “Vyties” ir visos organi
zacijos reikalus.

Pirmininkas Juozas Boley 
vėliau turėjo pasitarimą su 
adv. A. J. Young, Ritualo ko
misijos pirmininku, ir p. Pra
nu Razvadausku, buv. Centro 
pirmininku.

■Besaaaessi
apžvalgoje prof. Pick supažin
dina su Ants Oras "Baltic 
Eclipse (London 1948. 307 pp > 
ir Mikolaiczyko “The Patterr. 
of Soviet Domination": Er.dei 
Kareda apžvalga Ant. Ekarto 
“Dirkt fran Ryssland" (Stock- 
holm 1949 m. 104 pp.). Galop, 
doc. Juozas Lingis labai sim
patiškai atsiliepia apie Dr. Jo
no Balio “Lietuvių Tautosakos 
Skaitymai” (Tuebingen 1948 
m. 248-272 pp.).

Redakcijinėje kolegijoje da
lyvauja adv. K. R. Jurgela. 
Prof. P. Kazlauskas. K. Matu
sevičius ir pulk. O. Urbonas, gi 
doc. Juozas Lingis yra vienas 
4 redaktorių. Leidinys kainuo
ja >1- ir galima užsisakyti 
LAIC, 233 Broadvvay. New 
York 7, N. Y.

Atidaryta 12-ka Naujų 
Gyvenamųjų Namų Blokų

Serga Arlauskų Sūnelis
! Šiomis dienomis susirgo pp. 
Arlauskų. Boris Beverage kom
panijos, 220 E Street, savinin
kų. sūnelis Juozukas vaikų pa
ralyžių. Jis randasi ligoninėje. 
Giliai užjaučiame p.p. Arlaus
kam ir linkime, kad sūnelis pa
sveiktų.

Kas norite Įsigyti Sauktoje 
Ca literai joje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitčs pas:

CHAS. LIKSIS 
Bealstatininkas 

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

nuo 5:75 vai. po pietų. Įvyks 
taip pat ir pobūvis su gera me
nine programa, kurį išpildys 
CYO St. Joseph’s ir Lt Nor- 
man Prince Post kapelos.

Jeigu tą dieną oras būtų lie
tingas, tai bazaras būtų perke
liamas į sekančios dienos 
karą, tai yra liepos 28 d.

LANKfiSI

va-

gos mirties sukaktis.
Ryte legijonieriai

eilėmis numaršavo į Šv. Petro Memoiral ligoninę, 
lietuvių parapijos 
kur išklausė Šv. Mišias.
visi nuvažiavo į Romuvos par- ^iu pastangų dėka išgapta iš

susirgo jų 14 mėnesių sūnelis, 
rikiuotės Tapo nugabentas į Haynes

bažnyčią,! Ausiejienės giminaitės p-nios 
Tada Marijonos Valatkienės neatlai-

ką, Brocktone, kur 3:30 valan
dą po pietų įvyko 
apeigos.

Nors diena buvo 
publikos prisirinko

militarinės

lietinga, bet 
labai daug.

A. J. NAMAKSY
Real Estete A 

Insurance
409 W. Broadw*y

SO. BOSTON, MASS.
Offic* Tel. BOuth Boeton B-OMB 

Bes. 37 Oriole Street
We*t Rozbury, Ma**.

TEL. PA—7-123S-W

Real Estate &
Insurance

409 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

Offica Tel. BOuth Boeton B-O94B

Bes. 37 Oriole Street
West Roabury, Mase.

TEL. PA—7-123S-W

Trečiadienį, liepos 20 d. ‘Dar
bininke’ lankėsi Zigmas Kara
lius iš Waterbury, Conn.

Tą pačią dieną lankėsi Mar
tinas Kazlauskas iš Providen
ce, R. I. Tai svečiai, mūsų ge-i 

irieji prietelial kurie atostogų 
Į metu nors retai, bet vis tik at- 
Įsilanko. Linkime linksmų atos
togų Bostone ir apylinkėje.

Įsigykite Kelionės Tikie
tus Į Kennebunk Port, 

Maine

Imigracijos viršininkų leidimas 
Ausiejienei aplankyti savo ser
gantį sūnelį, ligoninėje, Brook- 
line.

