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kartus savaitėje. Svar- 
priežastis esanti ta, kad 
sudaryti sąlygas spaus- 
darbininkams nedirbti

Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviškos raudonosios 
“Laisvės” leidėjai paskelbė, 
jog jų laikraštis teišeisiąs tik 
penkis 
biausia 
norima 
tuvės
šeštadieniais, o antra — kad... 
trūksta pinigų.

Veik tuo pačiu metu suplo
nėjo puslapių skaičiumi ir Ka
nados lietuviškųjų ruskių lei
džiamas Toronte “Liaudies
Balsas”. Kanados raudonieji 
laikraščio leidėjai sakosi, 
taip padarę "dėl karščių”... Vė
liau, kai oras atšals, vėl laik
raštis išeisiąs to paties dydžio...

Tūlas galėtų pasakyti: “Gali 
būti”... Tačiau daug kas abejo
ja tokiais argumentais ir skai
to rimtesniu paaiškinimu tik 
“Laisvės” antrąją priežastį, 
jog trūksta pinigų...

Iš visko matyti, kad pradeda 
“užtrukti” melžiama karvutė, 
kuri ganosi Kremliaus lankoj 
ir nustojama raudonosios spau
dos rėmėjų čia, vietoje...

Ne be reikalo kažkas yra pa
sakęs, kad gyveną šiapus oke
ano lietuviškieji komunistai — 
yra tarytum burokai. Jie daž
nai tik iš paviršiaus raudoni, o 
jų vidus — baltas...
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Iškilusieji sunkumai be* 
vykdant Manhall’io planą 
rodo, kad kartais būna 
keblumą ir pinigus duo
dant.

Kadangi melas pasauly* 
je nuolat plinta, tai, gali
mas dalykas, ateis laikas, 
kai žmonės negalės susi
gaudyti kada sakoma tie
sa, o kada melas.

Spėjama, kad baltoji ra* 
sė prašoka kitas rases y* 
pač savo žiaurumu.

Atvaizde mes matome generolą St. Raštikį prie 
darbo stalo, o šalia jo stovi BALF-o Pirmininkas kun. 
Dr. Juozas B .Končius, kuris jam pagelbėjo išrūpinti 
darbą.

Tai dar vienas pavyzdys, kada mūsų atsižymėję 
tautiečiai, suprasdami šių dienų būklę, imasi bikokio 
darbo, kad gyventų iš savo uždarbio.
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Kai kas mano, jog išau
klėtas žmogus neprivalo 
kitam rodyti daugiau 
šiurkštumo, kiek papras
tai rodo vyras savo žmo
nai arba žmona savo vy
rui.

Jungtinių Tautų Orga- GĖN. STASYS RAŠTIKIS DIRBA 
nizacija susirūpinusi tu
rėti realią pajėgą, kad ga
lėtų vykdyti savo nusista
tymus. Patartina susior
ganizuoti savo stiprias 
karines pajėgas ir savus 
kalėjimus, nes tai yra 
svarbiausieji šių laikų 
žmonijos civiliz a c i j o s 
ramsčiai.

DIRBTUVĖJE
buvęs 
geras

Generolas St. Raštikis, sakė, kad jis yra 
buvęs Lietuvos Kariuome- grandinis, jaunas 
nės Vadas, prieš kelias sa- žmogus ir jo vadovybėje 
vaites atvykęs į Ameriką jam darbas gerai sekasi, 
per NCWC ,jau gavo dar
bą dirbtuvėje 
Aviation Co 
les iforn j

Viena žymi filmos artis- gįasį būdamas čia laisvė
ta šokėja tarėjo vaidmenį, je ir galėdamas užsidirbti 
kuriame jai, teko joti ant sau pragyventi.

Bevartant Kanados 
komunistų “Liaudies 
kiekvienam krinta į akis toks 
reiškinys, jog jo visų puslapių 
tekstuose itin vengiama pasi-

lietuvių 
Balsą”,

matams skiriamas štai, pasku
tiniajam to lietuviškųjų bolše
vikų oficiozo numeryje yra at
spausdinti du skelbimai apie 
įvyksiančius raudonųjų pikni
kus Toronte ir Hamiltone, ta
čiau tie piknikai pavadinti ne
kaltu vardu: “tarptautiniais 
piknikais”... Tai vis žvejonė. 
Jie mano sau: “O gal ir pa
vyks sužvejoti dar kokią vieną 
kitą ir neraudoną “dūšią”?...

Toronto “tarptautiniam pik
nike”, esą, kalbėsiąs Tim Buck, 
o Hamiltono — “Canadian Tri
būne” redaktorius Leslie Mor
ris. Nežinančiam gal kiltų klau
simas: “Kas jie tokie yra?” 
Nagi, — Timbuckas (panašu į 
lietuviškąjį “bimbuką”) — yra 
Kanados komunistų vadas, b 
“Canadian Tribūne” — kana- 
diškųjų komunistų laikraštis. 
Taigi ,kaip matome, piknikuo
se kalbės lietuviškųjų komunis
tėlių “bosai”...

Deja, šioj šaly komunistai 
dar tebevaikščioja kūdikio 
žingsniais (tai parodė paskuti
nieji balsavimai Kanadoje) ir 
jų žvejonė — ieškant daugiau 
pasekėjų — primena tokį ne
kaltą anekdotą:

“Eidamas pro upelį praeivis, 
susidomėjo įbridusiu į vandenį 
ir bemeškeriojančiu berniuku:
— Ar čia galima žvejoti?
— O taip... Galima...
— Ir ką šitam upely 

nat?
— Juk jūs pradžioje

apie žvejojimą, bet ne apie su
gavimą...

Bugau-

KaMu taiįi Dėl žydę 
Deportacijas

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos Žydų Lyga 
Prieš Komunizmą, Ine. 
pasiuntė protesto laišką 
Trygve Lie, Jung. Tautų 
sekretoriui, prieš Sovietų 
Rusiją dėl iškraustymo 
žydų iš Ukrainos ir Balt- 
gudijos pasienių.

Tame protesto laiške sa
koma, kad Maskvos val
džia pasiunčia slaptus po
licijos būrius į tas dvi 
“respublikas” ir nakties 
metu suima visus tuos žy
dus, kurie esą pasireiškę 
kaipo “prieš - totalitariš- 
ki žydai”, sugrūda juos į 
gyvulinius vagonus ir ve
ža į priverstino darbo sto
vyklas Archangelskan ir 
Siberiją.

Rabinas Benj aminas

Prezidentas Reikalauja Pilnos 
Ginklų Pagalbos Kitom Tautom

Reikalauja paskirti vieną bilijoną,
450 milijonų dolerių

Washington, D. C. — reikalauja, kad Kongresas 
Prezidentas Trum anas paskirtų dar 130 milijonų 
pirmadienį įteikė Kongre- dolerių Alaskai — naujų 
sui reikalavimą paskirti tvirtovių, aerodromų, ra- 
vieną bilijoną, 450 milijo- darų ir kitokių karinių 
nų dolerių Europos tau- pastatų statymui, kurie 
toms, kurios pasirašė yra reikalingi apsaugai. 
Šiaurės Atlanto sutartį. Į Alaska yra svarbus 

Pagal Prezidento prog- strateginis punktas. Jeigu 
ramą, $938,450,000 skiria- Jung. Valstybės nesustip* 
ma ginklams ir techniškai rins to punkto, tai kilus 
pagalbai tautoms, kurios karui su komunistine Ru- 
pasirašė minėtą sutartį, sija jos negalės Alaskos 
$155,000,000 būtų skiria
ma išvystyti kitiem kraš
tam, įimant Turkiją, Grai- AttistaMblO LRK BiHK 

Schultz, žydų lygos direk-jkiją ir Iraną. Supranta-

apginti.

Dr. D. JasaiHstorius, pareiškė Kongreso 
Komitetui, kad Rusijos 
komunistinės valdžios įsa
kymu iš Ukrainos ir Balt- 
gudijos jau deportuota 
400,000 žydų. Rabinas 
Schultz sako, kad premje
ras Stalinas, kaip ir caras 
1914, ištremia žydų šei
mas, nes netiki, kad jie 
būtų lojalūs jo “tironiš
kam rėžimui”.

Praneša, kad pastaruo
ju metu Rusijos valdžios 
agentai išdeportavo iš 

ir Esti-

ma, jeigu susidarytų rei
kalas, tai ir kiti kraštaikalas, tai ir kiti kraštai, iš Vokietijos praneša, 
gautų pagalbą iš to fon- kad dėl emigracijos ir ki- 
do, kad atremti komuniz- tų priežasčių kitiems L. 
mo pavojų. [Raud. Kryžiaus Vyr. Val-

Jung. Valstybių Kon- dybos nariams iš eitųjų 
gresas nori užbaigti sesi- pareigų pasitraukus, žio
jas rugpiūčio 4 d. Bet jis mis dienomis atsistatydi- 
yra tiek užverstas svar- no ir jo pirmininkas Dr. 
biais biliais, ypač finansi- D. Jasaitis.
niais, kad vargiai jis su- Pagal statutą dabar 
spės visus priimti ar at- vyksta pasitarimai dėl 
mesti. naujos LRK Vyr. Valdy-

Jung. Valstybių karo jė- bos sudarymo ir tolimes- 
gų sekretorius Johnson nes veiklos.

Pa- 
gen. 
rusų

Pirmojo Didžiojo 
saulinio Karos metu 
St. Raštikis tarnavo 
armijoje. Kada rusų ar
mija buvo demobilizuota 
1917 m., jis sugrįžo į savo 
tėvynę Lietuvą. 1919 m. 

' BALF-o Pirmininkas > >u buvojietuyos, ka

Hartwell 
Los Ange- 
Jis džiau-

čius pagelbėjo gen. S. 
krenta aąit sprando, tai Raštikiui surasti darbą, 
daugelis patart jai geriau Vėliau, kada kun. Dr. J. 
susirūpinti savo sprandu B. Končius aplankė Rašti- 
o ne kojomis. Bet ji pati- kį jo darbovietėje, jis pa
ko prie savo* nuomonės. Į- tyrė, kad jo darbdaviai y- 
domu, kaip apsidraustų ra visiškai patenkinti ge- 
tokiu atveju pav. advoka* nerolo darbu. Užklausus, 
tas? i kas jo viršininkas jis at-

klausėt

DAUG VETERANŲ DAR GALI 
GAUTI PAŠALPAS

Washington, D. C. — 
Kaip žinoma, valdžia mo
kėjo Antrojo Pasaulinio 
karo veteranams bedar
biams po $20 per 52 sa
vaites. Kiti gaudavo prie
dus. Toji pašalpos progra-

laisvės ir Nepriklausomy
bės. Kovodamas prieš rau
donuosius, jis buvo pate
kęs į rusų raud. nelaisvę, 
iš kurios grįžo 1920 m. 

(Vėliau jis vėl tarnauja 
, Lietuvos kariuomenėje, 
kur jis eina įvairias atsa- 

ikomingas pareigas iki ge
nerolo ir Lietuvos Kariuo
menės Vado.

Kai rusų raud. okupavo 
Lietuvą 1940 m., jis buvo 
atleistas iš pareigų ir iš 
kariuomenės. Vėliau jis 
dalyvavo Lietuvos pogrin
džio judėjime prieš abu

to.
Žydų pranešimuose sa

koma, kad toji deportaci
ja tai yra Rusijos pasi
ruošimas karui.

Italijos parlamentas patvir 
Hm Atimto sutartį

ma užsibaigė pirmadienį, 
liepos 25 d. Tačiau daug 
veteranų dar gali gauti 
pašalpas, nes jiems pri- josios okupantus, 
klausančios sumos dar; Generolo S. Raštikio 

žmona Elena Raštikienė

Paskutiniam (jau suplonė ju
stam) “Liaudies Balso” nume
ryje su dideliu “susidomėjimu” 
skaitėme straipsnį apie dabar
tinės Lietuvos naująjį “mičiu- 
rininką” tūlą Stasį Kazlauską, 
kuris, esą, labai “sėkmingai 
pertvarko” Lietuvos gamtą ir 
toj srity daro, tiesiog, “stebuk- 
HiS •••

Gi minėtas straipsnis — už
baigiamas tokia išvada: “Sta
tydama naują gyvenimą, lietu
vių tauta, tarybinės vyriausy
bės ir komunistų partijos va
dovaujama, plačiai ir drąsiai 
pertvarko gamtą, priversdama 
ją tarnauti liaudies labui”.

žinoma, mums, perskaičiu- 
siems dar ankstyvesniam kaž
kuriam “Liaudies Balso” nu
meryje žinias apie tai, kad vie
na tarybinės Lietuvos “darbo 
valstietė” pasižadėjo priversti 
kiaules nustatytu laiku atvesti 
užsakytą skaičių paršelių, o ki
ta — įpareigoti karves “paga
minti” jos norimą kiekį pieno, 
nė kiek tie gamtos pertvarky
mo “prajovei” ir nestebėtini. 
Juk pas bolševikus — viskas 
“pagal planą”...

Ne be reikalo buvo kalbama, 
kad pirmosios bolševikų oku
pacijos metais Kaune, miesto 
sode, buvo rasta pasikorusi 
višta, prie kurios kojos kabojo 
raštelis su užrašu: “Nutariau 
pati sau atimti gyvybę, nes ne
pajėgiau kasdien padėti po du 
kiaušiniu ir neišpildžiau plano. 
Nieko nekaltinkit..” Pr. AL

mums,

klausančios 
neišsisėmė.

Pašalpų mokėjimas bu-'rusų bolševikų buvo areš- 
vo pradėtas rugsėjo mėn.Jtuota be mažiausios kal- 
1944 m. ir nuo to laiko iš-įtės. Jų trys dukrelės 1, 4, 
mokėta veteranams $3,-.ir 7 metų buvo prievartos 
600,000,000 
metu. Pašalpos gavo 8,- 
770,000 veteranų.

jų nedarbo būdu paimtos nuo tėvelių 
ir išvežtos į tolimus Rusi- 

Ijos plotus. Apie ištremtus 
vaikučius tėvai neturi jo-

Philadelphia, Pa. — Iš 
Pennsylvanijos universi
teto muziejaus pavogė 
tris labai brangias senė- 
nas, kurių vertė siekė 
$10,000.

Artinantis karo pabai
gai, gen. Raštikis ir jo 
žmona laimingai pateko į 
Amerikiečių okupa c i n ę 
zoną. Pagaliau jie pasiekė 
šį kraštą ir apsigyveno 
Los Angeles.

Roma — Italijos parla
mentas, nepaisydamas ko
munistų ir Maskvos pro
testų, Šiaurės Atlanto su
tartį patvirtino 323 bal
sais prieš 160.

Pirmas balsavimas buvo 
panaikintas, nes buvo su
skaityta 546 balotai, o tuo 
tarpu buvo tik 469 balsuo
tojai.

Taigi dabar ir raudonie
ji aiškiai mato, kad Itali
jos parlamento atstovai 
nėra koki “molio motie- 
jai”. Jeigu pirmame bal
savime primesta buvo po 
kelias balsavimo korteles, 
tai greičiausia tai padarė 
raudonieji, norėdami su
trukdyti sutarties užtvir
tinimą.

Plieno Strofas 
NcpnliRntii

I

VETERANAI GAUS SPECIA 
. LIŪS APDRAUDOS 

DIVIDENTUS
Washington, D. C. — A- 

pie 16,000,000 veteranų, 
pradedant rugpiūčio-Aug. 
29 d. š. m. galės išpildyti 
aplikacijas ir prašyti, kad 
jiems išmokėtų jų dalį iš 
$2,800,000,000 valdžios 
gyvenimo apdraudos, kuri 
priklauso jiems iš permo
kėjimų.

ranų reikalų administra
torius, pranešė, kad da
bartiniai ir buvę vetera
nai, kurie moka gyvybės 
apdraudą, gaus aplikaci
jas apie kito mėnesio pa
baigą. ♦

Apskaičiuojama, kad 
kiekvienas veteranas gaus 

Čarl B. Gray, Jr., vete- maždaug apie $175.

Praga, Čekoslovakija —Jos komunistinį rėžimą 
Iš patikėtinų Šaltinių pra-| kovoja visos opozicinės 
neša, kad Rumunijoje su-|partijos, jaunimas ir seni

mas. Sukilimai prieš ko
munistines valdžias smar
kiai auga ir kituose kraš
tuose.

sidarė toks stiprus prieš 
komunistinę valdžią judė
jimas, kad Bucharesto 
valdžia turėjo pašaukti 
specialius milicijos gerai 
auginkluotus būrius tą ju
dėjimą malšinti.

Kaikuriose vietose ko
munistinės valdžios gin
kluotom jėgom pavyksta 
sugauti kelius partizanus. 
Štai pereitą savaitę Timi- 
soare nuteiė kelis partiza
nus mirties bausme.

Pažymėtina, kad dabar
tiniu metu prieš Rumuni-

Egipto karo teisaus 
nuteisė 4 k

Cairo, Egiptas — šiomis 
dienomis karo teismas nu* 
teisė keturis komunistus 
už komunistinį veikimą. 
Vienas jų, Shaffi gavo net 
7 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Rusija Kaltina Jugoslaviją 
Susirišimu Su Britanija

Londonas — Iš Maskvos 
Tass praneša, kad Sovietų 
Rusijos valdžia kaltina 
Jugoslaviją, kad ji būk 
veda “slaptus pasitari
mus” su Didžiąja Britani
ja Austrijos taikos sutar
ties reikalu, visai apie tai 
nepranešus Sovietų Rusi
jos valdžiai. -

Sovietų Rusijai labai 
nepatinka, kad Jugoslavi
jos atstovas, būdamas Pa
ryžiuje kada ėjo Keturių 
Didžiųjų Užsienio Minis- 
terių Tarybos posėdžiai, 
slaptai turėjo pasitarimus 
su kaikuriais užsienio at
stovais. Po tokių pasitari
mų ministerių taryba at-

Pittsburgh, Pa. — Kaip 
žinoma, dabar Prezidento 
Trumano taryba tyrinėja 
ginčą tarp plieno industri
jos korporacijų ir darbi
ninkų unijų. Taryba turi 
paruošti savo rekomenda
cijas iki rugpiūčio 30 d. š.
m.

Mažai kas tiki, kad ta
rybos rekomendacijos bus 
priimtos. Jeigu nebus pri
imtos, tai Prezidentas 
Trumanas dar turi dvi sa
vaites laiko duoti naujus 
pasiūlymus, bet kad jam metė Jugoslavijos reikala- 
pavyktų sutaikinti, tai ki- vimus iš Austrijos, 
tas klausimas. T

traukė ir Jugoslavijos rei
kalavimus. Tačiau Jugo
slavijos Tito kol kas tyli. 
Jis, matyt, yra linkęs su 
Vakarais susitarti, nes 
Rytų tik Stalino raudona 
“saulė” kaitina.

i

Ameritiedai Davė S34 M- 
H jonus Pašalpouis 

Vokietijai

Rusija savo notoje j-

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Armija 
praneša, kad amerikiečiai 
asmeniai pasiuntė įvairių 
reikmenų į Jung. Valsty
bių zoną Vokietijon vertės 
$36,000,000 per pastaruo
sius tris ir puse metų.

