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Pasirenkančių laisvę žmonių 
eilės kaskart vis didėja. Mas
kvos satelitinių kraštų diploma
tai, demokratiniuose kraštuose, 
vis dažniau ryžtasi pasidaryti 
savo raudonųjų vyriausybių 
atžvilgiu “išdavikais” ir pasi
rinkti liūdną politinių tremtinių 
dalią.

Dar taip neseniai nuskambė
jo žinia apie rezignavimą iš sa
vo posto raudonosios Lenkijos 
pasiuntinybės sekretoriaus Ci
tavo je (Kanadoje), o dabar — 
Toronto dienraštis “The Globė 
and Mail” — vėl praneša apie 
kitą lenkų diplomato atsistaty
dinimą.

Rugpiūčio 17 d. iš savo pa
reigų pasitraukė Lenkijos ge
neralinis konsulas Montrealyje 
Dr. T. J. Rakowski, pareikšda
mas, kad jis nebenorįs daugiau 
apgaudinėti savo sąžinės ir tar- 

'nauti raudoniesiems.
Dr. Tadeusz J. Rakowski yra 

žinomas kaip karštas lenkų 
tautos patriotas ir, nacių oku
pacijos metu, pogrindžio veikė
jas. Jis spaudos reporteriui pa
reiškė: “Aš esu lenkas ir, be 
to, tikintis katalikas, taigi ne
galiu tarnauti tokiai valdžiai, 
kuri dabartinę Lenkiją valdo 
pagal Maskvos direktyvas, per
sekioja tikėjimą ir laisvę my
linčioj Lenkijoj įsteigė diktato- 
rinį rėžimą”. Dr. Rakovski sa
kosi psašysiąs JAV-bių vyriau
sybę, kad pastaroji leistų jam 
apsigyventi tame krašte ir su
teiktų politinio emigranto tei-

jo krašto politinių emigrantų ir 
kovoti dėl Lenkijos laisvės.

Taigi, blogi dalykai “tėve
liui” Stalinui su satelitiniais 
kraštais, o dar blogiau — su tų 
kraštų “neklaužadomis” diplo
matais. Nebent reikėtų prie 
kiekvieno iš jų pastatyti po ke
letą ginkluotų enkavedistų?...

Bendradakiu - Skaitytojų 
Dėmesiui

Ateinantį pirmadienį, 
rugsėjo 5 d. švęsime Dar
bo Dieną (Labor Day). Tą 
savaitę išleisime tik penk
tadienio “Darbininko” nu
merį.

Darbo Dienos šventėje, 
rūgs. 5 d., patariame vi
siems vykti į Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seselių Vie
nuolyno Rėmėjų rengiamą 
pikniką, kuris prasidės iš
kilmingomis pamaldomis.

J. L Vyskupus Bučys 
Apsistojo Anglijoj

Rugpiūčio 20 d. š. m. J. 
E. vyskupas Petras Bu- 
čys, MIC., atvyko į Londo
ną, kur jį pasitiko TT. Ma
rijonai — J. Sakevičius ir 
A. Kazlauskas.

Birmingham’o vyskupas 
pakvietė vyskupą Bučį 
vesti lietuvių kunigų reko
lekcijas.

Relgija Privaloma Austri
jos Mokyklose

Naujuoju įstatymu reli
gijos mokymas Austrijos 
mokyklose yra privalo
mas. Praktiškai tikybos 
buvo mokoma ir iki šiolei.

Tėvai, kurie nepriklauso 
jokiai konfesijai gali 
mokslo metų pradžioje
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Kunigas laiko šv. Mišias už per £emės drebėjimą žuvusius viename 
Ekvadoro žemės drebėjimo paliestame Ambato miestelyje aikštėje. Šim
tai žmonių, kurie išliko gyvi, apgaubti liūdesio ir apsirengę gedulo dra
bužiais dalyvauja pamaldose. Laike žemės drebėjimo sugriuvo Ambato 
Ka.edra, palaidodama po savo griuvėsiais 60 mokyklinio amžiaus vaiku, 
kurie joje buvo susirinkę katekizmo pamokoms. Viso Ambato mieste 
laike žemės drebėjimo žuvo apie 400 žmonių ir tūkstančiai liko be pa
stogės.