Sekmadienį, liepos 17, Imi-

specia-Norintieji važiuoti 
liais busais į Tėvų Pranciškonų 
ruošiamą Lietuvių Dieną, rug
piūčio 14. Vienuolyno parke.
Kennebunk Port. Maine turi

Prie balto kryžiaus apdeng-j gracįjos viršininkai pavedė po- 
to karišku šalmu, prie amžino-1 Valatkienės globai Adelę 
jo aukuro ir Amerikos vėliavos |Ausiejienę ir jos 7 metų dukre- 
legionieriai atžygiavo su vėlia- ‘ ję Ritą keturioms valandoms, 
vomis ir garbės sargyba. Su- gavo automobiliu p. Valatkienė 
grotas Lietuvos himnas. Ko- lydint p. Ivaškienei nuvežė į li- 

! mandierius. daktaras Duserick i gonjnę Sūnelis po malonaus 
(pakvietė vietos kleboną kun. ^imat>TOO gu mamyte
Pr. fc>trakauską eiti Posto ka-!nenorėjo skirtis nuo jos. Pakė- 

ipeliono pareigas. F' 
į Strakauskas 
njėms pritaikintą maldą. Po to. beteisis pp 
komandierius įsakė pristatyti 
jam “Darbininko" redaktorių. 
Antaną F. Kneižį. Pribuvus p. 
Kneižiui, jis pareiškė, kad Ste
pono Dariaus Amerikos Legi- 
jono Postas. įvertindamas jo

|
Kunigas Pr-!]ė "didelį triukšmą" ligoninėje, 

atkalbėjo iškil- j;ors jįs oficialiai skaitomas 
_________  _ , bet jis jaučiasi 
vistiek žmogumi su teisėmis

So. Boston, liepos 21 d. — 
Jau galutinai South Bostone 
baigta statyba 12-kos gyvena
mųjų namų blokų, kurie buvo 
pradėta statyti prieš pat pra-į 
eitųjų metų pabaigą. Vakar' 
miesto mayoras Curley oficia-į 
liai priėmė pirmuosius blokus 
iš Bostono statybos kompani-> 
jos pirmininko. John King. ir. 
išreiškė kompanijai John Bo-, 
wen and Co. pagyrimą, kad ji. 
per šešis mėnesius, kaip buvo, 
susitarta, statybą baigusi bent{ 
Šios 12-kos blokų. Statyba tų1 
namų atsiėjo $13,000,000. Šiuo-; agresija ir jos istoriniai ir ide- 
se namuose bus apgyvendinami ologiniai pamatai : prof. A. P. 
pirmoje eilėje So. Boston vete- Aizsilnieks “Ar ERP gali pa- 
ranai. Į šiuos namus jau 
ma bus atsikelti 
nančią savaitę.

Visi kiti namų 
pareiškė Bostono 
bos pirmininkas. John J. Cole- 
man, bus galima užimti iki šių 
metų rudeniui. Visame naujų 
namų projekte galės apsigy
venti 972 šeimos.

Išėjo Itaito "Btok 
Rene*" M

Ne*r York (LAIC) — Tik ką 
gautas naujas Švedijoje leidžia
mo “The Balne Re*.-ew nume
ris < antrojo tomo Nr.3 Nu
merį sudaro 52 pust ir 3 pust 
viršelis. Straipsniai: prof. N. 
Kaasik '‘Nedalomoji Europa". 
Mintautas Čakste "Sovietinė

ns

i

tuoj užsisakyti sau vietas įsi
gydami tikietus. Kelionė į abu
galu tik $3.25. Bušai išeis nuo
“Darbininko'♦t 7:45 iš ryto. Y-
ra paimti du dideli ir puikūs
busai. Tikietus galite gauti

Darbininke” pas St Grigana-
vičių, A. Majauskaitę, A. Ivaš
ką ir kitus.

Bušų Komisija.