• ■>
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Kreipimasis j buv. tremtinius
tremtinių

Visuotinis Amerikos Lietu. 
vR Kongresas

Brooklyno savaitraštis: kų įmanoma
Vienybė pradėjo anketą: šalpa ir lietuvių kova dėl 
Pažinkime vieni kitus.

Toje anketoje redakci
ja pasiūlė Amerikos lietu
viams reikšti savo nuomo
nes apie atvykusius į 
JAV buv. tremtinius, o 
tremtiniams siūlo pasisd- 
kyti apie Amerikos lietu
vius.

Anketos tikslas— “san
tykių tarp Amerikos lie
tuvių ir tremtinių 
nimas”.

Mūsų nuomone, 
ketai pastatytas 
kaip tiktai yra dirbtinas 
stabdis naujai imigrantų 
masei natūraliai įaugti į 
senesnės imigracijos ma
sę, nes toks tos tariamos 
problemos pastat y m a s! _______ _ ______  ___ , ___
jau suskirsto mus į kaž’ nedalyvauti anketoje “Pa-i vakaras, lapkr. 4, 
kokius du frontus. Juo Įamžinkime vieni ---- j -
biau, kad ši anketa įgavo bus siūloma 
keistą “pasisakymų” 1 
mą; anketoje operuojama 
ne “problemos” svarsty
mu iš esmės, bet rankio
jami smulkūs nesusiprati- 
mėliai, iš adatos vežimai 
skaldomi. Tai pakanka
mai aiškiai įrodo tokios 
“problemos” dirbtiną iš
pūtimą.

Mes pareiškiame, kad 
tokią “problemą” nagri
nėjanti ‘anketa’ nėra nau
dinga lietuvių visuomenei. 
Reikia tiktai suprasti, 
kad vienetų iškeltos “nuo
dėmės”, kurios prirašo- i 
mos visai tremtinių ma
sei, galės kainuoti Amen-' 
kos lietuvių kolonijai ne
tekti šimtų, o gal ir tūks
tančių naujųjų ateivių, 
nes šia anketa sistema- 
tingai stengiamasi išrauti 
iš Amerikos lietuvių norą 
ir ūpą gelbėti tremtinius.

Juo blogiau, kad ir buv. 
tremtiniams siūloma “pa-! 
sisakyti” apie Amerikos 
lietuvius.

Dėl Amerikos lietuvių 
broliškumo, patriotizmo ir 
geraširdiškumo visi mes. i 
buv. tremtiniai, galėjome 
atvykti į JAV. Dažnai, čia 
jiems padedant, mes pra
dedame naują gyvenimą: 
iš beteisio DP tampame 
pilnateisiais 
Dėl Amerikos lietuvių au-

Ne»v York (LAIC) — 
Amerikos Lietuvių Tary
ba šaukia Visuotinį Kon
gresą New York’e, š. m. 
.lapkričio 4-6 dd. Kongre- 

vardu imti skaičiuoti pa-‘sas įvyks New Yorker pa
vienių asmenų gyvenimo talpose. Kongreso darbo- 

smulkmenas tvarkę ir atstovavimo tai
sykles netrukus paskelbs 
pati ALT. ir į kolonijas 
išplauks šimtai kvietimų 
organizacijoms, kurių ad
resai turimi. Betgi, ka
dangi toli gražu ne visų 
organizacijų adresai yra i 
žinomi, bus reikalinga tai-’

i
New York’o lietuviai 

jau sudarė Amerikos Lie
tuvių Kongreso Komitetą? 
kuris vykdo paruošiamuo-i 
sius darbus ir bus atsa-| 
kingas už tvarką. Numa
toma, kad penktadienio 

bus 
kitus”, kai,laisvas ir delegatai galės! 

tremtiniams arba miestą lankyti arba: 
for-j rašyti apie Amerikos lie- dalyvauti susipažinimo'

laisvės. Mums, buv. trem- 
! tiniams, nedera tariamų 
“santykių išaiškinimo”

išaiški-

šiai an- 
tikslas

ar elgesio
šioje “anketoje”. Mūsų 
santykiai su Amerikos lie
tuviais yra išaiškinti nuo 
tos dienos, kada tremtinių 
šalpai buvo paaukota pir
moji auka ir pasiųstas 
pirmas affidavitas tremti
niui.

Tieji santykiai — bro-! 
liškumas ir dėkingumas. 
Tai yra mūsų santykių es
mė.

Todėl mes kreipiamės į 
visus esančius JAV buv. 
tremtinius ir kviečiame

j
jka iš vietos veikėjų.
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Iškeliamas su dideliu pavojumi 2,000 3varų vo
kiškas, nesprogęs sviedinys, kuris buvo numestas 
1941 met. gatvėn prieš Universiteto Kolegijos li
goninę Londone. Prieš šią operaciją visi tų rūmų 
ir jų apylinkių gyventojai buvo evakuoti.

1 tuvius. Amerikos . lietu- vakarėly - bufete. Lapkri- 
vius mes pažįstame ne iš čio 5 vai. vakare numato- 
anketos: mes seniai pa
žįstame juos iš jų darbų 
Lietuvos laisvei ir tremti
nių šalpai.

Gi pasisakymai dėl vir- j popiet numatomos pamal- 
tuvinių nesusipratimų tė-dos Šv. Patriko Katedro- 
ra tiktai patarnavimas!je. gi vakare bus literatū-
laikraščiui 
gauti. Tos 
žalingos mūsų išeivijos 
interesams.

Lietuvių buv. tremtinių 
Draugijos Detroite Valdy
ba — Inž. V. Urbonas, Dr. 
Brundza, Inž. E. Arba- 
čiauskas, V. Barauskas ir 
J. Gliaudys.

Detroit, Mich.
Liepos 10 d., 1949.

SENATAS RATIFIKAVO ŠIAU 
RES ATLANTO PAKTĄ

Johannes Varės, nusižudė, 
kai sužinojo apie “opera
cijos” dydį ir ši aplinkybė 
sutrukdė trėmimus, betgi 
dėl to nukentėjo estai ko
munistai, kurie drįso pro
testuoti prieš trėmimus. 
Netgi patys patikimieji 
komunistai, 1940 m. gel
bėję aneksuoti kraštą, 
kaip Nigol Andresen ir 
Oskar Sepre, “dingo” iš 
aukštų pareigų ir jų vie

ptas užėmė maskoliai.
Šiais metais Lietuvoje 

didžiumą aukų sudarė 
tremtinių ir partizanų gi
minės. Visur įš tremiamų
jų buvo reikalaujama pa
sirašyti pareiškimus, būk 
jie vykstą Rusijon “sava
noriškai”, kad apsisaugo
jus nuo “banditų”. Keli 
šimtai pasirašė, bet de
šimtys tūkstančių atsisa
kė. Netgi Sibire lietuviai 
atsisakė dalyvauti “rinki
mų” komedijoje, netgi pa
sirašiusieji. Ukra i n o j e 
trėmimai labiausiai palie
tė Karpatoruses gyvento
jus.

Stockholm (Laic) 
Nepaisant visų maskoliš
kų pastangų uždaryti ke
lius į laisvę, “kad nei 
paukštis neperskristų, nei 
zuikis neprašoktų” per 
sieną, retkarčiais laisvę 
pasiekia tai pavieniai as
menys, tai būreliai. Pav. 
birželio gale ginkluotas 
ukrainiečių UPA dalinys 
prasimušė į amerikiečių 
zoną Vokietijoje iš Čeko
slovakijos, ginklu prasi- 
skynęs sau kelią nuo ana- 
įpus Curzono linijos.
! Sudėjus ir išanalizavus 
visus pranešimus, atrodo, 

■ kad nuo Karelijos ligi 
Juodųjų Jūrų sistematin- 
gai vykdomas visų pa
vergtų tautų naikinimas. 
Metodai visur vienodi, ka
dangi ta pati MGB vienin
gai planuoja ir vykdo.

Lietuvoje jau įvykdytos 
septynios masinių trėmi- 

1941 m.
2) 1945|
3) 1946
4) 1947
1948 m.
1949 m. 
1949 m.

Pati stam- 
“operacija

mų “bangos”: 1) 
j birželio 14-22 dd.; 

ka Katalikų Akcija, užim-, m. rugsėjo mėn • 
dama Čekijos Primato ar- m. vasario 16 d.; 
kivyskupo Beran vietą.

. Hashington — Liepos 
21 d. Senatas ratifikavo 
Šiaurės Atlanto Saugumo 
Paktą 82 balsais prieš 13- 
ką. Keletas senatorių, ku
rie balsavo už paktą, yra 
priešingi ginklų progra
mos svarstymui 
Kongreso posėdyje. 

Prieš Š. Atlanto 
ratifikaciją ypač ___ _
smarkią kovą respubliko- Jungtinių Tautų sekreto- 

įnų politikos viršininkas riatas, 
į senatorius Taft iš Ohio. ’
j Visa Vakarų Europos tų terorizuojamas, 

^*'**“*į spauda džiaugėsi, kai su- priverčia jo dar* 
su biznierių skelbimais.!*;™^ tad Amprikns f ■ - u- •VAlian AT.T nlannnSa ŽIDOJO kad AmeHkOS tapti JU jrankiaiS.

mas didelis bankietas, ku
riame tikimasi turėti pa
čių žymiausių kalbėtojų. 
Sekmadieny, lapkričio 6

patarnavimas!je. gi vakare bus literatu-! 
sens a c i j a s į ros ir dainų vakaras. Pro-!
"sensacijos” i gramoje dalyvauti bus 

' kviečiami — lygiomis —
lietuvių amerikiečių meni
ninkai ir naujai atvyku-|nų politikos viršininkas natas, vadovaujamas 

į senatorius Taft iš Ohio. ,Trygve Lie, yra komunis- 
išlpiMt? nmcrramai įpiriini Visa Yakar^. Europos tų terorizuojamas, kurie 

hirnipHii sPau<^a kai su- priverčia jo darbininkus
Včlian AT T ŽinOj°’ Amerik0S tapti jų įrankiais.Vėliau, ALT planuoja iš- natas po ilgų debatų At-! _ . . .

Kongreso Darbų iant0 paktą ratifikavo.leisti 
Knygą.

< Susirūpinkime Įkūrdinfmo

Jau virš 8,000 lietuvių 
ir j tremtinių atvyko į Ameri- 

įką ir ateinančiais mėne
siais laukiama atvykstant 
apie 2.000 kas mėnesį. Ta
čiau didėjant imigracijai 
didėja ir įsikūrimo sunku-

I

žmonėmis.

I
II 

šiame

Pakto

Komunistai Terorizuoją 
UM Sekretorių

VVashingtor, D. ū. —
Misteriškas liudininkas 

vedė pasakojo Kongresui, kad

gruodžio 19 d.; 5) 
gegužės 22 d.; 6) 
kovo 24-27 dd.;7) 
birželio mėn. 
biausia MGB “operacija”! 
buvo 1948 m. gegužės 22 į 
d., kai Lietuva neteko 
virš 100,0001 savo gerųjų į

i Lenkijoje Dar Valia Rašyti 
Apie Laisvės Kovas...

Krokuva (LAIC)—“Lei
tenantas Spiewak melan-

I Sakoma, kad tas miste- 
Dėl Europos aretaktavi.'"®15“ liudininkas kalbėjo 

mo plano persiuntimo .Ausyta anglų kalba ir 
i Kongresui Adminis- J“ neivardintas, t> tik jam

nnišrta niaukti duotas numins, būtent,

sūnų ir dukterų. Tremia
mi jau ne
“vadai”, 
niekam
smulkių ūkininkų šeimos, 
daugiausiai moterys ir 
vaikučiai. Apie šių depor
tacijų eigą 
tikslių žinių, 
paskelbtos

“politikai” ar 
bet paprastos 
nenusikaltusios

I 
i
1I

gauta visai 
kurios bus

pasakojo apie gražią mer
giną, kuri apšaudė jo dali
nį nuo pat ryto. Sužeista 
į koją, ji parvirto ant že
mės ir nudavė negyvą. Tai 
mėgiamiausias heroiškų 
gerklepjovių triksas. Kai 
kareiviai neatsargiai pri
siartino, ji pradėjo šaudy-

> auto-kipk vėliau J*. . . , . - ’iti iš savo belgiško auto-
kai jau bus painformuo- matiško revolverio, no
tos tarptautines įstaigos. kau,lama du-Tcarelviu ir

Latvijoje, stambiausia1 sužeisdama trečią. Per-’tracijos nutarta palaukti auo^s. nun*ra,O„ouveni’ 
ligi liepos 25 d., kad Sena-, Iždininkas No. 8 .
tas per tą laiką galėtų iš- Jungtinių tautų sekre- 
siaiškinti dėl Marshall toriaus pareigas einąs, 
šalpos plano pratęsimo. Gen. Byron Price to liudi- 
Administracijos vadai ti- ninko pasakojimus pava- 

įkisi, kad ginklų parūpini- dino “fantastiškai netei- 
mo planas turėsiąs tokį singais”.
užgyrimo pasisekimą,1 Sekretorius Trygve Lie 
kaip ir Atlanto paktas, .dabar atostogauja Norve- 

Vice - Prezidentas Alb. gijoje.
Barkley pranašauja, kad Liudininkas No. 8 sako, 
ginklų parūpinimo prog- kad komunistų spaudimas 
rama Kongreso bus pra-, ateina iš “viršaus”, ir sa- 
vesta dar pirm šio Kon-;ko, kad Jungtinių Tautų 
greso posėdžio pabaigos, pareigūnai iš demokrati

nių kraštų nesugeba at
remti komunistų spaudi
mo. Jis sakė, kad raudo
nieji nori panaudoti se
kretoriatą ir Jungtines 
Tautas Sovietų Rusijos 
tikslams.

“operacija” atlikta š. m. Į verta kelių kulkų, ji mirė 
birželio mėn., kai virš šaukdama, “Šalin Lenkija, 
100,060 latvių buvo iš-! tegyvuoja Ukraina!” 
tremta, 10,000 vien iš Ry-j “Aš baigiu šį pranešimą 
gos miesto. Priverstina iš tolimo Leszkow kaimo, 
kolektivizacija patarnavo kur bunkeriai yra pri- 
kaip stambiausias pretek-; krauti ginklų ir maisto 
stas “liaudies priešams” Į tiems, kurie prisiekė nai- 
naikinti. Estijoje, stam-i kinti naująją Lenkiją, ir 
blausia “operacija” buvo!kuriuos remia New Yor- 
planuojama atlikti pernai.'kas ir Londonas”.
Estijos “prezidentas”, Dr. (Krakowskie Echo)

■M

buto garantijų dar jų ne
turintiems lietuviams.

4) Už-negsti ir palaikyti 
ryšį su Statė Employment 
Service, ūkininkų organi
zacijomis bei pavieniais 
darbdaviais ir atsiradus 

i nau
jus tremtinius, tuoj pra
nešti BALF-o Centrui a- 
pie tokias galimybes.

Kviečiame visus lietu
vius, tiek senus gyvento
jus, tiek naujai atvyku
sius susirūpinti čia iškel
tais reikalais ir daryti 
skubius žygius jiems iš
spręsti. Prašome pranešti 
BALF-o Centrui, Imigra
cijos ir įkurdinimo Komi
tetui, apie sudarytus vie
tos komitetus, nurodant 
komiteto pirmininko ir 
kitų narių pavardes adre
sus ir telefono numerius.

Kad atvykę tremtiniai 
žinotų kur kreiptis, malo
nėkite tas žinias paskelb
ti vietos spaudoje, para
pijos salėse, klubuose ir 
kitose prieinamose skelbi
mų vietose.

Mums yra žinoma, kad 
kai kuriose vietose tokie 
komitetai jau yra sudary
ti ir pasekmingai veikia, 
pav. Detroite, Mich., Lin- 
den, N. J. ir kitur. Prašo
me įsteigti, kur jų dar nė
ra. Tik bendromis organi
zuotomis jėgomis grei
čiau ir sklandžiau galėsi
me įvykdyti tremtinių į- 
kūrdinimo uždavinius.

BALF-o Centras.

mai. kuriems nugalėti rei-i gaijmytjjų įkurdinti

Čekoslovakijos komu
nistinės vyriausybės Tei
singumo ministeris. Ale- 
xej Cepicka. kuris dabar
tiniu metu veda kovą 
prieš R.-Katalikų Bažny
čią ir Vatikaną ir grasina 
katalikams už popiežiaus 
ekskomunikavimo dekre
to vykdymą bausmėmis, 
kaip ir už valstybės išda
vimą. Vargšas raudonasis 
Cepicka ir pats nenujau
čia. kad panašių kaip jis 
eilės auga komunistinėj 
Rusijoj, būtent: 
vas. Dimitrov ir 
rie pranyko kaip

kia visų Amerikos lietu
vių pagalbos.

Ypatingai pagalbos yra 
reikalingi tie, kurie netu
rėdami giminių bei pažįs
tamų, atvyksta pas nepa
žįstamus arba pagal ne- 
vardines ga r a n t i j a s. 
Jiems pagelbėti reikia 
skubiai steigti visoje A- 
merikoje tremtinių įkur
dinimo komitetus.

Šiais samprotavimais 
vadovaudamasis BALF-o 
Imigracijos ir įkurdinimo 
Komitetas .kaip centrinis 
organas, kreipėsi į visus 
BALF-o skyrius prašyda
mas kuoskubiausiai su
šaukti susirinkimus ir iš
rinkti specialų vietos ko
mitetą tremtiniais rūpin
tis. Tokie komitetai, atsi
žiūrint į vietos sąlygas, 
galėtų būti iš 5 ar 7 as
menų.

Šių vietos komitetų 
svarbiausis uždavinys bū
tų:

1) Padėti toje vietoje 
apsigyvenusiems tremti
niams surasti darbą, kam
barį ar butą.

2) Painformuoti atvy
kusius apie vietos gyveni
mo sąlygas, supažindinti

tjuos su vietos lietuvių ko
lonija. organizacijomis, 
padėti jiems įsijungti į 
vietos lietuvių gyvenimą.

3) Padėti rasti darbo ir

i

Zdano- 
kiti. Ru
dumas.

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

Komunistinė hereiija 
ČekoslavaMjaj

Praga — Čekoslovakijos 
komunistai ko v o d a m i 
prieš popiežiaus ekskomu- 
nikavimo dekretą, sakė, 
kad jie “Progresyvinį Ka
tolicizmą”, t. y. atskalų-i 
niškąjį komunistinį, išplės į 
ir į kitus kraštus.