KUN. STRAKAUSKAS PASKIR 
TAS KOLUMBO VYČIŲ 

KAPELIONU
Pirmadienį, rugpiūčio 29 darbiavo “Darbininkui”, 

d. š. m. J. E. Arkivysku-. Tikimės, kad Tėvas Žiu- 
pas Richard J. Cushing, raitis ir Amerikoje gy- 
D. D., paskyrė kun. Pran- vendamas nenutrauks 
ciškų V. Strakauską,’bendradarbiavimo su A-
Brocktono lietuvių parapi-^ menkos lietuviais katali- 
jos kleboną ir LDS Gar-.kais darbininkąis ir jų lei- 
bės Narį, Knights of Co- džiamu laikraščiu “Darbi- 
lumbus 4-to laipsnio Kar-’ ninku”, ir nei 
dinolo O’Connell General

o nu

SIX CENTS.

Tito laukia "Dovanos'

Praneša, kad jau 3 Rusijos divizijos 
stovi arti Jugoslavijos sienęs

Belgradas, Jugoslavija 
— Praneša, kad Sovietų 
Rusijos mechanizuotos di
vizijos atvyko į pietinę 
Vengri ją. arti Jugoslavijos 
sienos. Tito ir jo valdžia 
mano, kad Rusija po ke
turiolikos mėnesių nesėk
mingo “šalto” karo yra 
pasirengus ginklu privers
ti Tito jai nusilenkti.

į Jugoslavijos diktatorius 
Tito ir jo pasekėjai savo 
įsitikinimus remia tuo, 
kad Sovietų Rusijos val
džia yra taip toli nuėjus

Kaip žinoma, Sovietų 
Rusijos valdžia yra įsa
kius Jugoslavijos komu
nistams sukilti prieš Tito 
režimą. Tačiau komunis
tai, kaip sako, yra bejė
giai. Jau nemažas skai
čius jų vadų yra areštuo
tų. Sovietų šnipai taip pat 
areštuoti. Reikia žinoti, 
kad Tito yra išmokslintas 
Maskvoje. Taigi jis dabar 
tą mokslą 
vartoja prieš Rusiją.

tą taktiką

n • r i m - uk i su savo gąsdinimais su-RUSUI Sllluike Du Aurarikk* naikinti Jugoslaviją, kad 
čius Studentus ji trauktis atgal nebegali, 

bet ji turi eiti pirmyn.
Berlynas — šiomis die-1 7110 J™ kad jis

nomis Sovietų Rusijos pa- Yra pasiruošęs ginti savo 
reięūnai sulaikė du ameri- kra^t,° neliečiamybę._____
kiečius studentus, kurie _______ _________ _  _

Bedarbių skaičte mžėji
VVashington, D. C. — J. 

V. Tarybos Užtikrinimo 
Biuras praneša, kad be
darbių skaičius mažėja vi
same krašte.

buvo nuvykę į Berlyną. i BAISI AUDRA PADARE 540 MI
▼ * * ’ * * *1 * w »

ų atleisti nuo tikybos pa
mokų.

S.

rūdyti Sa
lvijoje.

valstybių apginklavimui paskir
ti $869,505,000 (pusę valdžios 
numatytos sumos). Vis geriau, 
kaip nieko...

Knights of Columbus 
4-tas laipsnis yra aukš
čiausis toje organizacijo
je.

Sveikiname kun. Stra-

vo plunksnai

BoRviju Kovoju Nuujį 
jUKlNlIlį

Jie išėjo pasivaikščioti ir 
buvo rusų sulaikyti.