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

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Islington, Mass.

trisdešimties penkių metų dar
buotę skleidime pilietybės lie-
tuvių tarpe.
milijonų Amerikos

vienbalsiai, trijų
Legi jono

narių vardu yra nutaręs jam į-
teikti Pilietybės medalį ir gar
bingos tarnybos paliudijimą.
Komandieris pakvietė kleboną
kun. Strakauską įteikti medalį
p. Kneižiui.

Kalbėjo p. Kneižys. širdingai
legijonieriams už 
garbę. Toliau se-

GRABORIAI

S. BansevHSus ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
TeL SOuth Boston *-2590

AVenue 2-2484

(VAROS SKBJIMAI
PARSIDUODA 3-jų šeimų 

namas po 5 kambarius. Namas
turi vėliausios mados įrengi-
mus. Parsiduoda nebrangiai.
Norintieji gauti barginą. kreip-
kitės: A. Kaunelis, 5 Corliss
St., Roxbury. Mass. (19-22)

VALERIJONO ŠAKNYS

P1
Valerijono šaknys
ramina nervus, pa

| Grafton Ave^
TeL Dedham 1304- W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R J
• t

dėkuodamas 
jam suteiktą 
kė ceremonijos. Kalbėjo jaudi
nančiai Lietuvos Garbės Kon
sulas, irgi legijonierius. Advo
katas Shallna. Ceremonijose 
taipgi pasakė kalbas p-nia Ma
rija Ross. -Moterų Auxiliary 
vice - pirmininkė. Posto Ka
pelionas. Theodore \Vhyte, bu
vęs posto komandieris Advo
katas Juozas Cunys. Iškilmės 
baigėsi atidavimu paskutinės 
pagarbos žuvusiems karo vete
ranams ir Amerikos himnu.

Garbės sargybos vadu buvo 
Juozas Walentas. Išvažiavimo 
šeimininku buvo Steponas Ja- 
neliūnas.

Reikia pastebėti, kad retai 
tokios įspūdingos ir patriotiš
kos ceremonijos įvyksta lietu
vių tarpe. Reikėtų daugiau pa
našių parengimų. Laike cere
monijų buvo pastebėta, kad 
daugelis nušluostę ašaras už 
žuvusius lakūnus Steponą Da
rių ir Stanley Girėną ir tūks-

nuo

einančius iš rūpes-
čio. persidirbimo,
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo- 
histerijos ir žemųmario, 

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Re*. SO 8-3729 BO 8-4618

urmiMian rumnure u.
MOVER* — 
Insured and 

Bonded
Local A Long 

D leteno* 
Msving

826 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

L

gali- gydyti Europą“: 
atei- Geležinės 

į straipsnių: 
! Nowacki 

kniP.džiai Sovietų
'Europoje” (kame atžymėtas ir 
Lietuvos pogrindis) ir Amold 
Purre “Pasipriešinimo Sąjū
džiai Kariniu Požiūriu”. Kroni- 

ikoje. nupasakota Baltijos Uni- 
iversiteto veikla (“3 Tautos 

Atidarymo iškilmės įvyko Dvasinės Laisvės Beieškoda- 
prie W. Broadvvay gatvės šalia mos”), Baltijos valstybių at- 
naujojo namų projekto. Ta stovavimas Liberalų Tremtinių 
proga kalbėjo Senatorius John • Konferencijoje Londone (pri- 
t? 'imta rezoliucija pagal kurią

Europos Sąjūdis raginamas 
suteikti reprezentaciją Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai), kores

gyventi

blokai. 
Butų valdy- •

“Kova Už 
Uždangos" iš 2 
Tadeusz Norvid- 

“Pogrindžio Sąjū- 
Dominuojamoje

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Ma**. 

i--—a Mf __ _Joscpli v. iisper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
NOTARY^UBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3960

E. Powers. patarėjai: John B.' 
Wenzler and Thomas E. Line- 
han. Distrikto Attorney Wil- 
liam J. Foley ir Edward Mc-

YAKAVONIS
runeral ' Home

741 No. Main St.
Brockton, Maa*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

Cormack ir kt.
Taip pat įvyko meninė dalis-

koncertas.
Bostono

kurią išpildė So.
ugniagesių Departa

mento kapela.

pondencija iš Washmgtono a-
pie Baltijos
Draugiją,
parašytas

Skandinavijos
ir Dr. F. W.