Tas herezinės, komunis
tų sukeltas, Katalikų ak
cijos judėjimas skelbia, 
kad dabar Čekoslovakijo
je Katalikų Bažnyčios vir
šininkė yra ta atskalūniš-

Trūksta Kavos Vokietijaje

Frankfurtas, Vokietija 
— Kavos sandėliai esą 
tušti, o nauji kavos papil
dymo transportai iki rug
sėjo mėn. yra nepramato
mi. Todėl kavos kainos 
juodoje rinkoje pakilo iki 
12-14 DM. už vieną svarą.

TAIFŪNAS SUNAIKINO PUSE 
AMERIKOS BAZES OKINAWOJ 

" . - ------- „

Užmušė vienę vaikutį ir sužeidė 16 
amerikiečių. - Padarė didelius 

medžiaginius nuostolius

MANHATTAN FIRMŲ LAN
GUOSE IŠSTATYTI TREMTI 

NIŲ EXPONATAI

kad
globojančios 

bendromis

Arnold Constable: Nuo 
liepos 13 d. lange į 40th 
Street & 5th Avenue.

Bergdorf Goodman: Nuo
liepos 9 d. lange į 58th St. 
& 5th Avenue.

Bloonringdale’s: Nuo lie
pos 13 d. lange į 59th St. 
& Lexington Avė.

Franklin
dailės; liepos 12 d.

New York, N. Y. — A- 
merican Council of Volun- 
tary Ageneies for Foreign 
Service praneša, 
tremtinius 
organizacijos
pastangomis suorganiza
vo parodėles iš įvairių 
tremtinių rankd a r b i ų, 
kaip tai: siuvinėjimų, 
mezginių, medžio odos iri Franklin Simon: Nuo 
metalo išdirbinių, dailės; liepos 12 d. lange į 38th 
darbelių ir pan. Šių expo-!st. & 5th Avenue.

Nuo lie- 
38th

• v

I

Tokio, Japonija — Pe-jbuvo 150-mylių-per valan- 
reitą šeštadienį Okinavra dą greitumo.
satoj per 8 valandas siau-. vėliausios žinios paduo
ta taifūnas (smarki visaip kad vi
naikinanti audra). Sužei- ri sunaikinta ir
de 16 amerikiečių ir vieną , , , ,
vaikutį užmušė ir padarė ka^ au(lra buvo smar- 
milijoną dolerių medžiagi- kiausia nuo šios salos o- 
nių nuostolių. Taifūnas kupacijos 1945 m.

natų parodėlės suorgani-! Lord & Taylor: 
zuotos tam, kad paskatin
ti Amerikiečius suteikti 
rantijų tremtiniams.

Exponatai išstatyti lan
guose šių firmų:

B. Altman: Nuo liepos
12 d. lange ties kampu 
35th Madison Avė. Expo- 
natai parinkti šių organi
zacijų: Church World|Nuo liepos 9 d. lange 50th
Service, Russian Child- 
ren’s Welfare Society, A- 
merican ORT Federation, 
National Lutheran Coun
cil, United Lithuanian Re- 
lief Fund of America 
(BALF), United Service 
for New Americans, and 
American Jewish Distri- 
bution Committee.

pos 11 d. lange į 
& 5th Avenue.

McCutcheon’s: 
pos 13 d. lange į 

5th Avenue.
Macy’s: Nuo liepos 15 
lange ties kampu 35th 
Broadway.

Fifth Avenue:

&

st.

Nuo
49th

lie
st.

d. 
ir
• Saks -

Street ir 5th Avenue.
Macy’s krautuvėje expo- 

natai bus išstatyti 2 sa
vaites, kitur po 1 savaitę.

BALF-as 
se taip pat 
daugiausia 
rūpino p. 
560 Grand 
iyn, N. Y.

tose parodėlė- 
dalyvauja ir 

exponatų pa- 
Anuškevičius, 

Street, Brook-
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VLIKo Pirmininkas prel. M. Krtpaviiius apie Jung. 
Amerikos Valstijų lietuvių reikalus

Domeatic once per week yearly |3.00 Vieną kart savaitėje metama
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DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

(ŽIBURIŲ korespondento 
pasikalbėjimu) __ _______________________________________ ______

Sugrįžęs iš Jungtinių A- sėtinais rezultatais laimė- tuviškųjų pamaldų lietu-! 
menkos Valstijų* Vyriau-'Ž0-To mai®-Paskui t*kin* vižkosiose bažnyčiose at- 

t siojo Lietuvos Išlaisvini-i Ameriką nu-isiranda svetima kalba - 
mo Komiteto Pirmininkas 8kub^° *r ‘jetuvis kum- anghškoji. Tos tarpines 
M. Krupavičius apie savo 
kelionę darė kelis prane- 
Šimus Tačiau nonaisant ®®ke paskui savo 

i to, vis dar pasiliko klau- i N®uMi P®88“1) tik dėl radęs veiksnys, tuo tarpu] 
Išimų ar visai nepaliestų

komis. Jis grumtynes jo se kitokias darbo sąlygas 
gyvenamose sąlygose pu- Jų gi neišvarysi. šalia lie-

gas. Tų kunigu didžiuma angliškosios kalbos lietu-- 
apleido savo tėvynę ir pa- viškoj bažnyčioj reikalau-į 

tautietį ja dar ir kitas naujai atsi-i

Popiežiaus dekretas

Šv. Tėvo Pijaus XII ekskomunika komunistams 
ir jų bendradarbiams nepaliko vien ant popierio. Tuo
jau įsakyta dvasiškijai paskelbti visose Italijos para
pijose ekskomunikos turinį ir smulkmeniškai jį išaiš
kinti atitinkamuose pamoksluose. Negana to, Katali
kiškoji Akcija yra įpareigota prižiūrėti, kad Popie
žiaus dekretas būtų įgyvendintas. Panašiai elgtis įsa
kyta Prancūzijoj, Ispanijoj, neokupuotoj rusų Vokie-j^*^^ 
tijoj ir kitose šalyse, kur yra turinčių religijos laisvę 
katalikų.

Dekreto paskelbimas susiduria su sunkiomis' Valstijose? 
kliūtimis bolševikų pavergtuose kraštuose. Ten Po-I _  r- -•

• v • yįt • • i • -t v • v • v r • i • I J

> tautine mums skaudesnis, nes nu-' 
spaudoje, ar reikalingų ekspansija anais carų lai- taustantis ar jau nu tau tęs, 
patikslinimų ir pataisy- kai® V«U1P° Lavoje. Jo lietuviškasai jaunesnės 
‘ lietuviškąją sielą pančiojo kartos pavidale lietuvis,

Pirmininkas mielai ma- caro žandaras, o dažnai kuris ar jau nebemoka lie- 
ne, kaipo korespondentą, Įenkas ar sulenkėjęs vys-Įtuyiškai visai, ar moka, 
priėmė ir sutiko į stato- kūpąs.. Atvykęs. į Amen- bet nepakankamai, kad 
muosius klausimus atsa- k°s laisvąją šalį ir radęs suprastų savo tėvų kalbą.

b

Tuo būdu lietuviškoji baž- liau aš nežinau ar visa 
nyčia nenoromis iš viena- tai nėra vartojama. Juk 
liežuvės virto dviliežuve. ir be manęs Amerikos lie- 
Lietuvis klebonas ir šią tuviai kunigai galvoja, 
būklę stengiasi panaudoti gal dar geriau už mane, 
ne tik gęstančiai tautinei Jų tarpe yra daug pasige- 

j gyvybei išlaikyti, bet tu-retinai gerų lietuvių pat
urimomis priemenėmis ko- notų net tų tarpe, kurie 
voti su mirtimi ir gyvybe Lietuvos nėra matę, kurie 
arba grąžinti ar ilgiau iš-'Amerikoje yra gimę ir su
laikyti. Lietuviškoji baž- gę vadinamų “amerikonu- 
nyčia tuo būdu ir šiandien kų” tarpe. Tokių randama 
dar nenustojo savo tauti-1 nemaža net jauniausioj 
nės misijos variusi, nenu- kunigų kartoj, kurie tik 
stojo ir savo lietuviškojo metai — kiti kunigauja, 
vaidmens vaidinusi. ( Lietuvybei palaikyti la-
—A*' dabartinės parapi- kai didelį vaidmenį turėtų 

! jos priemonės tautiniams suvaidinti ir parapinės 
tikslams siekti yra ] 
kankamos ir ar i 
parinktos? į

Jau pirmiau minėjau,!

__ i ir parapinės 
“ pa- mokyklos. Tokias mokyk- 
tiksliai tur^ tik katalikų para- 

įpijos. Jokios kitos lietu- 
_____  ~ -• Jviškosios grupės, kurios 

kad darbo sąlygos ir dar-, nepriklauso prie bažnyčių, 
jbo aplinka gerokai pasi- JU nemanė steigti. Jos
keitė lietuviškumo nenau- taip Pat turėtų būti pri- 
dai. Tikslai pasiliko tie taikytos prie naujai susi- 
patys. Tiems tikslams Į dariusių sąlygų. Parapi- 
siekti sunkesnėj aplinkoj,P^se mokyklose beveik iš- 
reikalingos kietesnės L 
radikalesnės priemonės. 
Tad prie to, kas buvo bū- kazimierietės,^ 
tina seniau tautiškumui( tęs ir Nukryžiuotojo 
palaikyti, reikalinga

Kliūtimis DoiseviKų pavergtuose Kraštuose, ren ro-j _ Katalikų Bažnyčia ir nmymų. lietuvis Kunigas,ueuuigiąs ucuivuhuu Rpn^/nt
piežiaus raštų neįsileidžiama. Tačiau Vatikanas turi lietuviškoji parapija su lietuviškoje parapijoje J. vemmą lietuvis klausyda-( . židinglius 
labai pajėgingą radiją, ku rs 24-mis kalbomis prane-Į mokykla J j. Amerikos Amerikos Valstijose kūrė mas savo lietuviškoj baz-| J niekint 
še pasauliui apie tą lemiantį Šv. Tėvo nuosprendį.į Valstijose buvo lietuvys- tautilM‘ ir vate bei nycioj dviem Raibom sa-L. . ■
Ifnvno to »-orli-i^> noclzolhimn crlvrlS-L-t notroli tpieintie1.- — _ , . . aktova VO fflllfjnilK nanrn- komil DaiYlOkslU ----- ailUllS-o

kytį į savo lietuviškajam darbui Lietuvis klebonas jo visai
| Tad pirmiausia paklau- dirvą, jis jį išvystė] pagrįstai iš savo tėvų sta- 
!siau _ j plačiai. Jo darbas buvo , tytos bažnyčios neisstu-

— Koks Katalikų Baž-^ystomas dvian linkmė-'mė ir jis buvo tas antra- 
nvėios ir lietuviškosios' ““s — katalikiškąja ir sis veiksnys dėl kurio lie-ir lietuviškosios mis .— jataiiKisKąja ir “T
'parapijos buvo ir tebėra t®“1*1“- Te" VB®.ta* vyko;tuviskoj bažnyčioj buvo į- 
ivaidmuo lietuvystės išlai-!tu° m€tu. kal Pac>0* Lje-iyesta nelietuviškoji kalbiu 
Ikymo darbe J. Amerikos tuvoJ« tautiniam darbui Lietuvis klebonas ne be 

*®! Valstijose? jnebuvo jokių sąlygų ir ga-ipamato mano, kad toks
_ ... _ _ ... ’limybių. Lietuvis kunigas .bebaigiąs lietuviškąjį gy- ^11 ?^ž.k

aniia lietuviškoje parapijoje J. venimą lietuvis klausyda-įzldlI?euai- 
Amerikos Amerikos Valstijose kūrė mas savo lietuviškoj baž-|nauJ^ .

i • v | žia/usio
ut lauiju f4»ACiutui<i gilėju, tęs stiprovčs. Tų dviejų ~ -——-r r--—_ ,anr ^"'Bažnvčia neturi

nežinojimu. Ypač susirūpins tie, kurie yra aktyvioj veiksnių su lietuviais ku-cnis. Tad musą tautai ir ko ir lietuviško — kiek ii-£etuvyįško 
komunistų tarnyboj, būtent, pareigūnai, vykdantieji ‘nigais vadovais priešaky- vartyto tie du veiksmai gėliau pratęs savo tayty|Xu būti 
Maskvos įsakymus ryšiumi su tikėjimo persekiojimu.’^ dėka lietuvystė taip ii- <kuig yra nusipelnę. Tie jų bes mirt), ilgiau pludu-, 
Jiems privalu tuč-tuojau pasitraukti iš tarnybos, ar-lgaį išsįiaįke lig šiol ir dar uuopeloai jau senai laukia riuos tarp tautinės mir-, 
ba pasiimti ekskomuniką. Žinoma, užkietėję bolševi- tebesilailco. Pirmieji lietu- Sakios plunksnos, žalios ties ir gyvybės. Antra, pa- 
kai-bedieviai ekskomuniko s nepaisys, bet yra veid- vįaį Vyko į Ameriką tais medžiag°s yra surinkta rapijos bažnyčia tokį lie- 
mainių - apsimetėlių, kurie mėgina įtikinti liaudį, iaįkaįs> kaį pirmu pažvel-nemaza- -

Kurie tą radijo paskelbimą girdėjo, negali teisintis stiorovės. Tu dvieiu atstovavo tautinius papro- komų pamokslų
___ir   ___ X _____ 1_________________________•_ _____ _i_a. • • ** J“ XI—~ n'—.1 ~4—...4—£ t— Ivzv »»• lizat-iiiričlrz-i

tuvį išlaiko lietuviškosios 
kad komunizmas duodasi suderinamas su katalikybė.i ^mu^nebuvo^* nieko~joje! — Tai buvo senai, o kaip bendruomenės nariu kai 
Pavyzdžiui, neseniai grįžęs iš Lenkijos kunigas matė, myiėti. Tačiau nepaisant lietuviškoji bažnyčia su tik Jis nueina į svetimos
kad bažnytinėse procesijose dalyvavo patys vyriausi vargto savo tėvynėje var- lietuviu kunigu reiškiasi tautos bažnyčią, jis galu-
komunistinės vyriausybės pareigūnai: Bierut, Gomul- go> nepaisant carų nualin-!dabartiniais laikais? 
ka, Osubka. Net išdrįso nešt baldachimą, po kuriuo toS ar apiplėštos tėvynės! Taip skirti senovę nuo
ėjo kunigas su Monstrancija. Tokiems vilkams teks skurdo ir tamsybės lietu-'dabarties reikia, tik ne
nusimest avies kailis. ivįs ateivis atsinešė su sa-.taip griežtai. Tarp seno-

Tokiems katalikams, kurie dėl bado yra pasiėmę vim iš vargšės tėvynės vės ir dabarties ryšio esa-

tinai savajai tautai žūsta.

įr imtinai mokytojauja* lie
tuvės seselės, vienuolės — 

pranciškie- 
• Jė- 

prį.zaus. Jų lietuviškumas 
nauji dar yra patenkinamai gy- 
tuos vas- Reik tik duoti joms 

__nieko'KerU darbo sąlygų ir jas 
— nuo ma-!moraiiai palaikyti tauti- 
didžiausioJnio auklėjimo darbe. Te- 

_______ _____ j prarasti ko girdėt, kad joms tokio 
lietuviško veido. Tokia tu- palaikymo dažnai trūksta, 

'" i ir klebonija _ 'be to, dar atsiranda ne
lietuviška, su lietuviais mažas tėvų skaičius, ku- 
kalbėti tik lietuviškai. In- ris reikalauja jų vaikus 
teligento — pasauliečio'nuo lietuvių kalbos moky- 
ar dvasininko, ypač šio'mo atleisti, nors ir taip 
pastarojo, pavyzdys turi tam reikalui skiriama la- 
didelės užkrečiamosios ir kai mažai laiko, 
patraukiamosios galios. Į — Norėčiau dar paklaus- 

Viena kita pastabėlė, ti.ar yra nutautusių lietu- 
Tai nėra programa. Paga- vk> kunigų ir ar galima 

_____________________________________ etai i o i Ii zh+s i sri o Ir o Q

smulkesnių komisarų pareigas, Šv. Tėvo dekretas pa- tįvų kaibos ir tikėji- ma ir dar visai ankšto, 
rodo nuolaidumo. Ekskomunikos ant jų nemeta, kol mo mei ę. Todėl jis nesi-! šiandien lietiniui kuni- 
susiras kitą kokį darbą. Taip pat ekskomunika nepa- gailėjo sunkiai uždirbto gui ir lietuviškajai bažny- 
liecia nė tų, kurie prievarta varomi į komunistų po- dolerio bažnyčiai f----- !.................. ’’ - •
būvius. kyklai pasistatydinti L _____ _ -r.

Ekskomunikos grėsmė turės daug geros įtakos lietuvių kunigu bei lietu-j tokios sąlygos. ______
Italijoj. Ten_ komunizmas, dėl pokarinio gyventojų vaitėmis seselėmis moky- kos parapijos kūrėsi tose 
skurdo ir dėl smarkios bolševikų propagandos, kad tojomis apsirūpinti. Į ka- miestų ar miestelių vieto- 
katalikas gali būt komunistu, labai išsibujojo. Esama'*-’-’ ~ — 1 - • .............
virš 2 milijonų komunistų partijos narių ir apie 4-5 
milijonai bendrakeleivių. Šiems pastariesiems teks 
skubotai apsigalvoti ir vienon ar kiton pusėn pasuk
ti. Vargu daug kas į komunizmą pakryps. Ir pačiai 
partijai teksią nukentėti. Komunistų žurnalas “Omni- 
bus” nusiskundžia, kad dėl ekskomunikos dekreto ir 
komunistų partijos narių skaičius žymiai sumažės.