William
Pick

Fiddian
Reddavvay nekrologas. Knygų

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC.
•V. JONO EV. BL. PA5ALFINES

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Markaienė,

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

825 E. 8th St. So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298. 

Vice-PirmininkS—B. Gailiūnienė.
8 Winfield St, So. Boston. Mass. 

Prot RaSt — Ona IvaSkienė,
440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 

Finansų RaSt — B. COnienė,
29 GouM St, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauri*.

51 Tampa St. Mattapan, Man. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI—Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St. So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St. So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pa* protokolų raštininkę.

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 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. 

Udininkas—Stasys K. Griganavičius.
<99 E. Seventh St. S. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raitininką.

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

9

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Vest Brecdmy, Sculh Bastai, Ma

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS .
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
‘ (Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale tauki te; TeL TR-6-6434.
HKavaaaassaass*

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadwav 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletakas, F. E. Zaletska* < 
Graboriai Ir Balaamuotojal 

Patarnavime* dieną ir naktj.
Koplyčia šermenim* Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

BOuth Boeton *-2808



Pakeliui Į Taik^ ir Vienybę
I

Baltų Vėliavų Ženkle

DARBININKAS 8
1 m »L l'BK J 11J 1 fg-g-į*

Lauktas įspūdis kažkur,nuotolyje pamatęs atsar- 
dingo. Niekas nematė jo gų sudarinėtoją, natemno 
pasamdyto Buick grožio ir baltą švarką, paskubomis 
lako spindesio. Miestelio prisiartino jį na^erbti, ka- 
gyventojų sunkūs žvilgs- riškai pasisveikinti. 1

— Visur negalima se^ti.

. t Jo-;
ti buv. KLT 

iv s suvažiavimo nu- 
nepripažbiti KLS. 

įvažiavime tiesiogi- 
>s. Nepalyginamai 
geriau, jeigu KLCT

KLCT; ry’-.ai d?r nedavė 
kios tcLČ . buv.
skylių e 
tari..ras . 
kaipo to s' 

iš ’.av 
tave
energiją būt’.! pašventusi

.’jsiiivjų
si grąžinimui 

avin
L. .

te*

Inės 
būtų 
savo 
tų neklusniųjų “pabėgėlių iš 
seimo” Si grąžinimui į vieną 
KLCT a/inyčią ir išsiaiškinusi 
neaišku- us su KLS dėl KLCT 
— orgarkr.ciji centro — jun-, 
gimo prad į ir apimties. j•

I AE1Z1E «IŠK AS TONAS į 
Dej: . atrodo. ši skaudi ne

santaika <l: r nespėjo aplaužyti 
KLCT tušėic-s ambicijos ir už
sispyrusio ežio ragų. Šiandien. I 
kai vėl artėjame prie bendro- 
vienybės kelio. KLCT savo pa-'

I tiektame minėtųjų susitarimų- 
oficialiame komunikate (“Tę
siamas Kanados lietuvių vieni- j 
jimo darbas”, “NL” nr. 27-’ 
119 > įžangoje prabyla nekal-l 
čiausio avinėlio tonu. Nei kiek 
nesivaržydama, ji užgieda seną 
giesmelę, girdi, tik ji viena bu
vo teisi, dauguma Kanados lie
tuvių ją remia, esą. pastarųjų 
įvykių metu buvęs sustiprintas 
jos teisingas nusistatymas dėl j 
lietuvių vienybės kelių ir būdų! 

gaus oficialią galią, tur būt, funkcijomis. ;ir. pagaliau. KLS atstovai pri-
sekančios savaitės laikotarpyje. iš kitos pusės KLCT pa- tarę vienybės projektui. Neno- 
jeigu išdėstytiesiems punktams skleisti nepabaigiami 
pritars KLCT skyriai ir jai maj KLS dažniausiai 
priklausančios organizacijos. mėjo nelogiškumu, negailestin- 
KLS Centro Valdyba su savo gai prieštaraudami patys sau 
skyriais šiuo klausimu yra vie
nos nuomonės. Todėl iš šios pu
sės kokių nors kliūčių neturė
tų būti.

Kadangi Kanados lietuviai y- 
ra ištroškę taikos ir bendro 
darbo mūsų tėviškės išlaisvini
mo akcijai, aišku. KLCT sky
rių ir organizacijų pritarimo ir tuo labiau jo eigai. Tačiau ir komunikate prabilti nuoširdes- 
nereikės ilgai laukti. 
Montrealyje suvažiavimo 
skandalingai sunarpliota 
organizacinė padėtis, 
manyti .galu gale bus ištempta atatinkamus įgaliojimus, 
iš tos neišbrendamos rietenų traukdami iš seimo, jie turėjo 
pelkės ir vėl pastatyta ant ly- savo argumentų ir tas jų pasi- 
gaus vieškelio. traukimas — šiaip ar 1

Po 
KLS 
gyvenime ir spaudos puslapiuo- sakiusios abi pusės, 
se. Kanados lietuvių visuomenę kiai įrodė, kad dėl visos painia- 
pagaliau pasiekia pirmieji arte- vos skyriuose yra kalta KLCT. 
janėios taikos ženklai. KLCT 
paskutiniajame “NL“ numery
je jau atspaude minėtųjų orga
nizacijų tiesioginėse derybose 
pasiektus bendro susitarimo 
apmatus, vedančius į vieną Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės sirūpinusi savo .kaipo visų lie-
kelią. Tiesa, šis susitarimas į- tuviškųjų organizacijų centro,

galią.

ilgai užrtukusio KLCT ir. Dėl įvykusių nesutarimų kal- 
"karo" organizaciniame tininkų yra pakankamai pasi- 

- ■ ----- v RLg aįš_

sąmoningai suboikotavusi buv. 
KLT skyrių atstovų nutarimus, 
teisėtai jų atliktą KLT vardo 
pakeitimą i KLS ir vėl šokusi 
gaivinti iš numirusių jai nepri
klausančius skyrius, užuot be-

(geriausias pavyzdis ‘NL’ pus
lapiai). Vienintelis dalykas dėl 
ko KLCT turėjo teisės pyktin- 
tis KLS buvo kai kurių KLS 
skyrių atstovų pasitraukimas 
iš seimo ,o taipogi pačios KLS 
nepritarimas taip “demokratiš
kai” sutvarkyto seimo minčiai kiant taikos.

ne.

kaltini- romis prisimena tas užkietėjęs 
pasižy- šventraščio fariziejus, nes šiam 

susitarimui pasiekti daugiau 
iniciatyvos ir nuolaidų yra pa
rodžiusi KLSCV. Ne paslaptis 
— į paskutinįjį pasitarimą 
KLCT atstovai atvyko su iš
brauktais visais pirmojo pasi
tarimo metu akceptuotais 
punktais...

Ar negeriau būtų buvę, sie- 
KLCT-bai savo

Taigi, šiuo atveju reikia pripažinti — niu tonu, 
metu atstovai privalo turėti laisvas 
mūsų rankas. Tam jie yra ir renka-, 
reikia mi. tam iš savo rinkėjų gauna

Pasi- j

Bent dalinai sutikti 
su padarytomis klaidomis ir ta
da draugiškai ištiesti ranką. 
Kaip faktai rodo, nesutarimų; 
kaltė gula ne vien tik ant KLS; 
pečių, bet didesnė jų daugu
ma slegia KLCT. Taigi, nenuo-

Padėkime PtyteU
TATĖVO KAZIMIERO AMŽINAM PAMINKLUI

, 1 i
Hm1 <

Britannic laivo kapitonas, C. Ivan Thompson, 
(viduryje) su dviem pabėgėliais estais, bėgan
čiais nuo komunistų iš rytų Vokietijos rusų oku
puotosios zonos. Jie buvo paimti viduryje Šiaurės 
Atlanto nuo jų 33-jų pėdų valties, kuria jie plau
kė per Atlantą. Apačioje: nuo laivo Britannic ste
bima jų valtis, kai jis viduryje Atlanto sustojo, 
kad suteiktų šiems dviem vyram mažame laively
je pagalbą.