PARTIZANO KAPAS 
Ateis pavasariai, paskęs laukai žieduose, 
Miškuose pirmosios žibuoklės sužydės. 
O kas'ateis £rie tavo kapo, žuvęs partizane, 
Ir kas vainiką iš pirmų žiedų uždės?

ir mo- čiai veikti susidarė kito- 
ir'kia veikimo aplinka ir ki- 

Lietuviš-

JI

talikiškas tautines stipro- se, kur kompaktiniai buvo 
ves lietuvis sukrovė ne apsigyvenę lietuviai. D- 
vieną milijoną dolerių. Su-.gainiui labai daugely vie- 
kurtosios stiprovės lietu-tų lietuviai išsiskirstė po 
vio neapvylė. Jos davė įvairius miesto kraštus, 
jam ,ko jis iš jos reikalą-lietuviškąją gi bažnyčią 
vo ir laukė — sielos pa- geležiniu lanku 
tenkinimo per savąją kai-į kitų tautybių

Kas aplankys apleistą tavo kapą,
Kas “Amžinąjį Atilsį” kas maldą už tave čia sukal- 
Gal tiktai vakaras, gal vėjas iš laukų tėvynės, [bės. 
Raudos, kaip motina suklupus prie sušaudyto sū

naus duobės... 
Raudos tavo dienų, tavo jaunystės ,tavo juoko, 
Kai per pavojus jaunas ir drąsus bridai.
Kai pamilai tėvynę, sielvarte suklupusią po kryžium 
Ir kelią laisvei—kovą, tiktai kovą suradai.

apjuosė 
žmonės —

Taip pat, žinoma, sumažės ir komunistų spaudos rė- bą. Bažnyčios lietuviškoji!airiai, italai, ispanai ir ki-
mėjai, nes už jos skaitymą ir paramą gręsia eksko- kalba davė jam stiprybės ti. Jis veržiasi į artimiau- 
munika. .... _ * grumtis su įvairiomis lie-sias lietuviškas bažnyčias

Numanu, kad ir Prancūzijoj bus panašių pasek- tuvystei svetimomis įta-|ir mokyklas ir sudaro jo- 
mių. Prancūzijoj esą 73% katalikų. Tad užtektinai-------------------------------------------------------------------
pajėgos nusikratyti komunistine sloga, jei tik pran- kasdieninė kamuotė su komunistine šmėkla daug ko 
cūzai susipras, su kokiu pavojum jie buvo lengvama- pamokė prancūzų tautą. Popiežiaus žodis dar daugiau 
niškai bežaidę. Pokarinių metų gyvenimas, ta sunki pamokys. K.

Ir čia žuvai. Ir parašei krauju ant tėvų žemės, 
“Lietuvi amžiais būk didus, nes tavo kelias kruvina' 
Ir metai eis. Žydės laukai prie kelio, [kova”... 
Ir kelsis vėl iš tavo kraujo, kelsis Lietuva...

Bet kai laukais pražys žali pavasariai
Ir sodai kaip jaunamartės voaliuose žydės 
Kas gi ateis prie tavo kapo, žuvęs partizane, 
Ir kasgi, kas vainiką iš pirmų žiedų uždės.

Kariūnas

steigti grynai lietuviškas . 
mokyklas ,kokias kad mes 
čia tremtyje turime?

— Švento Rašto žodžiais 
tariant kunigas iš žmonių 
paimtas ir žmonėms pa
statytas. Vadinasi jis yra 
toks, kokia yra ir pati vi
suomenė, iš kurios jis y- 
ra paimtas. Lietuvių vi
suomenės jaunesnioji kar
ta nutausta. Suprantama, 
kad ir kunigai iš tos kar
tos išėję tos nutautimo li
gos yra paliesti. Tiesa, ne 
visi lygiai ir ne visi vie
nodai. Yra gražiai kalban
čių lietuviškai su ne lietu
viška dvasia, yra atvirkš
čiai, su apniokota kalba, 
bet grynai lietuviškos šir
dies žmonių. Sutikau to
kių jaunų kunigų, kurių 
patriotizmu ir susirūpini
mu savo tautos ir Lietu
vos tėvynės reikalais sta
čiai grožėjausi ir didžia-; 
vausi. <bus daugiau) "

i 
i

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Dr., Universiteto Profesorius, Kauno 

Arkivyskupijos Generalvikaras, Ap. Prot. 
Keletas būdingesnių bruožų iš jo gyvenimo 

ir nuopelnų LIETUVAI.
Jo kunigystės auksinės sukakties 

: 1899. VI. 29 — 1949. VI. 29 :
proga.

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis — 
Ar jiems besuprantamos bus?

Maironis

Pratarmė
Prel. K. Šaulys yra vienas iš tų mūsų tau

tos atgimimo pionierių, kurių vardai skam
ba mūsų ausyse, kaip graži muzika: jie gy
vi mūsų sąmonėje, kol jie gyvena; jie visa
da pasiliks gyvi istorijoje, jiems mirus.

K. Šaulio gyvenimas ir veikimas yra tam- - 
priai susijęs visokeriopai su visa Lietuvos 
buitimi: su visu jos kovų ir siekimų, jos lai
mėjimų ar pralaimėjimų pulsu. Tiek senes
niosios kartos inteligentija, tiek jaunieji — 
vistiek, kur jie šiandien yra: pavergtoje sa

vo bočių šalyje, ar tolimojo Sibiro taigose, 
Vokietijos lageriuose kaip tremtiniai, ar 
emigrantai, šiurpaus likimo išblaškyti po vi
są žemės rutulį — gerai žino, kas buvo Jis 
Lietuvai seniau ir kas Jis dabar jai yra.

Pirmiausiai Šaulys kaip Kunigas: tai lyg 
anų senovės laikų vaidila — jis kilęs iš pil
kosios mūsų Tėvynės liaudies ; jis jai — tam 
mūsų krašto branduoliui — dirbo, skleisda
mas savo tėvų žemėje krikščioniškosios kul
tūros šviesą žodžiu, raštu ir pavyzdžiu. Kaip 
Pedagogas ir Mokytojas — ugdė ir brandi
no tautoje intelektualines pajėgas, formavo 
moksleivijos ir akademįnio jaunimo charak
terį gyvenimui ir kūrybai.

Gimnazija, Kunigų Seminarija, Universi
tetas per ilgą metų eilę buvo lyg ir pagrindi
nė kun. K. Šauliui veikimo arena. Tūkstan
čiai mokinių ir studentų, kurie buvo jo mo
komi ir auklėjami, su dėkingumu ir pagarba 
šiandien lenkiasi Jam, minėdami brangią 
sukaktį savo buvusio mokytojo, profeso
riaus ir dvasios vado.

O kaip Kauno Arkivyskupijos Generalvi
karo, kas iš didelio kunigų lietuvių skaičiaus 
jo nepažino, jei ne asmeniškai, tai bent iš jo 
bažnytinės visuomeninės veiklos, ar raštų, 
pranešimų, cirkuliarų? Ir taip per daugelį 
metų! Šalia Arkivyskupo Metropolito posto, 
tarnyba, kurioje Prel. Šauliui teko dirbti gal 
ilgiau, negu kuriam nors kitam, jerarchiniu

požiūriu yra viena iš pačių rimčiausių ir 
svarbiausių. Per jo rankas Arkivyskupijos 
Kurijos raštinėj ėjo diena iš dienos tūkstan
čiai reikalų ir sprendimų, turėjusių Tėvynei 
didelės reikšmės. Buvęs kelių Vyskupų se
kretoriumi, daug ko patyrė ir pats pasimo
kė.

Kaip Kanonų teiės žinovas, turėjo kom
plikuotų ir labai sunkių pareigų ir uždavi
nių, steigiant Lietuvoje Nepriklausomybės 
metais savystovią Bažnyčios provinciją ir 
jos visą administracijos aparatą įstatant į 
normalią eigą.

Kaip tautinės sąmonės žadintojas, visuo
menės veikėjas, Šaulys aktyviai dalyvavo 
visų didžiųjų savo krašto kultūrinių bei hu
manitarinių sąjūdžių priešaky; narsiai grū
mėsi su rusifikacijos užmačiomis caristiniais 
laikais. Kartu su kitais pirmaeiliais tautos 
laisvės ir jų teisių gynėjais, švystelėjus pa
togesniam momentui, I Didžiojo Karo metu, 
jis iškyla iki pačių viršūnių politinės vado
vybės srityje. Vienas iš nedaugelio drąsių ir 
ryžtingų vyrų, kurie, rizikuodami net savo 
gyvybę, pasirašė istorinį, epochinės reikš
mės vasario 16 d. 1918 m. dokumentą, buvo 
kun. K. Šaulys. Ir tą vardą minės busimieji 
amžiai. Kai Lietuvos laisvė bei jos nepri
klausomybė didžia pasiaukojimo kaina jau 
buvo išpirkta, atsirado daugiau tinkamų 
žmonių iš pasaulininkų tarpo atsakingoms

pozicijoms užimti ir jaunutę valstybę vai
ruoti, Šaulys, atlikęs svarbią misiją savo 
tautos vadavime iš svetimųjų priespaudos, 
šitą — politinę — veikimo dirvą, į kurią 
vertė įsijungti ano meto aplinkybės, svetimą 
kunigo pašaukimui, užleido kitiems, pats gi- 
grįžo į akademinį gyvenimą, prie mokslo ir 
kultūros darbų ,kaip profesorius, ir kartu 
atsiduoti kūnu ir siela Bažnyčios adminis
tracinėms pareigoms.

Prel. Šauliui teko mokytis, gyventi, veik
ti, reikštis visuomenėje pačiu įdomiausiu, 
sunkiausiu ir kartu romantiškiausiu laiko
tarpiu. Lietuvos prisikėlimas, jos kultūrinis 
iškilimas buvo jo svajonių ir lūkesčių įsikū
nijimas.

Po didžiųjų mūsų tautos korifiejų — 
Jakšto, Maironio, Tumo — mirties, kurie di
namišku savo dvasios polėkiu taip aukštai 
iškėlė savo šalies dvasininkų vardą, eina 
Ark. J. Skvireckas, Vysk. Būčys, amerikie
tis Prel. Kmitas; ir iš šiek tiek jaunesniųjų, 
būtent, Prel. Krupavičius. Prel. K. šaulio 
mes negalėtume jokiu būdu iš šitų žymiųjų 
asmenybių kategorijos išskirti. Tai pirmo 
skaistumo žiburiai, rodę kelią audringam 
mūsų tautos gyvenimui. Anie yra užgesę 
Viešpatyje, šie gi tebėra gyvi ir sveiki, kaip 
liudininkai šiurpulingiausios dramos, kuri 
ištiko pastaruoju laikmečiu ne tik Lietuvą, 
bet ir visą pasaulį. (Bu» daugiau)
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
ilgesnį laiką, taip sakant, 
iš jų malonės. Kalbėsime, 
elgsimės, jausime ne taip, 
kaip norėtumėme, bet 
taip, kaip reikės, kad ne
nustojus buto ir darbo 
davėjo prielankumo ir 
malonės, taip, kad jo ne
užrūstinus.

3. Doleris ir tik jisai ap-

Kiekvienas nors kiek 
nusistovėjusio gyvenimo 
pakeitimas iššaukia dau
giau ar mažiau stiprių į- 
spūdžių. Tas pats atsitin
ka. kai pakeičiama vietą, 
kad ir nesvetingą, bet ku
rioje buvo ilgiau gyven
ta, su kuria buvo per ke-l 
lis metus apsiprasta. Pir-į 
mieji įspūdžiai todėl yra sprendžia viską. Turi do- 
visuomet stipriausi, la- lerį, turi vertę; neturi jo, 
blausiai įsirėžia į protą esi nulis. Taigi, apie ką 
bei atmintį. kalbėsime su savo prak

tiškais tautiečiais, kur pa
sidėsime su savo iš Lietu
-vos išneštomis ir tremtyje 
išsaugotomis vertybėmis.

Kaip gi yra atvykus?
Dar anapus Atlanto su

kurtas vaizdas, tiesa, ne
išsisklaido, bet plyšių ja-

bei atmintį.
Kaip mes tremtiniai 
vaizdavomės JAV?

Turiu galvoje tą žymią 
tremtinių dalį, kurie, ne
turėdami JAV nei giminių 
nei pažįstamų, vyko į nau
ją kraštą pas Amerikos 
lietuvius, parūpinu sius 
jiems darbo ir buto sutar- me atsiranda. Kelios die- 
tis, tų Amerikos lietuvių 
net gi visai nepažindami 
arba pažindami nebent 
tiek, kiek galima pažinti 
žmogų iš pripuolamai už- 
simezgusio susirašinėji
mo. o apie naujo gyveni
mo sąlygas pasisemti ži
nelių tik iš tremtinių ir 
Amerikos lietuvių perio- Vieną, tačiau, 
dinės spaudos. Tie trem-bar galima, pasakyti, bu
tiniai. kuriems ir aš pri-Tent, kad bent religinio ir 

‘dalimi tautinio momentų 
toji mašina nenuslopina.

Ką jau visai aiškiai ga
lima nustatyti, tai, kad 
baimė dėl viešpaties - 
sponsoriaus, apvaldančio 
jūsų kūną ir sielą, vienos

nos, tai per trumpas lai
kas, kad galima būtų tar
ti galutiną žodį dėl neve- 
liacinės mašinos, gami
nančios be paliovos stan
dartinius žmones. Tuo rei
kalu, taip pat ir dėl dole
rio visagalybės, išsamiai 
pasisakyti tektų vėliau, 

jau ir da-

klausau, apie JAV gyve
nimą buvo sudarę maž
daug tokį vaizdą.

1. JAV tai milžiniška 
mašina, kurion patekę sa
vo kultūra, tautybe, išsi
lavinimu ir įsitikinimais 
įvairūs žmonės, jos nėve-1 kitos išimties nepaisant, 
Iiuojami iki standartinių yra grynas mitas. Tikras 
būtybių, prarandančių vi- nuoširdumas ir jūsų 
sas šias žymes.

2. Visą tą laiką iki įsi
taisysime ir galėsime sa
varankiškai verstis, visa
me kame priklausysime 
savo sponsoriaus. Būsime 
visiškoje jo priklausomy
bėje ir malonėje. Mes bū
sime ne mes. gyvensime

rei
kalams atsidėjimas, kuris 
patiriamas, vos nuo laivo 
nulipus, ir kuris vėliau 
nepertraukiamai lydi ir 
apsupa jus visą laiką sun
kiame įsikūrimo kelyje, 
buvo maloni staigmena. 
Manau, kiekvienas ankš
čiau sakytos kategorijos

t

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 — “ Atlaidą 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirt 
gruodžio 26 čL, 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 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant ii 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintiną do
vaną.

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

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

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 eoUai 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštai^ 
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. j

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS į

366 West Broadvay South Boston 27, Ma* ]
—   -   —     MV —— —• — —— —— — — — ,
“Darbininko” Administracijai:—

šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdiatl 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Atlaidą šaltinis, man atsiųsti.

Vardas.... ......................................... —
Adresas —.......................... ....... .................. ....... ..

Padėkime Pfytefe
U TĖVO KAZIMIERO
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Čekoslovakijos teniso žvaigždės: Jaroslav 
Drobny (kairėje) ir Vladimir Cernik (dešinėje) 
Gstaad mieste Šveicarijoje. Jie atsisakė paklusti 
Čekoslovakijos komunistinei valdžiai ir grįžti, jai 
reikalaujant, namo. Jie dabar yra benamiai ir ti
kisi rasti prieglaudą Jung. Valstybėse.

BERLYNO “ORO TILTO” 
BALANSAS

sivaizduojamą skraidymo’operuodamas GroundCon- 
; galybę, kokią galėjo iš-’trolled Approach, “radar” 
vystyti per tokį trumpą sistemos pagalba įveda 

į laiką Jung. V. ir Anglijos orlaivį į savo vietą, 
aviacija. šios 

siste- 
lakū-

_________h. 
atliktų darbų. Ten įgytas 
patyrimas jau pritaiko 
mas ir vidaus (namie) a* 
viacijos transportui. C. C.

Prieš atradimą
Jung. Valstybių orinių naujosios “radar” 

pajėgų statistika rodo, mos nusileidimas 
kad nuo birželio 26 d., nams, esant blogam orui, 

; 1948 met. iki gegužės 3 d. imdavo nuo 5 iki 6 minu- 
! š. m. Amerikos ir Angli- čių laiko, arba ir visai bu
jos orlaiviais buvo nuga- davo neįmanomas, ir tu- 
benta į Berlyną 1,510,466 rėdąvo grįžti į išvykimo 
tonos maisto ir kitokių \ punktą. Dabar jau oras 
reikmenių. Žinoma čia to- nusileidimui nebekenkia. 
Ii neprilygstama pirmeny- ' Berlyne naujai išvystyta 
bė tenka Amerikai: Ame-'šviesa peršviečia ir blo- 
rikos armijos ir laivyno! giausia orą. Tikslus oro 

[lakūnai pristatė 1,159,948ttrafiko kontroliavimas į 
į ton., o britų 350,518 tonų, i Berlyną ir iš ten prisidėjo 
i Pristatydami šias prekes prie šio darbo sekmingu- 
Amerikos orlaiviai nulėkė mo. 
jaugiau, kai 50 milijonų!
mylių, ir padarė 126,565* 
skridimus ir britų lakūnai 
60,659 skridimus. Prancū- 
sijos lėktuvai ir gi pnsi-' 
dėjo pne šio milžiniško f 
darbo.

< Orlaiviai skrido 
visokiam orui.. Tad buvo; 
(pritaikyta daug naujų iš- 
■ radimų, ypač nusileidi- 
tmams radio ir “radar”. 
Pav. naujoji “radar” sis
tema išvystyta iki 150 
mylių, kas reiškia 120 
mylių daugiau, negu seno
ji, kuri buvo vartojama 
Amerikos uostuose.

Pagal šią naująją “ra
dar” sistemą oro trafiko 
kontroliuotojas žemėje, 
vartodamas “radar” ma
šiną, mato orlaivius nuo 
75 iki 100 mylių nutolu
sius nuo uosto ir per tiek 
pat mylių besiartinančius 
prie Berlyno ir jis “ra- 

” pagalba praneša,

I

Oro tiltas, jau neskai
tant pačių prekių, Jung. 
Valstybėms iki balandžio 
25 d. šių metų kainavo 

. Kuras, alie- 
------ jus ir darbininkai siekia 

’ daugiau, negu $60,000,000. 
i Aprūpindami Berlyno 
i gyventojus maistu, paau
kavo savo gyvybes 27 a- 
merikiečiai, 22 anglai ir 

•; 6 vokiečiai.
j Berlyno “oro tiltas” yra 
į vienas iš nuostabiausių 
visoj transporto istorijoje

Pinigas turi didesnę vertę 
varguolių bliūdeliuose, negu 
turtigųjų piniginėse.. Saugoki* 
tės, kad kenčiančiųjų gerovė 
nebūtų laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

šv. Ambroziejus.

IVAIMS SKELBIMAI
VALERIJONO ŠAKNYS

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

nuo histerijos ir žemų

Oro transportas į Berly-rdėjo į Berlyną reguliarias 
ną buvo pradėtas praei-' transportines operacijas, 
tais metais birželio mėn. į Nuo to laiko vis daugiau 
25 d., kai diena prieš tai ir daugiau prekių oru pa-j 
visi keliai į Berlyną buvo siekė Berlyną, o Velykų 
rusų uždaryti. Tą dieną! savaitėje 24 valandų be
pakilo du lėktuvai “B-17 gyje Jung. Valstybių ir! 
Flying Fortress” ir pri-i 
statė 10 tonų maisto, o 
jau birželio 26 d. oro 
transporto lėktuvai pra-

tremtinis, vienos kitos iš- 1 
imties neskaitant, mano 
žodžius patvirtino. Vyks
tančių į JAV tremtinių su t 
iš kalno sudarytu vaizdu' 
susidūrimas su tikrove 
Amerikoje veik visuose 
atsitikimuose tą vaizdą iš 
pagrindų sugriovė. Tikrai 
krikščioniškos meilės nau
jai atvykusiam rodymas 
ir jo visais reikalais, bė
domis ir sielvartais sielo- 
jimasis, teikiama konkre
ti ir reali pagalba kiek
vieną atvykusį kitaip nu
teikė.

į Psichologinė siena tarp 
j senai čia gyvenančių ir 
naujai atvykusių yra. Bet 
tai jokia kinų siena ar ge
ležinė uždanga. Laikas ir 
gera valia esamus skirtu
mus išdildys. AL An-s.

Anglijos lėktuvai pristatė 
13,000 tonų prekių. Per į 
tas 24 vai. buvo atlikti i 
1,398 skridimai: beveik dar’ 
kas minutė skridimas, kur nusileisti. Kitas trafi- 
Tai parodo pasauliui neį- ko kontrolės darbininkas,

mario, 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pante 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, Mus.

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

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

DARBININKAS
3M W. BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

‘49 Fordai DWeS pajėgumu. Nei vie
no automobilių srityje nėra su 100 
arklio jėgos. Nėra kitų su V-8 inži- 
nu. Kiti neturi pasirinkimo V-8 ar 
šešių.

’19 Fordai Dideli savo ruimingumu. 
Jūs važiuojate “Mid Ship” paranku- 
mais ant “Sofa-Wide” Sėdynių. Ne
siranda kitų karų kaip Fordas su 
alkūnėms atsiremti.

myour 
fttune

naujų Fordo "Jausmą"

Kada sekta nėra stipri, 
ji reikalauja tų pačių tei
sių, kaip katalikai; bet, 
kada ji jau yra įsigalėju
si, ji juos persekioja, kiek 
tik gali, vardan laisvės.

G. Palau, S.J.
Balti padangų 
šonai galima 
gauti su ex- 
tra atlyginimu

i*
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ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

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

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

’49 Fordai Dideli savo išvaizda ir 
vadovaujamu stiliumi. New Yorko 
Madų Akademija yra apdovanojusi 
"Fashion Car of the Year”, pralen
kiant kitus. Ateikite ir išbandykite 
juos.

Paimk už ratą...
Pabandyk Naują Fordo "FEEL"
pas savo Fordo Dylerius

APDOVANOTAS MADŲ AKADEMIJOS AUKSINIU MEDALIU THE “FASHION CAR OF THE YEAR”.
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J. Kuzmickis

Lietuviška Seimą
BUtSlSlMIAS i

Motina yra lietuviškos šokuos stela ir širdis. 
— Vaikai motina — gimdytoja. aukle, gydyto- 
Ja— — Motina — geriausia auklėtoja. — Moti
na yra šeimos kunigas ir krivis. — Lietuviškai 
šeimai lietuvių motinų!

NAMŲ VAIDILUTE
Pačių žmonių sukurtasis 

pragaras žemėje milijo
nus nekaltų išplėšė iŠ 
gimtųjų pastogių, iš pa
miltųjų sodžių ir mieste
lių, iš gimtojo krašto.

Lietuvių tauta, kuri ne
gali didžiuotis savo pilie
čių skaitlingumu, atsidū
rė klaikioje būklėje: 

šimtai tūkstančių, kurie 
nuo 1941 m. tebetremiami 
į Sibirą, pasmerkti negai
lestingai mirčiai; jie alka
ni, apskurdę, ligoti, išba
dėję;

dešimtys tūkstančių iš
sisklaidė Vakaruose, nuo 
Vokietijos, Prancūzijos, 
Belgijos, D. Britanijos iki 
Australijos, K,a n a d o s 
JAV-ių ir kasdien laužo 
galvas, kokiu būdu išlai
kyti tautinį ryšį, savus 
papročius, nepalaužiamą 
moralę...

TĖVŲ SODYBOS 
ŽIBURĖLIS

Nepaprastai jautriai mū
sų mielas poetas Bern. 
Brazdžionis dainuoja apie 
Tėvų sodybą, iš kur sklin
danti žiburėlių spinduliai 
turi stiprinti visus lietu
vius:
Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos 

žiburėli,
prieš amžius uždegtas senajam 

židiny,
pro piktą negandą, pro neviltį 

tu vėlei
mane naujų dienų rytojun 

vadini...
Ir šiandien, kada Tėvų 

sodybos žiburėlis mums 
vaidenasi kaip graži pra
eities pasaka, mes jaut
riai skaitome paskutinius 
to eilėraščio žodžius: 
Į vieną židinį, sūnai ir dukterys 

artojų,
į vienus meilės ir darbymečio 

namus!
Vienas Židinys... vieni 

meilės ir darbymečio na
mai...

Tas židinys, tie meilės 
ir darbymečio namai yra 
mūsų lietuviška šeima. 
Tiktai grynai lietuviška 
šeima gali priaugančiai 
kartai brandaus ir gaivi
nančio tautinio maisto, 
tautinės stiprybės; tiktai 
lietuviškoje šeimoje ir 
Dievas nusižeminusia šir

dimi lietuviškai garbina- 
“t to židinio, tų meilės! 
neiną siela ir širdis— mo- 
ttnn, kurią galime drąsiai 
karną vaidilute vadinti.

GIMDYTOJA, AUKLE, 
GYDYTOJA

Motina — gimdytoja...
Dievas galėjo kitokiu 

būdu leisti žmonėms dau
gintis. Tačiau Jis sutvėrė 
moterį, kad ji po savo šir
dimi nešiotų busimąjį sū
nų ar dukterį, kad maitin
tų savo krauju, kad gy
ventų jo ateitimi ir skaus
muose pagimdytų, kad 
paskum maitintų, saugo
tų, augintų, auklėtų ir 
rengtų savarank i š k a m 
gyvenimui.

Vaikai niekuomet negali 
pamiršti savo gimdytojus, 
niekuomet negali drįsti 
jos neklausyti ar apleisti 
ją senatvėje, nes už tai 
ne tik Valstybės įstaty
mai, bet pats Dievas baus
tų:
— Vaikai, klausykite sa

vo gimdytojų Viešpatyje, 
nes tai teisinga. Gerbk sa
vo tėvą ir motiną, tai yra 
pirmasis įsakymas su pa
žadu: kad tau būtų gera 
ir kad ilgai gyventumei 
žemėje (Efez. 6, 1-3).

Motina — auklė...
Ji dienas naktis prasėdi 

prie lopšelio, ant pavargu
sių rankų nešioja kūdikį, 
išdainuoja visas lopšines, 
išmoko pirmuosius Žo
džius tarti, Dievą garbin
ti. Kūdikis jautria širdi
mi prisiriša prie motinos 
ir, jei jos ilgesnį laiką ne
mato, rauda ir verkia.

Motina — gydytoja...
Tik ji, tik motina, su

pranta dar nekalbančio 
kūdikio skausmą; tik ji 
suranda priemonių tuos 
skausmus nuraminti; tik 
ji visa atiduotų, kad kū
dikis pasveiktų, kad ne
kentėtų.

MOKYTOJA IR 
AUKLĖTOJA

Visi didieji žmonės tu
rėjo geras motinas.

Šv. Jonas Bosko, šv. Jo
nas Vianney, šv. Teresėlė, 
šv. Bernadeta — gražiau
siais žodžiais kalbėjo apie 
savo motinas.

Keturi delegatai Tarp-Amerikiniame Nepri
klausomų Teritorijų Komisijos neoficialiame pasi
tarime rūmų koridoriuje Havanoje, Cuba. Iš kai
rės į dešinę Artūro Garcia — Perų; Eduardo Res- 
trepo dėl Corral — Columbijos; Jose M. Yepes — 
Ecuadoro; Juah Juarabe — Puerto Rico.

— Dievo Apvaizdos pa
veikslas.

TAUTOS DVASIOS 
IŠREKKEJA

Kas atsižada ar pamirš
ta savo Tėvynę, tas neiš
tikimas nė savo . kitiems 
idealams — Dievui, tikė
jimui, dorovei.

Motina savo dainomis, 
pasakomis, padavimais, 
papročiais apreiškia tau
tos dvasią priaugančiai 
kartai, palenkia vaiką sa
vo gimtojo krašto meilei, 
savo Tėvynės rūpesčiams.

Mūsų tautosakininkai

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 co-ai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
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 Broodway So. Boston 17, Mass.

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

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

Šv. Tėvas Pijus X taip 
mylėjo paprastą savo mo
tinėlę, kad mielai priim
davo ją paprastučiuose 
kaimietės rūbuose...

Motina pačia savo pri
gimtimi yra mokytoja ir 
auklėtoja. Jos įtaka yra 
daug stipresnė ir patva
resnė, nei geriausių mo
kytojų bei profesorių mo
kymo ir auklėjimo pa
stangos. Netgi pasenęs 
žmogus kalba maldas to
kiu būdu, kaip jį išmokė 
motina.

Tačiau įsidėmėtina, kad 
tik gera motina išauklės 
gerus vaikus; tik darbšti 
motina išauklės darbščius 
vaikus; tik ištikima savo 
vyro žmona — motina iš
auklės ištikimas būsimų 
šeimų žmonas ir motinas, 
vyrus ir. tėvus. .

Laimioji vaikai, kdrle 
turėjo geras motinas; Ne
laimingi ir niekad 
tenkinti tie, kurie 
nedoras, palaidas 
nas.

Blogiausia, tačiau, yra 
tokia motina, kuri 
miršta moterystės paskir
tį ir vengia arba moder
niškais ginklais žudo dar 
negimusius kūdikius. To
kia moteris auką paver
čia malonumu, motinystės 
šventumą — nuodėmingu
mu, tarnavimą Dievui — 
vergavimu piktajai dva
siai.

NAMŲ VAIDILUTE
Mes neminėsime, kad 

motina yra virėja, skalbė
ja, kepėja, tarnaitė, siuvė
ja, mezgėja ir tt.

Motina yra tikrasis šei
mos kunigas, yra šeimos 
aukuro vaidilutė.

Pamaldi motina nuo pat 
mažens moko vaiką žeg
notis, melstis, mylėti Die
vą. Ji niekuomet neleis 
migti vaikui be maldos, 
be kryžiaus ženklo. Moti
na ne tik vaikui, bet ir 
vyrui įkvepia Dievo mei
lę ir dorovinį tvirtumą.

Vienas vyras sekmadie
nį pasakė savo žmonai:
— Eik į bažnyčią it pa

simelsk už mus abu!
— O ką tada atsakysi, 

kai Dievas įleis mane vie
ną už du į dangų? — at
sakė moteris.

Motina meldžiasi ne UŽ 
save, bet už vaikus, už 
vyrą. Tačiau maldos per ėmė vietas. Seimo vedėjas An- 
maža: reikia gyvu pavyz- tanas F. *Kneižys kviečia kun. 
džiu, paakinančiu žodžiu, Pr M. Jurą ir kun. Joną S. 
kartais prašymu, kartais Svagždį Garbės pirmininkais, 
net įsakymu lenkti augan- Seimas aplodismentais užgyrė 
čiųjų sielas gėriui, tobulu
mui, šventumui.

Kilni motina — Kris
taus Motinos Simbolis šei
moje. Rūpestinga motina

nepa
turėjo 
moti-

už-

daugiausia dainų užrašė 
iš senų motinėlių. Tai jos 
liaudies dainas dainavo 
savo vaikams, tai jos, po
eto žodžiais betariant, į 
krūtinę skausmą savo lie
jo nežinia.

Motina į mokyklą atve
da jau nebe baltą lentą, į 
kurią turėtų mokytojas 
rašyti, bet prirašytą kny
gą kurią mokytojas pir
miausia pats turi skaityti 
ir stengtis suprasti. Ką 

i mokytoja pradėjo, moky
kla tiktai tęsia ar atbai
gia. Tačiau gera motina ir 

'mokyklos .taką seka savo 
i jautria siela — lygina, 
įtaiso, papildo, įprasmina, 
j Šių dienų lietuvė moti- 
’na, kurios vaikas dažnai 
jau negali lankyti lietu- 

į viškos mokyklos, duoda 
savo vaikui pirmąjį tauti
nį sąmoningumą, įgalina 
jį pasijausti lietuviškos 
bendruomenės pilnateisiu 
ir garbingu nariu.

Štai dėl ko su tokia bai
me žiūrime į mišrias tikė
jimo ir tautybės atžvilgiu 
vedybas ----------

nekatalikė motina nepa
jėgs išauklėti net paken
čiamo kataliko;

nelietuvė motina, lietu
vio žmona, nepajėgs iš
auklėti tvirto ir nesvy
ruojančio lietuvio;

motina, kuri bus abejin
ga tikėjimui ir Lietuvai, 
išaugins svyruoklius, len- 
gviai priimančius kitas į- 
takas vaikus.

A. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 
"Atlaidų Šaltinis 

didelėmis raidėmis maldaknygė 
jau spausdinama

S

n

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

ir pirmadienį, kams už parodytą nuoširdumą 
ir vaišingumą.

Seka sveikinimai žodžiu: 
sveikina kun. Jonas S. Švagž
dys, buvęs ilgametis LDS Cen
tro pirmininkas; p. Vasiliaus
kas, neseniai atvykęs iš trem
ties LRKSA organizatorius; 
kun. Pr. V. Strakauskas, 
Brocktono lietuvių par. klebo
nas; Tėvas Leonardas Andrie- 
kus, OFM. iš Kennebunk Port, 
Maine; kun. Feliksas Norbu
tas, Norwoodo lietuvių par. 
klebonas; kun. Jonas Bernato
nis, vietinis ir LDS Akcijos 
Komisijos pirmininkas; Ateiti
ninkų Sendraugių Bostono sky
riaus vardu p. Stasys Lūšys ir 
Waterburio 
Sendr. vardu 
Šmulkštys.

Kun. Pr. M. 
Msgr. Antonio 
fališkos Delegacijos patarėjo, 
sveikinimą.

Atvyko Lawrence miesto 
mayoras Jąmes Mihan. Seimo 
vedėjas pakvietė mayorą tarti 
sveikinimo žodį. Mayoras labai 
nuoširdžiai pasveikino ir palin
kėjo geriausių sėkmių.

Reikšmingą ir turiningą pa
skaitą tema “Krikščioniškojo 
darbo prasmė“ skaitė p. Simas 
Sužiedėlis. Antrą taip pat svar
bią paskaitą 
“Koks turi 
darbininkas“ 
ladė. Minėtas 
savo pastabomis kun. 
Strakauskas ir p. Pranas Raz- 
vadauskas. Adv. Antanas J. 
Young pranešė, kad dėl sunega- 
lėjimo ir gydytojo patariamas 
negalės atvykti. Dr. O. Laba
nauskaitė taip pat neatvyko.

Mandatų komisija išduoda 
savo raportą, p. Teklė .Mitchell 
komisijos vardu pranešė, kad 
pagal mandatus Seime daly
vauja iš 9 kuopų 31 atstovas. 
Taipgi dalyvauja LDS Centro 
Valdybos nariai: kun. Pr. M. 
Juras, Vincas J. Kudirka, An
tanas F. Kneižys, Ona Siaurie- 
nė, kun. Jonas Bernatonis, An
tanas Peldžius. Dalyvavo kelio
lika LDS Garbės narių.

(Bus daugiau)

LDS 31-jo SEIMO PROTOKOLAS
Sekmadienį 

birželio 26 ir 27 d., 1949 m. į-
yyko LDS 31-sis Seimas Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijoj, 
Lawrence, Mass.

Šėtonas pradėta* iškilmingo
mis šv. Mišiomis tos parapijos 
bažnyčioje, 11:45 vai. vidudie
nį, kurias atnašavo kleb. kun. 
Pr. M. Juras, LDS Centro pir
mininkas. Jam asistavo Tėvas 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
ir kun. Jonas Bernatonis. Ce
remonijų vedėju buvo kun. 
Petras Šakalys. Progai pritai
kinta pamokslą pasakė kun. 
Pr. M. Juras. Po pamaldų kun. 
Juras pakvietė atstovus į sve
tainę užkandžiams, kuriuos pa
gamino vietinės šeimininkės, 
pp L. Švenčionienė, L Venčie- 
nė ir kitos.

Šv. Pranciškaus par. salė bu
vo papuošta gražiais tautiniais 
ženklais ir įvairiais šūkiais.

Po pietų, 2 vai. LDS Centro 
pirmininkas kun. Pr. M. Juras 
pradėjo Seimą įžangine kalba 
ir pakvietė Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselių Vienuolyno, 
Brockton, Mass., kapelioną 
kun. Joną S. švagždį vadovau
ti maldai.

Pirm. kun. Pr. M. Juras, pa
sveikinęs visus Seimo dalyvius, 
pasiūlė rinkti prezidiumą. Iš
rinkti šie: Antanas F. Kneižys 
išrinktas vedėju; Vincas J. Ku
dirka — pagelbininku (abu iš 
Nonvood, Mass.); raštininkės 
— Nell Meškūnienė ir Stefani
ja Sapranienė (abi iš Water- 
bury, Conn.).

Rezoliucijų ir sveikinimų ko-' 
mteijMi išrinkti šie: kun. Jonas 
Bernatonis, prof. Simas Sužie
dėlis ir dr. Juozas Leimonas.

Mandatų komisijos — Tekia 
Mitchell, Jonas Vaičiūnas ir 
Feliksas Krancevičius.