Aksominis Mėnuo
Mykolas Koriakov

, auštant, rinkdavo buvu- 
Raudonosios armijos ka- ūkininkų lavonus, 

riai tikrino kiekvieną trio- 
bą, ir vienoje rado tą mo- — Koks nepaprastas dvo- 
teriškę, kuri metų metais kimas!

Jasi. ura nenuu-j sil*g°, 0 dabar apiplyšusi, melsvais ------------ , ....
taip širdus fariziejiškas KLCT ko-, sustin&usi sėdėjo prie to stingusiai miniai ir vienu

(Tęsinys)

* s£ ♦

— tarė moteris 
drabužiais su-

gyventojų sunkūs žvilgs
niai lydėjo nedidelio ūgio 
atsargų sudarinėtojo, be- Mes gavome Įsakymą su- 
siramstančio Jaltoje pirk- stiprinti sargyba stotvie, 
ta lazdele, ir nutukusios prieš atvykstant greit’e- 
žmonos figūras. siems traukiniams. Dabar,

— Drauge Krasilčik, kas kai atvyksta vasarotoių
tenai darosi? Valstybinės tokia gausybė, mūsų a+sa- 
paskolos susirinkimai jau komybė nepaprastai dide- 

! seniai baigti. Kas čia per lė. Mano tarnybos sąstatas 
susirinkimas galėtų būti yra nepilnas. Norint tin- 
— kalbėjo atsargų sudari- karnai pareigas atlikti sto- 
nėtojas, kuris, norėdamas tyje, esu priverstas iš čia 
priduoti didesnės reikš- pareigūnus atitraukti, 
mės savo žodžiams, pakėlė — Menkniekis..., darvki- 
rūsčius antakius. te. kaip tinkamas, — drau-

Jo žmona, pakeldama giškai tarė atsargų sudari- 
nuo storai įpudruotos no- nėtojas.
sies tinklelį, sušuko: į Tuomet jis išdidžiai

— Pabaisa! Ir tai vadi- spustelėjo vietinio N.K.V.
narna “vasarviete” — vie- D. viršininko ranką ir įli- 
ta poilsiui. Atsargų suda- po į erdvų automobilį, ku- 
rinėtojas ir “arabas” pa- rio sėdynės buvo odinės, 
matė kazokę. Jiems paaiš- Buickas subirbė. Milici- 
kinimų nereikėjo: suprato, ninkai ir moteriškė jau 
kas tenai dedasi. piešė kazokę ir skuduriuo-

Laikraščiuose apie stani- se įvyturiuotą vaiko lavo- 
cos išvežimą į tundras, a- ną, bet ji užsispyrė ir, lyg 
pie kazokų iššaudymą ir būtų suakmenėjusi, laikė 
badą nei vienu žodžiu nie- rankoje tą lavoną. Tuomet 
kuomet nebuvo užsimena- jie pagrobė ją už parankių 
ma. Tiesa, keletas žinučių ir nusivedė. Keleiviniai au- 
buvo įdėta vietiniame lai- tomobiliai ir autobusai 
kraštyje “Kūjis”, kurio skubėjo į poilsio namus ir 
laida labai nedidelė, ir tik sanatorijas. Restorane iš 
šiauriniame Kaukaze. Ta- tolo girdėjosi šauksmas 
čiau ir ši laida pasaulio “Kepta jautiena”, Žigule- 
šviesos neišvydo: ji buvo vo alaus šešios bonkos”. 
tuojau sukonfiskuota. | Džazas iš visos jėgos 

Atsargų sudarinėtojas, grojo madingas melodijas, 
būdamas centro atsakin- Prasidėjo programa. Jau- 
gas draugas, negalima bū- nasis vyras dainavo nepa- 
tų tvirtinti, kad jis būtų kenčiamai, kažkokiu kan- 
niekuo dėtas.Jis puikiai ži- kinančiu keistu balsu: 
no jo, kas Kubanėje dėjosi, “Pamažu nusileis dama 
kad stepės yra arti vasar- saulutė jūrai tarė paskuti- 
vietės, kuri buvo išlaikiusi nį sudiev...