Prezidiumas ir komisijos už-

kvietimą. Po to, pasveikinęs 
Seimo dalyvius, kvietė visus 
pagelbėti šį Seimą sėkmingai 
pravesti. Taipgi dėkojo kun. 
Pr. M. Jurui ir jo pagelbinin-

ATSIRANDA DAUG RĖMĖJŲ
Paminėti garsaus misijonieriaus 

a. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių 
metų mirties sukaktį, “Darbininkas” 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kaži- 
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji: 
Mary Yudis, E. Chicago, Ind...........................
Mrs. Frank Cykon, Warren, Ohio ...............
Mary Marsen, Pgh 4, Pa...................................
Steponas Saldauskas, Cleveland, Ohio............
Mrs. Emilija Karsokas, Grand Rapids, Mich. ... 
Mr. A. M. Rinkus, Grand Rapids, Mich. 
Juozas Sadauskas, Cleveland, Ohio .............
George Kasaitis, Chicago, .111...........................
Mrs. Beatriče Šidlauskas, Cambridge, Mass. ... 
Lucia Dauyotis, Chicago,, III...........................
William J. Busila, Fort Edvvard, N. Y............
P. Orne Piusas Umevice, St. Louis, Mo...........
Mrs. Agatha Wareika, Dayton, Ohio...............
Julius Grigalauskas, Detroit, Mich...................
Mrs. Anna M. Patrick, Spencer, Mass...............
Mrs. Chas. Picken, Amsterdam, N. Y...............
Romualda Stanulionis, Lowell, Mass................ 
Mrs. Anna Brisgill, Los Angeles, Calif...........
John Gusčius, East Chicago, Ind.....................
Marijona Salasavičius, Worcester, Mass.........
Antanas Benušis, Cambridge, Mass................
Helen Bajoras, Waterbury, Conn....................
Mrs. A. Ivaškevičius, VVaterbury, Conn...........
Ona Kibartienė, Dorchester, Mass....................
S. Mielinis, Chicago, Dl......................................
Kazimieras Akstinas, Brockton, Mass.............
Frank Jonušaitis, Newton Falls, Ohio.............
Jeronimas A. Urbonas, Dayton, Ohio .............
Mrs. Francis Wachunas, Albany, N. Y........
Marijona Smagulienė, Kenosha, VVįsconsin ... 
A. Lobeck, Kansas City, Kansas ....................
Barbara Danyla, Westfield, Mass...................
Mrs. M. Barkus, Hoboken, N. J......................
E. Lubin, VVorcester, Mass..............................
J. Paškevičius, Toronto, Ont. Canada ..._........
Mrs. M. Zinke, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. P. Saulis, Utica, N. Y..............................
Mrs. Barbara Adomaitienė, Maspeth, N. Y. ...

skyriaus Ateit. 
Dr. Vincas

Juras perskaitė 
Samore, Apaš-

skaitė tema — 
būti krikščionis 
agr. Petras Ka- 
paskaitas papildė 

Pr. V.

5.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

LIURDO NOVENOS PRENUMERATORIAI
Stasė Vaitkienė, Montello, Mass...........................
U. Urbonas, Chicago, m......................................
Agatha Aukstaulis, Greenfield, Mass................
Rozalija Latauskienė, Brockton, Mass................
John Grigas, Stoughton, Mass..............................
Julia Yakavonis, Brockton, Mass.......................
Bizokienė Elena, Dorchester, Mass....................
Magd. Francis, New Haven, Conn.......................
Mrs. Ona Rumskienė, New Haven, Conn............
Barbora Klevecka, Baltimore, Md.......................
J. Glaviski, Worcester, Mass...............................
Elzbieta Blass, Detroit, Mich...............................
Mrs. Charles Zilinsky, Shelton, Conn...................
F. Burinskienė, Chicago, UI..................................
K. Paldauskas^ Chicago, III..................................
George Juskaitis, Brooklyn, N. Y.......................
A. Orantas Waterbury, Conn...............................
A. Kunigiškis, Cleveland, Ohio ........................
Miss G. Yakinevičiūtė, Kearny, N. J....................
A. Sakevičius, Baltimore, Md...............................
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass...................
Mrs. U. Sadauskas, Northampton, Mass............
Kaz. Jankūnas, Watertown, Mass...........
J. Gurskas, Dorchester, Mass..................
Mrs. Frances Marcin, Pittsburgh, Pa. .. 
Z. Yuknis ...................................................
Eva Petrušienė, Bristol, Conn...................
G. Norkūnienė, New Haven, Conn........
B. Tamulevich, Brockton, Mass. .......
Barbora Dirsė, Amsterdam, N. Y...........
Mrs. P. Ulcinskas, Warehouse Pt., Conn. 
Mary Mayausky, Dixonville, Pa. .?.......
A. Miškinis, Pittst'on, Pa..........................
K. Petrauskis, VVaterbury, Conn............
P. Šmotas, VVaterbury, Conn...................
Mrs. B. Gegeckas, Shelton, Conn............
F. Vancevičienė, Middletown, Conn........
Mrs. P. Dennis, Manchester, N. H..........
Juozas Zamaitis, Millburn, N. J............
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa..........
Joseph Trinka, So. Boston, Mass...........
Marcelė Bruneikienė, Bristol, Conn........
S. Valasinas, Kingsley, Pa......................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

4.00 
1.50 
1.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

... 60 

.. 50 
. 50

... 50 

... 50 
.. 50 
... 50 
.. 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50
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Sekmadienį, Rugpiučio-August 14,1949
Visi Keliai Veda | Lietuvos Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno Paritą, Kennebunk Port, Maine Ruošiamą

NAUJOSIOS ANGLIJOS I

c c
LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA

11:00 vai. — Iškil '
parko esančiame Atlanto Van 
aenynel

šokiai vadovaujant Mrs. Onai 
IvaškieneL Boston. Mass.; įvai
rios dovanos, skanus valgiai ir 
gėrimai.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti 
LIETUVIŲ DIENOIE ir PIKNIKE

visus Lietuvos Pranciškonų Ge
radarius. Rėmėjus. Bičiulius?— 
visus Amerikos Lietuvius.

Nepraleiskite progos pamatyti 
gražųjį Maine, čia pasilsėti ir 
pasimaudyti šalia vienuolyno

Mišios su

praleido Nekalto

nemažas lietuvių 
leidžia savo atosto- 
informacijų reikia

DISBURGIENE - Lankutytė, 
Paulina, iš Dirvonų km., Er
žvilko vi., Tauragės ap., ir vy
ras Disburgas, Gustavas.

3:38 vaL — Žymių asmenų kalbos; 
lietuviškos dainos; tautiniai

Ligi pasimatymo Atostogų Krašte 
Maino. Visais reikalais kreip
kitės: FRANC1SCAN FATHERS 
Kennebunk Port Maine. Tel. 5.

Patekus į Ameriką, Juzė pir
mus metus
Prasidėjimo Seselių name Put
nam. Conn. Čia jai buvo duota 
proga mokintis ir pailsėti nuol 
praeities nemalonių pergyveni-! 
mų. Vėliau jai buvo surasta 
maloni lietuvių šeima Norwood, 
Mass.. kuri ją nuoširdžiai glo
bojo per kelis metus. Juzė pa- 

ivyzdingai tvarkėsi, gavo tarny
bą ir vakarais lankė mokyklą.

Arvydas į Ameriką vėliau at
vykęs, praleido pirmus metus 
Marianapolio Kolegijoj Thomp- 

!son, Conn. Vėliau buvo suras- . J
Jų čia pri-!tas Brooklyne ir Arvydas
Maine’o e- 'Persikėlė ten gyventi. Po kiek 

laiko jis gavo darbą siuvykloj 
,j_’ir išmoko prasytojo amatą.
- Į Su Juze Arvydas susipažino 

ekskursijoms.Turintieji Prieš du metu’ ** būdamas
i Kolegijoj. Juos artino panašūs 
■ praeities vargai ir pasiilgimas 
Tėvynės. Jų pažintis palengva 
išaugo į meilę. Šią vasarą Ar
vydas ir Juzė nutarė apsivesti, 

į Kaipo nepilnamečiai našlaičiai, 
į jie dar buvo Katalikų Komite-

Maine — Atostogų Kraštas
Geriausia vieta praleisti va

saros atostogas yra Maine 
kraštas. Vėsus klimatas, graži 
gamta. 2500 mylių jūros pa
kraštys. kur įrengta gražiau
sių kurortų (beach’ių). prista
tyta gražių vilų ir hotelių. va
saros metu, kai karščiai ima 
visus kankinti, sutraukia čia 
šimtus tūkstančių vasarotojų.

Maine esančiuose kurortuose 
ne tik galima pasimaudyti, pa
silsėti. bet ir pažvejoti ir laive
liais pasivažinėti, nes visas 
Maine'o jūres pakraštys turi 
daugybę įlankų, įlankėlių su 
tūkstančiais salų.

Maine valstybėje, garsiajame Katalikų Komiteto globojami to globoj, bet atsižvelgus į jų 
menininkų ir rašytojų mieste- našlaičiai Arvydas ir Juzė at- * rimtą nusistatymą 
lyje Kennebunk Port. Lietuvos vyko į Ameriką. Juzė, dar Lie- dingą susitvarkymą.

I i 
KENNEBUNK PORT, ME. auką gali apsigyventi Pranciš

konų vienuolyno svečių patal
pose. Jau 
skaičius čia 
gas. Dėl
kreiptis — Franciscan Fathers, 
Kennebunk Port. Maine. Tel. 5.

Maine valstybė turi taip pat 
ir daugybę ežerų, 
skaitoma iki 3.000. 
žerai. kalnai, miškai, taip pat 
netoli esą Baltieji Kalnai, tei-l i kia puikiausių galimybių įvai-Į 
rioms < * ’J — ... - 
gi karus, visai lengvai gali pa
siekti Kanados šventoves Mon
trealyje ir Quebecke. S.N.

Mastaičių Sutuoktuvės
Suvirs tris metai praėjo, kai

I ir pavyz- 
. __ ____________ , ___I, Komite-

Pranciškonai turi savo vienuo- tuvoj būdama jau buvo našiai-'tas suteikė leidimą vedyboms, 
lyną. Vienuolynas yra prie pat tė ir svetimų auklėjama. Arvy- Liepos 11 d. Prisikėlimo bažny- 
Atlanto vandenyno, šalia gra- das laimingesnis tuo, kad iki čioj Brooklyne įvyko jaunuolių
žaus Kennebunk kurorto. 10 metų amžiaus augo prie tė- vestuvės. Juzė puošnioj vestu-

Rugpiūčio 14 d. vienuolyno vų ir pažino šeimos meilę. įvinėj suknelėj išrodė, kaip 
parke yra ruošiama Lietuvių Siūbuojančios karo bangos ‘ skaistaveidė karalaitė. Mėlyna-
Iiiena į kurią kasmet suplaukia šiuos jaunuolius žiauriai atsky- kis, šviesplaukis Arvydas irgi

rė nuo Tėvynės, ir jie atsirado darė gražų įspūdį. 
Vokietijoj be jokios globos. Čia 
teko jiems pergyventi daug Ameriką dienos, mano tarnybi- 
skaudžių įvykių, skurdo ir ba- nė pareiga davė progos artimai 

susipažinti su Juze ir Arvydu 
ir gėrėtis jų pažanga, 
jiems ypatingą 
Dalyvaudama jų

lietuviai iš visos Amerikos. 
Lietuviams tai yra puiki proga 
pamatyti gražųjį Maine, pasi
maudyti ir pasiirstyti Atlante, 
ir arčiau sussi pažinti su Lietu
vos Pranciškonais. kurie 
Maine valstybėje dirba didelį 
religinį ir tautinį darbą.

Lietuviai, norintieji Maine il
giau paatostogauti, už nedidelę

skaudžių įvykių, skurdo ir ba
do. Karui pasibaigus, Juzė pa
teko UNNRA’os našlaičių są
raše, 
betas 
tuvą, 
buvo

Arvydas vos buvo 
nuo repatrijavimo 
nors jo tėvai jau 
ištremti Sibiran.

1

1
I

i

I
I
I

Vaitkevičius. Be to, visi ] 
to kapelos muzikantai (Pakš
tas, Bichnevičius, Mironas, 
Vaitkevičius, Rusteikis, Stumb
rys ir Babickas), pasikvietę į f 
talką Bučnį padainavo porą: 
dainų: “Gaudžia trimitai” ir Karolina- « Ivoniškio km., Gu- 
441

niais šokiais ir dainomis publi
ka

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

ARANSKYTE (Oranskytė), j 

I

Kadangi nuo jų atvykimo į

išgel- 
į Lie- 
seniai apeigose, verkiau

‘Tykus buvo vakarėlis”. Tauti- de^ų P*1"-’ Marijampolės a.
! BAITYS, Martynas, iš Garg
ždų, Kretingos ap. 

BURŽDŽIUS, Jokūbas, 
Vainuto, Tauragės ap. 

BORTAŠKYTE, Bronė, 
Degučių km., Lygumų 

jr Šiaulių ap.
_________ -I DAMIJONAITIS, keli broliai, 

kuri atsilankė tų draugijų it- “ Pagausančio km., Airiogalos 
stovai. Buvo padarytas veiklos į vk’ ledainių ap. 
komisijos pranešimas, iš. kurio DAINIUS, su šeima, iš 
paaiškėjo, kad drabužių rinkė-lPttkh< km- &1Kaudiškio

buvo labai patenkinta. eju
iš

HARTFORD, COHH.

Liepos 19 d. jvyko BALF“o 
ALT bendras susirinkimas, į

jos moterys neseniai į BALFo a?‘

iš
vi.,

Pa-
vl.,

Tik sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

Tik mes sužinosime, kas

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ”
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
.366 West Broad way, So. Boston 27, Mass.
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jaučiu 
nuoširdumą, 
vestuvinėse 

“iš džiaugs
mo”, pagalvodama, kad paga
liau šie du nelaimingi Lietuvos 
vaikai turės proga Amerikoj 
sukurti sau laimingesnį, švie
sesnį gyvenimą. Padėk jiems 
Dieve!

Salomėja Cerienė.

DAYTON. ORIO

centrą yra pasiuntusios apie 
toną drabužių ir apie tiek besi
rengiančios vėl išsiųsti. Buvo 
išreikšta pagyrimas ir padėka 
už jų darbą.

Taip pat buvo pranešta, kad! 
jau yra visai pasiruošta BALF 
ir ALT naudai rengiamam pik
nikui, ir laukiama tik liepos 31 
d. gražaus oro, kad būtų gali
ma šauniai pasirodyti. Jeigu 
pasirodytų blogas oras, tai pik
nikas tuo atveju įvyktų para
pijos salėje.

Buvo parinkta aukų dviem 
atvykusiems tremtiniams su
šelpti, kurie dėl sveikatos tuo 
tarpu negali dirbti, ir surinkta 
$26.66. $25.00 tam tikslui au
kota iš tremtinių likusio teat- 
rėlio pelno. Taigi viso susidarė 
atjaučiamoji auka $50.66.

Į susirinkimą buvo* atsilankę 
keletas ir buv. tremtinių, su

Vyčių piknikas su gražia pro
grama. Liepos mėn. 17 d. vie
tos Vyčių 96-toji kuopa turėjo 
pikniką su lietuviška progra
ma, suruošta žymaus sporto 
darbuotojo Joe Goldivk atmin
čiai, kuris yra miręs jau prieš 
keletą metų ir priklausė Vyčių 
organizacijai. Tą dieną 96-sios 
Vyčių kuopos nariai prisiminė 
visus iš savo tarpo atsiskyru
sius ir nuėjusius į aną pasaulį 
narius, organizuotai priėmė šv.
Komuniją ir padėjo kapinėse jų kuriais teko pasikalbėti. Pasi- 
atminčiai vainiką.

Pikniko programoje b----

DANILA, Antanas. 
ERBREDERIS, Juozas. 
GAIDAMAVIČIŪTE, Karoli

na, iš Stalgiškių vienkm., Meš- 
I kuičių vi., Šiaulių ap.
į GINTAUTIENE - Jesaitė, 
'Petrė, ir vyras Gintautas, Ka
zys.

JEVANAVICIENE - Kajo- 
kaitė, iš Vartelių km., 
kių vi., Vilkaviškio ap.

JURŠYS, Mikas, iš Jakiškių 
km., Salako vi., Zarasų ap.

KIRKYLA.

Gražia-

BROCKTON, MASS.
Buv. Tremtinių Susirinkimas
Š. m. liepos mėn. 30 d., 6 vai. 

30 min. šv. Roko parapijos sa
lėje šaukiamas visų Brocktone 
ir apylinkėje gyvenančių buv. 
dipukų susirinkimas.

Susirinkimo tikslas: pasitar
ti apie Brockton Lietuvių Ba
kūžės numatomą ruošti lietuvių 

kuri esti
rodė, kad kai kurie yra geri

buvo. muzikantei ir gražiai paskam- tautodailės parodą, 
tautiniai šokiai, iš kurių labiau-j bino, nors ant čia buvusio seno kas met rugsėjo mėn. pradžio- 
siai visiems patiko “Oželis”, piano ir savo melodijomis tik- je.
“Oželį” pašoko Babickas ir rai sužavėjo. K. Valionis. Į Buv. D.P. komiteto valdyba.

KRASNAUSKAS, Kazio 
nūs.

KUČINSKAS, Antanas, 
Tursučių km., Šunskų vi., Ma
rijampolės ap.

MATULYTE - Stankaitienė, 
Julija.

MISIŪNAS (Misius), iš Ore
lių km., Pušaloto vi., Panevėžio 
apskr.

MOČIUS, Stasys, iš Dapkūnų 
km., Meškučių vL, Šiaulių ap.

ORANSKYTĖ (Aranskytė), 
Karolina, iš Ivoniškio km., Gu
delių par., Marijampolės ap.

PIEPCEVIČIUS, 
dvi seserys.

PRYŠMANTAS, 
Trumpininkų km. 
Tauragės ap.

RADIŠAUSKAS, Steponas, iš 
Prosčiūnų km., Baisogalos vi., 
Kėdainių ap.

RAMANAUSKAS, Jonas, 
seniau gyvenęs Škotijoje (Scot- 
land), vėliau atvykęs Ameri
kon.

SELIOKAS, Aleksandras ir 
Matjošius.

STANKAITIENE - Matuly
tė, Julija.

STRAKŠYS, Aleksandras.
TAMOŠAUSKAITE, Barbo

ra, iš Kalnelio km.,'Joniškio v., 
Šiaulių ap.

TAMPAUSKAS, Antenas ir 
jo brolis.

BICINAUSKAS, Stasys, sū
nus Kazio Bičinausko, ir Mari
jos Kanaševičiūtės - Bičinaus- 
kienės, prašo gimines atsiliepti. I

BLAŽYS, Juozas, iš Alvito į 
vi., Vilkaviškio ap.

DAILIDE, Juozas, atvykęs' 
Kanadon iš Vokietijos, Kassel-' 

. Mattenbergo stovyklos.

sū-

iš

du broliai ir

Antanas, iš 
Žygaičių vi.,

GUDIŠKYTE - Lakavičienė, 
Mary, iš Antkalniškių km., 
Plokščių vi., Sakių ap.

JUCIUS, karo metu buvo Vo
kietijoje, drauge su Izidorium 
Raudoniu.

KAIRYS, Anna.
KMITAITES, seserys, Juzės 

Petrą vičienės.
KRUŠAITIS, Jonas ir Pet

ras, iš Gaudaičių km., Taura
gės ap.

LAKAVIČIENE - Gudiškytė, 
Mary, iš Antkalniškių km., 
Plokščių vi., šakių ap.

LANKUTYTĖ - Disburgienė, 
Paulina, iš Dirvonų km., Er
žvilko vi., Tauragės ap., ir vy
ras Disburgas, Gustavas.

LUKAS, Frank, gyvenęs Peo- 
ria, Illinois.

MANTVIDAS, Juozas ir 
Kęstutis.

MICKEVIČIUS, Agota, Jo
nas, Magdė ir Marė, nuo Vir
balio. Vilkaviškio ap.

MILKERAITIS, Jonas, iš 
Meldekviršių km., Tauragės v.

PALCIAUSKAS, Kazimieras, 
iš Mažeikių ap., ir jo šeima.

PETROŠIUTES (Petrošius), 
dvi seserys, iš Kalniškių km., 
Kvedernos vi., Tauragės ap.

RAUDONIS, Izidorius. 
RIDIKEVICIOTE, Ona.
RUMŠAITE, Elena, iš Valu

čiu (ar Valuckų) km., Švėkš
nos vi., Tauragės ap.

RYCKIUTE, Petronėlė, iš 
Ribinų km., Pajevonio vi., Vil
kaviškio ap.

SABAITYTE, Marija, iš Dau
gų, Alytaus ap.

ŠARGALIŪTE, Ona, iš Ky
bartų, Vilkaviškio ap.

SAUSAITE, iš Kalnelio km., 
Švėkšnos vi., Tauragės ap.

ŠLONYS, Jonas ir Jurgis, iš 
Trukiškės km., Tauragės ap.

SLOTKAITE, Stasė, iš Nor- 
mančių km., Šiaulių ap.

VARANIUS, iš Aužbikavio 
km., Vainuto vi., Tauragės ap.

VAZNYS, Juze ir Vincas.
VIDRA, Simas, iš Girininkų 

km., Tauragės vi.
Ieškomieji ar apie uos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithiiania 

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

Juozas Ka
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BaLtIMORE 30. Md.

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

as

MM



Antradienis, Liepos 26 d., 1949

į VIETINĖS ŽINIOšĮ
ŽINUTES

Norintieji važiuoti specia-

♦

kun. Albertui Abraėinskui 
visiems kitiems karnavalo į-

Krikštai. Liepos 23 d., tapo 
pakrikštytas Paulius Juozapas 
sūnus Vilimo ir Juzefinos (Ple- liajs busais į Tėvų Pranciškonų 
kavičiūtės) Zuzevičių, gyv. 449 ruošiamą Lietuvių Dieną, rug- 
E. 8th St.

Liepos 24 d., Donna Emelija 
duktė Karolio ir Antaninos 
(Mosteikaitės) McManus, gyv. 
915 E. 4th.

. VeMuv&u Liepos 23 d., o^ vykdintojems. 
Opanasets ištekėjo už Tarno , “
McPhee, gyv. 7 Mt. Vernon St.1 Įsigykite I

piūčio 14, Vienuolyno parke, 
Kennebunk Port, Maine turi 
tuoj užsisakyti sau vietas įsi
gydami tikietus. Kelionė į abu 
galu tik $3.25. Bušai išeis nuo 
“Darbininko” 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.

9 9 f9

y _

i; '

l .
J

atsiliepti, o už jį rašo^mus išlaikyti ją ateičiai KolaUkHkeii Lfotava
y____  . •___ •__ T I • _ j-t.

| Misijų parodą. Penktadienį, 
liepos 29 d., 12:30 vai. p.p., iš 
Broadvvay Subway Station, 
kun. Albertas Kontautas ves 
žmonių būrį į Šv. Jono Semina
riją, Lake St., Brighton, Mass., 
pamatyti misijų parodos. Kas 
tik nori, gali važiuoti. Reikia 
imti Lake St. car nuo Park St. 
Subway Station.

John Rangaves nevvyorkietis studijuoja foto
grafiją savo sūnaus, Christus Rangaves, 21 m., 
kuris buvo komunistų sovietų zonoje, Vokietijoje 
areštuotas ir kankintas. Dabar jis jau yra grąžin
tas amerikiečių zonon, ir po išgyventų komunistų 
kankinimų gydomas vienoje ligoninėje Berlyne.

PAIEŠKOJIMAI

mums žmona — ne giminė ir papildyti naujais adre- 
— prašydama nieko nesą-Įsais. Supraskite ir padė- 
kyti jos vyrui, o duoti ad- kitę mums, ir sau.
resą ieškančiojo. “Aš jam1 Kad nedaryti tą patį 
padėsiu per kitus”. Ir daž- darbą iš kelių vietų, kon- 
nai padėdavo... Tai gyve- sulatai susitarė, kad pa
ninio margumynai. ieškojimai bus skelbiami

Siunčiant adresus ir vėl iš New Yorko, gi Chicago 
naujos bėdos: adresas išdavinės pasus Amer. 
duotas, bet dėdė ar teta zonoje Vokietijoje esan- 
neatsako. Ką gi mes gali- tiems. Prisilaikydami to 
me padaryti? Negi pri- patvarkymo, konsulatas 
versi rašyti ar padėti. Mė- Chicagoje prieš porą mė
ginome ir tokius raginti, tų sustabdė viešą (per 
Kai kada padėjo, o kai spaudą) paieškojimą, o 
kada gavome patirti, kad Gen. Konsulatas New 
vaikai turi dabar atkentė- Yorke pasų išdavinėjimą 
ti už tai, kad kai dabarti- ne JAV gyvenantiems, 
nis amerikonas dėdė dar Didelis nuopelnas pri- 
prieš 40 metų buvo “kra- klauso lietuvių spaudai 
juje” ir dėl kokio tai ‘la- Amerikoje, kuri skyrė iš- 
bai svarbaus’ menkniekio tisus puslapius paieškoji- 
susipyko su ieškančiojo mams, ir toms radijo pro- 
tėvais. Betgi su maža iš- gramoms, kurios aukojo 
imtimi matyti, kad Ame- tam brangų laiką. Bet 
rikos lietuviai labai geri jiems ir prašymas atei- 
žmonės, nes jau čia (skai- čiai: — neapleisti tų, ku- 
tant piliečius ir atvyku- rie dar nesurado savo gri
sius per kelis metus su minių ar draugų; nuo to 
affidavitais) grinorių rei- priklauso kai kuriems D. 
kia skaityti apie 10,000. P. ar likti ten nežinioje, 

Visko neaprašysi, o bū- ar atvykti čia ir pradėti 
tų ką... O viski paieškoji- naują gyvenimą, 
mo darbą laikas būtų ir 
užbaigti, nes prasideda 
naujos problemos: ieško-: 
jimai naujai atvykusiųjų. 
To jau būtų lyg ir per
daug. Duokite mums ir, 
savo tiesioginias pareigas 
eiti. lionis, gyvenąs Fleming-

Visų pirma, atvykę ir ton, N. J., gavęs iš BAL- 
apsistoję 
savo 
rius) adresą mums, o vė- kų tremtinių 
liau — kad ir atviruku — reikalams, 
permainas, persikėlimus, kas viso $85.00 
Kas žino, gal patiems po BALF-ui kartu 
metų — kitų išeis į nau- kuriame rašo: 
dą. Dabar gi turime tokių1 — Kiek laiko 
pranešimų su adresais ne- pa važinė jau po 
daugiau kaip 50. Argi taip linkę ir parinkau aukų, 
sunku? Mūsų kartoteka Pas mus mažai lietuvių, 
pasiekė apie 80,000 adre- bet buvo ir svetimtaučių, 
sų. Tai turtas, kuris lai- kurie atjautė tremtinius 
mėtas kruopščiu darbu ir aukavo.. Norėjau su- 
dar nuo 1939 metų, ruo- rinkti iki šimto, tačiau 
šiant adresus Pasaulio i neturėjau pakankamai
Lietuvių Sąjungai Kaune.! laiko, nes ūkyje pats dar- 
Sekame biznierių skelbi- * bymetis ,tad siunčiu kiek 
mus, Amer. lietuvių spau-J surinkau $85.00. — 
doje, mirimų skelbimus: BALF-as dėkoja gera- 
(ten pat), kur išvardina-!dariui J. Matulioniui už jų 
mi ir likusieji giminės. ■ pasišventimą ir pasiauka- 
Tiesa, miršta žmones dau-jvimą mūsų tautiečiams 
gumoje “pusę amžiaus”,' gelbėti. Jo gailestingumo 
bet mes sužinome ir jų darbas šiuo i—i—j- 
kilmę iš Lietuvos, o taip tremtinių į. 
pat ir likusios našlės mer-, vyksta pilnu tempu, 
gautinę pavardę. Tas vis-labai reikalingas, 
kas sunaudota ir pateko Į daugiau būtų tokių

1Įsteigė buv. Tremtiniams 
Pagelbėti Biurą :

----------- ; Nei tremties, nei JAV skriausti. Dėl to susilau-
BALFo 17-tas Skyrius nore- lietuvių spaudoje tąja te- kėme ir priekaištų, ta

riamas padėti atvykstantiems ma nepastebėta rašant, čiau patys jautėme pasi- 
savo tautiečiams surasti darbo, j “Dirva” liepos 8 d. pirmo-tenkinimą, kad dirbame 
butą ir painformuoti juos apie jj iškėlė šį klausimą. Tik kiek pajėgiame, patarnau- 
vietos gyvenimo sąlygas, supa- dabar, karščiui praėjus,1 darni vienodai visiems, 

atgiedos naujavedžių lindinti juos su vietos lietuvių įj- mes galime šį tą pasi- Mes supratome padėtį ir 
’ — nrcranmini vimis pa. sakyti. jaUSmą t------ ’’---------------“

Prie altoriaus. Liepos 30 d., 
10 v. r., Pranas Dvareckas su
situoks su veiklia panele Anie- 
le Marksaite. Tėvas Kazimieras 
Jenkus : 
intencijai šv. Mišias. kolonija, organizacijomis, 

dėti jiems įsijungti į vietos 
Padėkojo. Sekmadienį, kun. Uetu™» gyvenimą, i"

Virmauskis širdingai dėkojo nomis 
darbas bus atliekamas.

I r............................

buvęs Lietuvoje advokatas An- Švedijos, 
tanas Juknevičius. Raštinei pa
talpomis maloniai leidžia pasi
naudoti Antanas Ivas, Lithua- 
nian Agency savininkas ir ve
dėjas. Raštinės adresas 
545 East Broadway, 
Bostone. ‘ 
Boston 8-0605.

Atvykusieji tremtiniai, 
riciWtefcarbet koirioB BALFo

DAKTARAI
I 1

Jonas Budrys, 
Generalinis Konsulas.

Aathony Shupis, HJ.
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

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

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

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

Tel. AV 2-4026

1 Repshis, KO.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

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

Bes. *37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

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

StsastaB veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 
kaliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinėa Rusijos okupacijos lai
kais, šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1913 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga 
na

ir labai gražiai atrodo. Kai-
— 34.00.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

PAIMK SKHBIMAI

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas

716 N. Vau Ness Avė.,
HoUywood 38, Calif.

GRABORIAI

jausmą tremtinių, kurie 
Pirmieji prašymai pa- griebėsi kiekvieno kelio: 

šiomis die- ieškoti gimines, draugus, redakcijų, pažįstamų, R. 
\ kur tas pasiekė mus 1945 metų Kryžiaus (savo, Amerikos 

sausio mėn. iš Prancūzi- ir tarptautinio) ir Quake- 
Raštinės vedėju paskirtas jog; netrukus atėjo iš r’ių organizacijos, per ku- 
— t a.- - j -- . Šveicarijos. Po rias organizacijas siuntė

i to sekė Norvegija, iš ten savo paieškojimus, kurie 
buvusių 700 lietuvių apie gi vėl visi iš tų įstaigų 
200 laiškų. Toliau ėjo Bei- suplaukdavo pas mus ir 
gija, kuri davė sąrašus su vertė mus dar kartą skai- 
paieškojimais (virš 1000), tyti, ieškoti kartotekoje 
o vėliau, atsidarius šio- ir atsakinėti ne tik ieško- 

Telephonas SOuth kiam tokiam pašto susi- tojui, bet ir tarpininkau- 
siekimui. su Vokietija, jančioms orgapizacijoms. 
laiškai ^pvo mešainijnums Per mus ėję ■ " ojimai

---------------------------- vi- surasti -----  
pagelbės yra kviečiami užeiti į kitą ir visiems, nuo ry- gus ne tik J. A. Valstybė-
raštinę ir pasitarti su raštinės £o jįgj vėlaus vakaro, ne- se, bet ir Pietų Ameriko- 
vedėju. 'paisant jokių švenčių, ati- je ir Kanadoje. Juos teko

Vietos lietuviai, kurie turite darinėti vokus, skaityti įtraukti pas save kartote- 
butus, kuriuose galėtumėte pa- rašinius, sistematizuoti, kon, sudaryti atskirus są- 
talpinti tremtinius prašome paruošti sąrašus spaudai rašus po kelis šimtus as- 
pranešti raštinės vedėjui. Jei........................ ” 1-------- ----------- ------------------
kas iš Tamstų turite ar žinote 
apie progą tremtiniui gauti 
darbo, taipgi nuoširdžiai kvie
čiami apie tai pranešti raštinės 
vedėjui.

John J. Roman,
BALFo 17-to Skyriaus

Pirmininkas.

■Į
yra

South
__ __ i

ir kai kurioms radio va- ’menų ir persiųsti esan- 
landoms. Dar tik įpusėda- čioms ten mūsų įstaigoms, 
vom vieną maišą ištuštin- Buvo dar viena tremtinių 

" i — tai gimę 
laikytis: JAV, su tėvais grįžę prieš 

griežtos eilės tvarkos, su- karą Lietuvon. Jie visi 
neda- prašė metrikų. Daugumas 

nei i jų nežinojo net kur gimė.

ti, o jau buvo atnešamas kategorija 
kitas... Teko I

lig laiško atėjimo, 
rant jokios išimties

I
Lietuvių Vieša Rinkliava 

Bostone Įvyks 
Rugsėjo 10 d.

Dėka ponios Namaksienės

i
I
I 
į

pasidarbavimo jau gautas iš
miesto leidimas BALFo 

į Skyriaus pravesti viešą 
liavą Bostone, šeštadienį, 
sėjo 10-tą dieną.

Parinko Autaį Tremti k

Mūsų tautietis J. Matu
lionis,

praneškite F-o aukų lapą, apėjo savo 
(išvardindami na- pažįstamus ir parinko au- 

gelbėjimo 
Surinktas au- 

prisiuntė 
su laišku,

turėdamas 
savo apy-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph l.Cnper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 

notary Public 
Patarnavimu Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3960

> I

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

metu, kada 
pargabenimas 

yra 
Kad 
rin- 

ant korčiukės. Centralinė kėjų ,tai tremtinių reika- 
Kartoteka Europoje nebe- lai žymiai geriau ir leng- 
bus ilgai. Mūsų 80.000 ad- viau būtų sprendžiami, 
resų kartoteka įpareigoja

giminėms, nei * draugams, Rašėme į visas puses, pri- 
kad nenuskriausti nė vie-į nervinome klebonus, išlei- 
no, nes visi mūsų tautie- dome apie 500 dol. metri- 
čiai vienodai likimo nu- koms ir bent keliems šim- 
———.......... ——— ■ ‘tams parūpinome metri-
atlikus, reikės daug pasiauka- kus. Rodos, iŠ dviejų - tri- 
vusių lietuvių riakėjų, kas reiš- jų gavome ir padėkos ŽO- 

įkia, kad kiekviena lietuvių or- džius, bet buvo ir tokių 
^y^iganizacija turės prie to darbo atsitikimų: Mūsų valdi- 

iprisidėti. Įninkąs pasitinka laivą su
5'l Penktadienio vakare, liepos atvykusiais. “Kaip Tams- 

r~ L----------_ klausia
piliečio. — 

“...aitis” — atsako. — “O, 
vis**'mes Tamstai parūpinome 

lietuvių organizacijų pirminin-.metriką; džiaugiamės pa
kai šiuo reikalu pasitarti. Jei dėję atvykti.
kuris pirmininkas negalės da- Metrika ne Jūsų išduota, 

i lyvauti, tai jis prašomas pa
skirti ąavo vieton pavaduotoją.

Komitetas svarsto sumany
mą, kad kiekvienai lietuvių or
ganizacijai būtų pavesta suda
ryti atskirą rinkėjų grupę iš 
savo narių bei draugų. Kiek
vienai grupei bus pavesta tam 
tikra Bostono dalis. Kiekvienos 
grupės surinktos aukos bus at- tojams nepajėgiam, rašė- 
skirai suskaitytos ir kredituo-’me tik, jei kas atsiliepė, 
tos tai organizacijai, kurios j Daug ką patyrėme per pa- 
grupė jas surinko. Tai parody-'ieškojimus, laike gerų 
tų, kiek kuri organizacija prie'penkių metų intensyvaus

BALF-o Centras.

17-to

•v , , .29-tą dieną 8-tą valandą, Lie- tos Bevardė7”Kad tą darbą pasekmingai ... ... . pwvarv».
_________ j tuvių Piliečių saleje, E Street, vieno tokio

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

BEVEBAGE CO.

South Bostone, įvyks susirin
kimas, į kurį kviečiami

91 “Ne!

BORE
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

o iš tokio tai miesto val
dybos” — sausai atkirto. 
Ką padarysi, jis teisus, 
mes metrikos tikrai nera
šėme, o vien tik parūpino
me... Bet kol ją surado
me!.. Tiek to.

Atsakyti visiems ieško-

LIETUVOS DUKTERŲ M-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VČ.

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

TeL SOuth Bortoh 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiftnienė.

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 
Prot RaSt — Ona Ivaikienė,

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

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

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

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

Kasos 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 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PABALFINEB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Maso.

Etard J.WaHt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3366

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WA1TKUS
įauootuvm umnorms ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas *e- 
miauatotnis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434.

šios rinkliavos prisidėjo. Galu-!darbo:— ir gerą Širdį bro- 
tini pianai bus išdirbti ir už- lįų lietuvių Amerikoje,
girti viršminėtame susirinkime.

Pirmininkai išduos raportus 
savo organizacijų susirinki
muose ir susirinkę nariai nu
tars, kiek kuri organizacija 
pasižadės prio-.šio darbo prisi
dėti. JJR.

kurie pastebėdami, kad 
ieškotojai turi būti iš jų 
kaimo, kad ir ne giminės, 
skubėjo ištiesti ranką ir 
padėti jiems atvykti, ir 
santykius tarp šeimų, kurj 
vyras — giminė — nenori’

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mus.
;Z
• z
• z
' z

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

9OUTiFbOST0N^MAS3.
D. A. Tslstskss, F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balaamuotojal 
Fatamavlmas dieną ir naktf.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2609

*



z žvalgkiinkss tuo pačiu jau ir 
mano, kad visiškai “prigriebė” 
“vieną Zen. Jakaiti ’ žodžių 
"falsifikavime”...