Iš prancūzų kalbos 
vertė

G. Rymantas

munikato tonas, be abejo, ro-.klevo. Jie išdraskė šeimas, mostu, nekreipdama dė- 
do, kad KLCT dar ir dabar. Į išplėšė tėvams vaikus, o mesio į susirinkusius * ir 
žengdama į taiką i 
stokoja nuoširdžios bendradar
biavimo dvasios.

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 mirt 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį. Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei. Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs ps-

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:—
DARBININKAS

366 Hest Broadnay South Boston 27, Masa>

vietės, kuri buvo išlaikiusi : 
buržuazinį veidą. Jis žino
jo, kad kazokai vyrai ir 
moterys apleido savo na
mus ir bastėsi stepėse, lyg 
be niekeno globos gyvuliai, 
kad išvengus išvežimo į 
poliarines sritis. Jam buvo 
žinomas įsakymas milici
jai ieškoti pabėgėlių, ne
leisti jiems įsisprausti į 
stotis ir miestus. Tačiau 
jis rado išeitį, tardamas 
šiuos'žodžius:
— Kodėl jos nepašalina? 

Ką veikia miesto milicija?
“Arabas” — storpilvis; 

nulenkė galvą, lyg jausda- j 
mas atsakomybę už tos • 
kazokės su mirusiu kūdi
kiu pritabdymą prie spin
dinčio Buick, kuris išreiš
kė aksominių dienų grožy
bę, pakartojo: ,

— Milicija? Štai milici
ja!

N.K.V.D. transporto vir
šininkas, lydimas dviejų 
milicininkų, atskubėjo nuo 
perono. Jo veidas neįžvel
giamas, žalios akys greitai 
išgązdino prie senutės su
sirinkusią minią, ir ji ne
trukus išsiskirstė. Gerame

ir dabar. Į išplėšė tėvams 
ir vienybę, suaugusiuosius išblaškė 

po didžiąją, “baisiąją tė
vynę.” Jie buvo vežami gy
vuliniuose vagonuose, ku
rie vietoje durų buvo už- 
razgyti spygliuotomis vie
lomis. Vieni traukiniai nu
ėjo į Pečiorą, kiti į Turkes- sios. Jautėsi nepaprastas 
taną. ’ lavono dvokimas.
. Po Poltavos atėjo eilė U- — Mes gi palaidosime — 

irupskui. Tokių stanicų ei- tęsė moteris. — Koks ne- 
lė buvo begalinė. Tuomet paprastas dvokimas. Kada 
kazokai atsisakė savo na- jis mirė?
mų, pabėgo iš stanicų, kai Kazokė buvo tyli. Minia 

‘ kur išsikasė žemėje urvus stebėjo įvykį su nepapras- 
ir juose mirė badu. ta atyda, o šiurpas purtė

Praslinko eilė metų po nugaras- Reti plaukai 
Poltavos stanicų sunaiki- tavosusikliavę, 
nimo, o stepių keliais vis 
slinko pabėgėliai, daugu
moje ūkininkai, 
su vaikais, vaškinės odos 
veidais. Jiems buvo drau
džiama eiti į miestus, bet 
jie ir čia atsidurdavo. Ros
tove prie Dono važiuodavo 
sunkvežimiai, kurie, rytui

lenkdamosi į po klevu sė
dinčią kazokę, tarė:

— Duokite mums, 
jį palaidosime.

Kazokės veide joks mus
kulas nepajudėjo. Jos bal
kšvos akys buvo sustingu-

mes
NEPAKARTOKIME SEIMO 

KLAIDŲ
Ryškiausias KLCT nenuošir-' 

durno pavyzdys — antrasis su
sitarimų punktas. kuriame 
KLB laikinajam organizaci
niam komitetui sudaryti ski
riami 5 KLCT atstovai ir tik 
3 KLS. Lygiu atstovų skaičiu
mi nebuvo pasitenkinta. Ar tik' 
ir vėl nepasikartos buv. šeimoj 
tragedija, kuriame KLCT buvo; 
meistriškai susiorganizavusi 
balsų daugumą? Tiesa, šis at
stovų santykis aprubežiuoja- 
mas 2/3 balsų daugumos nuta
rimais. Betgi jame kalbama ir 
apie, kitas “centralizuotas or
ganizacijas". šiuo metu, išsky
rus. gal būt, skautus,* kitų cen
trinių organizacijų neturime 
(bent jau spaudos puslapiuose 
jų centrai nebuvo linksniuoja
mi). Skautai į šį persiorgani
zavimą neturėtų kištis. Pana
šaus masto persiorganizavimo 
darbai nėra jų tiesioginės veik
los baras. Pagaliau skautų ei
lėse esama ir KLCT ir KLS 
simpatikų. Taigi, skautų pasi- 
šovimas įsijungti į šį persior
ganizavimo darbą, labai gali
ma? dalykas, mūsų skautų or
ganizaciją galėtų suskaldyti į 
du vienetus... ,

i Iš paskelbto susitarimų teks
to peršasi mintis, kad tų “cen- 

j organizacijų” gali 
pridygti, kaip grybų po lie
taus. Tai būtų grynai fiktyvios 
priemonės balsų persvaros žve
jojimui ir, gal būt, tuo pačiu 
vėl pasikartotų nepavykusio 
seimo tragedija. Taip sunkiai 
pasiekta taika, vėl atsidurtų 
pavojuje. Todėl šiuo klausimu 
ir KLCT ir KLS turėtų būti la-

j to peršasi
i tralizuotų
1

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

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

Vardas...........................  ,
Adresas_____________________________ ,

svirusi, o ilgos darbščio
sios ūkininkės rankos ir 

’kaFkada P^tūs delnai tabalavos a- 
pie lavoną. Jai nieko dau-| 
giau nebuvo likę. Jos vy
ras tikriausiai buvo išsiųs
tas į Kolimos priverčiamo
jo darbo stovyklą aukso 
kasti ir mirti. Jos šeima 
buvo mirusi ar atsidūrusi 

bai atsargios. Į staiga atsiran- kaž kur taigose ar tundro- 
dančias “centralizuotas orga- se. Tas mažas kūnas, kurį 
nizacijas”, o taipogi tuos loka- lyg voratinkliai siejo prie 
linio pobūdžio nereikšmingus namų ir šeimos, dabar ga- 
vienetus ,kurie save apsišauktų lėtų vėjas nuo kojų nu- 
“centraiizuotom organizacijom” versti. Praeities siūlai ją 
reikėtų žiūrėti su dideliu re- siejo SU jos namais, O da- 
zervu ir jų dalyvavimą KLB bartis su nežinomybe, a- 
laikinajame organizaciniame teities rūmais. Ji motina, 
komitete turėtų apsvarstyti ir jos vaikai jau priklausė 
KLCT ir KLS CV bendrame kitam pasauliui. Minia 
posėdyje, kad ir vėl neįvyktų jautė savyje tą instinktą, 
nesusipratimų. .Neužmirškime tuos dviejų pasaulių Sai- 
— keliai į taiką siaurėja, kom- tUS. Kažkokia kibirkštėlė, 
promisai lengvai nesimėto: kai kažkokia Šviesa blikstelė- 
sugriuvo KLCT ir KLS vieny- jo jos veiduose, kai išgir- 
bė, ėmėme galvoti apie KLB, d O balsą:
bet. leiskite paklausti, ką mes — Piliečiai, prašau pra
darysime, jeigu ir šis bandy- leisti, piliečiai...!
mas, įsivėlus J kovą dėl balsų Tas kreipimasis nugąs- 
daugumos, nueitų niekais? dino “arabą’, atsargų su-dino “arabą’, atsargų su- 

Vyt Kastytis, darinėtoją ir jo žmoną.

Graikų Katalikų Bažny
čios galva Palestinoje, Ar
kivyskupas George Ka
kim, tikisi, kad bus gali
ma užmegsti diplomati
nius santykius tarp Izrae
lio ir Vatikano. Arkivys
kupas mano, kad tai gali 
įvykti net netolimoje atei
tyje.

TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KUN. DR. K. GECIO 

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 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi-
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i | deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor-
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pači jos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu- £ 
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių k 
tautos Golgota 1940—1946 m. ! •

Kaina — $4.00 i Į
Užsakymus siųskite:

.......DARBININKAS !;
i!366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.