Gaila, kad oficialusis “Nau- 
! j ienų“ atsakyto jas nepaskaitė 
'mano straipsnyje dar ir tokių 
žodžių: "Matome kokių dema
gogų iš viso Winnipege esama 
iš vadinamųjų "pozityviųjų” 
pusės ir iš viso, kas rašoma 

į “girdėjusio” į spaudą”. Taigi, 
jau iš šių žodžių matoma, jog 
skiriami tie “jjozityvieji”, kurie 

'tuos žodžius vartojo susirinki
me ir jjonas “Girdėjusis”, ku
ris tuos žodžius į sjiaudą rašo. 
Tuo pačiu, žinoma, pridėtinos 

i ir "Naujienos”, kurios tokius
■ “pe-lus” spausdina. Pasakyk 
: gi, gerb. “Naujienų” apžvalgi- 
j ninke ,ar korespondentas visą
■ tai, ką yra nugirdęs, turi jau į 
j reportažą įrašyti, o “Naujie- 
inos” atspausdinti? Aš many
čiau, kad, toli gražu, ne. Juk, 
pav., jeigu kur nors susirinki
me ir koks nors išėjęs iš lygs
varos asmuo (arba net girtas 
būdamas) ims plūstis ir varto
ti neskoningiausius, net farno- 
grafinius išsireiškimus, tai jau 
korespondento pareiga viską į- 
rašyti į reportažą, o “Naujie
noms” atspausdinti? Aš gi ir 
pirmame savo rašinyje jau mi
nėjau ,kad laikraščio puslapiai 
juk nėra šiukšlynas, į kurį ga-

NAUJIENOS” REAGAVO... t kažkieno buvo parašytas. slapy- 
vardinis reportažas apie Winni- 
pego Lietuvių klubą. Gi Januš
ka, matyt, remdamasis savo 
“žurnalistiniais sugebėjimais”, 
tarėsi “atspėjęs” kas to repor
tažo autoriai, labai negražiai 
iškoneveikė “Naujienose” inž. 
Dr. Juozapavičių ir jo "ginkla
nešį” (Januškos terminas) p.

4 St. Bujoką. Gi “Naujienos“, sa
vaime aišku, žinojo to reporta
žo autorių (kitaip ir negali bū
ti, nes Redakcijoj gulėjo rank
raštis, kuris, be slapyvardžio, 
buvo pasirašytas ir tikrąja pa
varde. Priešingu atveju, Re
dakcijos, gerbdamos spaudos e- 
tikos dėsnius, rašinių visai ne

pradedamas: spausdina). Tai sakyki, mielas į 
i “Naujie-

žmo- 
jokio 
Jūsų.- ------- -—- * —- ~-
ižlni. 'linaa mesti visokias šiukšles ir 

Įpilti pamazgas. O taip pat, ži-

i

Atydžiai sekdamas Amerikos 
beturiu spaudą, su apgailesta
vimu, daugelyje atvejų turėjau 
nusivilti ypač “Naujienų” ne
gražiu tonu. Tuo reikalu esu 
parašęs straipsnį, kurį užvardi
nau:/‘Spauda ir etika” (“Dar
bininkas” Nr. 52, iš liepos 12 
d.). i

Ir, štai, susilaukta reagavi
mo. “Naujienų” apžvalgininkas 
(eventualiai — pats Redakto
rius, arba, mažių mažiausia. 
Redaktoriaus dešinioji ranka) 
išklojo atsakymą, kurį pavadi
no: “Falsifikacija tai — "eti
ka”?

“Atsakymas* ]
“So. Bostone “Darbininke”
nas Zen. Jakaitis
rašo apie “spaudą ir etiką” ir
t.t.
Zen. Jakaitis — ne du... Z. J.).1 
Žiūr. “Naujienos” Nr. 165. iš 
liepos 15 d.

Be visų “mandrių” išvedžio
jimų, “Naujienų
kas savo
suradęs mano rašinyje netgi 
falsifikaciją. Nagi, pažiūrėki
me. ar tikrai taip yra?

Pirmiausia ir. sakyčiau, di-,
džiausią “bėda” ;
garbusis apžvalgininkas “už- mano straipsnyje, ir buvo apie
miršo” atsakyti į pagrindinę ir tai
esminę mano straipsnio dalį,' Pažiūrėkime gi ir toliau. Ap- 
nepaaiškindamas. kodėl “Nau- žvalgininkas rašo, kad aš “su- 
jienos” atspausdino piktos de- falsifikavau” tuos Winnipego 
magogijos pilną dešimties siek- korespondento pono “Girdėju- 
snių ilgumo straipsnį, nukreip-' šio” paduotus į reportažą: 
tą prieš visai nekaltą žmogų ‘Winnipego margumynai’ (“N.” 
inž. Dr. Juozapavičių. O pasta- Nr. 144) žodžius, kuriuose kai-- Toliušio plunksnos, 
rojo nekaltumą — “Naujienų” bama apie “č_„—------------
Redakcija juk labai gerai žino- išrėpliojusius iš Montrealo su-' plomatinis atstovas Dr. 
jo. To straipsnio ("atsakymo“) važiavimo. Deja, ir pats ap-1 Graužinis, Toronto socialde- kolektyvo nariu”, 
autoriumi buvo kažkoks Jur- žvalgininkas, vis dėlto, pripa-' mokratų vado draugo Frenze-I Taip rašė buv. KLCT narys 
gis Januška iš Winnipego. žįsta, kad tokie “kultūringi” į lio “malimą į miltus” savųjų Prof. Dr. A. Šapoka.
Reikalas, kaip žinome, buvo žodžiai buvo atspausdinti “gir-Į “priešų”, įvairių “girdėjusių“,' Dabar gi — ir vėl. 
toks (provizoriškai mintis kar- dėjusio” paduotam rašinyje,!‘mačiusių” ar “dalyvavusių” Nr. 163, iš liepos 14 d. skaito- 
toju. nes apžvalgininkas “ne- teigdamas: ““Kirminai” ir ki-’korespondencijas ir pan. me ir kito
malonėjo" apie tai užsiminti): ti “nekultūringi” žodžiai, iš i Iš visko šito, vis dėlto, ma- pareiškimą, kuriame sakoma:! prie veiksmų. Gaila veltui pra

Toronto lietuvių parapijos pirmąją Komuniją pnėmę lietuviai vaikučiai dalyvaujant 
į parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui (kairėje) ir kun. dr. J. Gutauskui (dešinėje).

(Nuotrauka A. Sarosevičiaus).

KANADOS AUKŠČIAUSIOJ 
TARYBOJ KAŽKAS 

NETVARKOJ
B SAO PAULO PADANGES

(Laiškas iš Brazilijos)
t

'_ie* apžvalgininke, kodėl 
iš Kanados nos” )eįdo taip negražiai

I nes iškoneveikti ir be 
(Taip, teisingai: vienas pagrindo? Ar tai yra,

nuomone, spaudos etikos

'o kadangi apie tai Tamsta inoma’ dar Priartina, kad eti- 
savo išvedžiojimuose visai nie-' suprantąs korespondentas 

apžvalginiu- kQ neužsiminėte, aš skaitau, ne^ali & bQtl ** šiukšlil* 
“atsakyme" sakosi k

neužsiminėte,
žmonių išvadi- 

reda. nimas “rėpliojančiais kirmi- 
guojamų “Naujienų” pusla-l^“”’ vis dėlto’ 8Paudos Pus- 
piuose. Nutylėdami šį mano! laPiuose nėra skelbtinas, 
teigimą, Tamstos patys tą pri- 

yra toji, kad pažįstate. O pagrindinė mintis j dar
....A rnanz-k cfr-air" Kiivr, anio

Neužilgo po Kanados lietuvių 
seimo, įvykusio Montrealyje, 
kur buvo perrinkta Kanados 
Lietuvių Centro Taryba, “Nepr. 
Lietuvoj”, o taipogi ir Kanados ji 
Lietuvių Sąjungos Biuletenyje, Į 
skaitėme vieno Centro Tarybos' 
nario viešą pareiškimą, 1 
tarp kita ko, buvo pasakyta 
“1
pasidaryti organizacijų atsto- ko birželio 25 d. Mokoje (Sao gan gerai Ypač gerai pasirodė 
vybe, jų centru, nori virsti as- Paulo priemiestis) Dariaus ir Bronius Stankevičius Bekam- 
menis jungiančia organizacija Į Girėno salėje. Programa buvo pio rolėje. Tai jau tikras artis- 
ir nepateisinamai metasi ardy- grynai lietuviška. Scenoje pa-, tas, nors artistu būti nepreten- 
ti Kanados Lietuvių Sąjungą, matėme pernai mirusio Vokie- duoja. Įspūdingos dekoracijos, 
susiformavusią iš buv. KLTjtijoje pirmojo dramaturgo Ke-j vaidyba, salės sienos išpuoštos 
skyrių, atstovų suvažiavime, turakio - Vilkutaičio komediją Stančikaitės paveikslais, vaiz-
priėmusią savo statutą, visiš- i “Amerika Pirtyje”. Šį veikalą duojančiais lietuvių jaunimą

Baigiant šį atsakymą, vis tik, kai sutinkantį su KLCT tiks-! režisavo neseniai atvykęs iš besidžiaugiantį žurnalu “Mūsų
norėtųsi priminti, kad lais ir jos net paruoštą, ten1 Vokieti jos žinomas Lietuvoj

“Naujienų” puslapiams per-' pat nustačiusią savo veikimo Į
pilstymas per savo skiltis to-,gaires ir išsirinkusią centro or- 
kių pamazgų nėra naujiena.)ganus. Tokios pastangos suda- 
Spaudos skaitytojai, manau,.ro situaciją, kurioje šios išban- 
dar labai gerai prisimena gau- dytos organizacijas svoris sun- 
sius “pertus”, išėjusius iš po kiai begalės . ,būti panaudotas 

korės- visų jėgų sutelkimo reikalui 
“Apgailestaudamas šį faktą,

“Mūsų Lietuvos” spaudos .fotografas - filmuoto jas A. 2i- 
balfas 'bas. Dekoracijas nupiešė daili-

šiomis dienomis sukako dve-'ninkai: populiari knygų bei 
metai nuo dvisavaitinio liet- žurnalų iliustratorė V. Stanči- 

j tuvių laikraščio “Mūsų Lietu- kaitė - Abraitienė Ir A. Kai- 
7—- va” įkūrimo. Tai sukakčiai pa-J rys. Vaidino mėgėjai. Kai ku- 
kur,įminėti šiemet, kaip ir pernai,'rie scenoje pirmą kartą pasiro- 

buvo surengtas spaudos balius dė. Tačiau .gabaus režisieriaus 
KLCT, atsisakydama minties t su meniška programa. Jis įvy- dėka, jie suvaidino, palyginant,

1 jis dalyvauja vietos šachmatų 
. pirmenybėse. Jose dalyvauja 
[gaha lynuos pajėgos, vado
vaujamos techniko austro 
Hans Schvarz, kuris savo lai
ku (1935 m.) buvo Mina Ge
rais valstybės (vienos iš 22 

Į Brazilijos valstybių) šachmatų 
•meisteris. Praeitais metais Pa- 
; žėra šachmatų pirmenybėse 
buvo gavęs trečią vietą. Šia s 
metais į pirmenybes įsirašė 20 
konkurentų. Pirmam rate Pa
žėra nugalėjo iš eilės visus, ne- 
p ra lošdamas nė vienos partijos. 
Antrame rate Pažėrai teko 
smarkiai pasidarbuoti, nes kon
kurentai stengėsi jį iš pirmos 
vietos išstumti. Antrame rate 
jis turėjo dvi sunkias partijas: 
vieną su praeitų metų čempi- 
jonu, kurį nugalėjo po 70 ėji
mų, kitą su austru, kurį, nors 
ir būdamas persvaroje, Pažėra 
pasiūlė baigti lygiomis, nes ji 
užtruko virš 4 valandų. Iš ga
limų 27 taškų Pažėra surinko 
25*6, austras dviem taškais 
mažiau, kiti dar mažiau, šv. 
Petro išvakarėse, klubo šventė
je, buvo įteiktas Edvardui Pa
žėrai vertingas aukso medalius.

J. V.

PAIEŠKOJIMAI

riu, tai tik dėl savo kantrybės 
ir gerų norų. Pripažįstu tik to
kias organizacijas, kurios savo 

jas skelbia laisvai, bet 
torižkomis priemonė

mis, kur‘keli asmenys nori įsa- 
. kinėti daugumai. Susirinkimuo- 
' on jacii Įrantavnfia ficL

sius “pertus”,
Urugvajaus “Naujienų” 
pondento kažkokio Lazdausko-

------,------------------ ( j,.———, kur buvo aš nebegaliu dalintis atsako-'se visuomet esu kertamas aš- 
devynis kirminus”, ’ iškoneveiktas mūsų teisėtas di-'mybe dėl KLCT veiksmų, tad’triu žodžiu kai kurių asmenų, 

K. prašau manęs nebelaikyti savo! kurie yra Tarybos apmokami 
ir atrodo dirba ne dėl visuo- 

! menės, bet tik todėl, kad leng
vas darbas ir eina grynas pi- 

Drauge” nigas bei garbė.
“Taigi .negana gražių žodžių, 

KLCT nario viešą.bet reikia vieną kartą prieiti

<

. „ . - , - , r .--------------------------- Į*
tikrųjų, yra korespondencijoje į tyti, kad šiame atvejuje visoj “Pareiškiu, kad daugiau Kana- leisto brangaus laiko“. Pasira-

Gerai darai rūpindama- (mano pabr. Z. J.), tačiau, e- 
si savo namais, bet taip są. jie “išplėšti” iš teksto ir vi- 
pat žiūrėk, kad šeimos ir sai neteisingai yra primetami 
visuomenės priešai nepa- korespondentui”...
degtų miesto. G. P. &J.į Na, žinoma, “Naujienų” ap-

'pilnybėj išryškėja nors ir to- dos Lietuvių Centro Tarybos 
i kia patarlė: Kas rusui į svei- posėdžiuose nedalyvausiu ir
katą, vokiečiui ar anglui mir- atsisakau eiti bet kurias parei- 
tis”... gas. Jeigu iki šio laiko buvau

Zen. Jakaitis. K.L.C. Tarybos valdybos na-|

šė: Antanas Navickas.
Komentarai* atrodo, neberei

kalingi nes juos gali kiekvie
nas susidaryti...

[ M. Kriukas.
‘ ’,

Lietuva“ perkėlė publiką Lietu
von, tokion ,kokią autorius ma
tė prieš 50 metų, paskui lais- 
von, kultūriniai ir ūkiniai au- 
gančion Lietuvon, ir dabartinė- 
nėje raudonojo budelio naiki* 
namon Tarybinėn Lietuvon.

Prieš pradedant veikalą vai
dinti, H. Valavičius pasakė į- 
žengiamąjį žodį, apibūdinda
mas komedijos autorių ir pa
čią komediją bei anuos sun
kius spaudos draudimo laikus.

Antruoju programos punktu 
buvo tautiniai šokiai, vado
vaujami J. Guigos. Ypač publi
ka džiaugėsi “oželiu“.

Po to jaunimas gavo pasi
šokti ligi ryto.

Tenka pridurti, kad lietuvių 
kolonijos Sao Paulyje pulsas, 
juo toliau, juo smarkiau plaka. 
Kiekviena proga su užsidegimu 
ruošiami įvairūs meniški pasi
rodymai

r

Pirm prabėgsiant kitai dienai — pasinaudokite Boston Edisono 
siūloma laikine proga gauti veltai vielų suvedimą įjungiant 

elektrikinį pečių! Elektra virimas yra greitas, švarus ir ekono
miškas. šiandien pečių kainos yra sumažintos, duodama 

geresnės išlygos išsimokėjimams ir Boston Edtoon’s elektros 
kainos yra žemiausios istorijoje. Stokite į eiles tų, kurios 

jau yra įsigi justos moderniškus elektrikinius peštas virimui — 
kiekvieną savaitę yra didelis su taupymas!

_______ ^RIBOTAM LAIKUI TIKT AL............ ..
Boaton Edison jvet uždyka dratua-vietas {jungti 

elektrikinį peCių vienos ar dviejų teimynų narnama 
kur yra normaliai suvestos elektros vielos.

mto ouhon 
, m WIRIN0*,«» 

dioose your ELECTRIC RANSE

KYBARTAS, Karolis, iš Kla- 
patinės km., Veliuonos vi. .

LEGECKI, Edvard.
MATULAITIS (Matulis), 

Juozas, & Juozo, iš Dibakalnio 
km., Marijampolės ap.

MATULIS (Matulaitis), Juo
zas, a Juozo, iš Dibakalnio k., 
Marijampolės ap.

MAŽRIMAS, Domininkas, iš 
Ylakių vi, Mažeikių ap.

MEŠKAUSKIENE, Ppnė, iš 
Ylakių vL, Mažeikių ap.

NEUMANN, Kari Robert, 
sūnus Fedrinando, ir Marijos.

PINAS ir Samulionis, netikri 
broliai, iš Pindiškio, ar Nemu
nėlio - Radviliškio vienkm., 
Birtų-BP-

PtJSDEŠRIS, Jonas ir Juo
zas, ii Sutkių km., Kidulių vi, 
Šakių ap.

RAMANAUSKAS, Antanas 
ir Stasys, iš Poderiškių km., 
Garliavos vi., Kauno ap.

SAMULIONIS, ir Pinas, ne
tikri broliai, iš Pindiškio ar 
Nemunėlio - Radviliškio vienk., 
Kennebunk Port, Maine.

STEPONAVIČIUS, Eduar
das, gimęs Rygoje, Latvijoje.

STRIPINATreS, Marcijona 
ir Ona, iš Ylakių vi., Mažeikių 
<P-

VAIČIŪNAS, Antanas, nuo 
Vaškų, Biržų ap.

VAITONIS, Saliamonas, iš
vykęs iš Kauno.

WITTLIPAS, Julius, iš Rū
diškės km., Suvalkų vL

ŽUKAUSKAS, Bronius, s. 
Simono, iš Kauno, prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus.

Ieškomieji arba apie juos

*

v

ELECTRIC MOKINA is
/

at Edison Shops and Electrica! Dealera

BOSTON EDISON COMPANY ■ ♦

.< • .• •'
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Aukso medalius Lietuviui
Mūsų tautietis Edvardas Pa

žėra Sao Paulo lietuvių koloni
joje prieškariniais laikais buvo 
žinomas, kaip mokytojas, spor
tininkas, vietinės spaudos ben- žinantieji maloniai prašomi at* 
dradarbis ir lietuvių skautų' siliepti j: 
veikėjas. Dabartiniu metu jis Consulate General of Lithuania 
neišsižada sporto. Tai jau kitos 
rūšies sportas. Caieiras mieste

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

TIK tefiJO B SPAUDOS
KUN. DR.K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

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

išleistą knygą —

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

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva earistinės Rusijos oku- 

! pasijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina —$400
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. BroMiway, So. Boston 27, Mass.
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