Jung. Valstybių Depar
tamentas pranešė gimi
nėms, kad rusai juos laiko 
įkaitais ir sutinka paleis-, 
ti tik tada, kada Jung.Val- tą penktadienį, rugp. 26 d. 
stybės išduosią jiems pas smarki audra siautė taip

LIJONU NUOSTOLIŲ 
FLORIDOJE

Tampa, Florida— Perei- Audra ojAH

La Paz,-Bolivija — Šio 
krašto sukilėliai, kurie žūt

tauską ir linkime sėkmin-^ūt yra pasiryžę nuversti
go vadovavimo.

Tas pats dienraštis “The I 
Globė and Mail” praneša ir a- 
pie Kinijos raudonųjų pasiruo
šimą sudaryti “koalicinę vy
riausybę”. (Įdomu, kas su kuo 
toje “vyriausybėje” bus blokuo
jama, atseit, sudarys koaliciją. 
Gal komunistai su raudonai
siais?...).

Komunistinė Kinijos vyriau
sybė, esą, turi būti proklamuo
ta nevėliau kaip spalio mėn. 10 
d. Gi tą vyriausybę — dar tą 
pačią dieną — pati pirmoji pri- 
pažinsianti Maskva. (Mes, žino
ma, tuo neabejojame).

Ir kas dar charakteringa, 
kad raudonieji pasirinko pro- 
klamavimui komunistinės Kini
jos tokią dieną, kuri sutampa 
ir su nacionalistinės Kinijos 
nepriklausomybės švente. Tai
gi, tai bus lyg ir “dviguba 
šventė”, kurią švęs ir tie, ku
rie, toli gražu, komunistams 
nepritaria...

Nacionalinės Kinijos nepri
klausomybė buvo atgauta 1911 
m. spalio 10 d. ir toji diena 
paskelbta Kinijos nepriklauso
mybės švente.

Kaip matome, ir raudonieji 
turi savo “diplomatines gai- 
-__Iv8 •••

Gi Vakarų Pasaulis, matyt, 
nenorėdamas, kad kada nors ir 
pas juos būtų sudarytos “koa
licinės valdžios”, kur susiblo
kuotų raudonieji su komunis
tais, vis dėlto, cementuojasi 
trapusavy. JAV-bių Reprezen
tantų Rūmai, pagaliau, 238 
balsais prieš 122, priėmė įsta
tymą, leidžianti Atlanto Pakto

Okupuotoj Lietuvoj sovietinėj 
terminologijoj vartojamas kol
chozų vardas pakeistas ir kol
chozai pavadinti kolūkiais, o 
colchozininkai — vadinami 
colūkiečiais. Nesunku suprasti . 
todėl taip ir padaryta. Mat, 
Kolūkiai įsteigti ant Lietuvos 

ūkininkų, kurie sovietų buvo 
vadinami kulokais (kulaki), 
žemės. Taigi, išnaikinus tuos 
“kulokus” ir sudarius sovieti
nių baudžiauninkų rezervatus, 
bvo ir išrastas toks tinkamas 
pavadinimas: “kolūkiai”... Tai 
nedaug kuo skiriasi nuo žodžio 
“kulokai” (tik dvi raidės su
keistos) ...

Na, ir pabaigai, kiek links
mesnei nuotaikai sudaryti, te
būna man leista pacituoti links
mą anekdotėlį iš “B. L.” apie 
mirusį mūsų poetą Kazį Binkį. 
Šis, gilios atminties mūsų kū
rėjas, moderniosios poezijos 
patronas, be kita ko, buvo pla
čiai žinomas ir kaip labai links
mo būdo ir didelio sąmojaus 
žmogus.

Likęs našliu su šeima, jis ve
dą antrą kartą ponią, kuri šei
mos židinį papildė savo anksty
vesnių gyvu "inventoriumi”. 
Pagaliau, po kelių metų laimin
go gyvenimo, Binkių šeimoje 
atsirado ir naujo -prieauglio.

Grįžta kartą Binkis netikėtai 
namo ir iš tolo jau girdi didelį 
erzelį ir triukšmą. Metęs žvilgs
nį į kovos lauką, Binkis sušun
ka:
— 2mon, ko gi nežiūri, koks 

galas! Tavo vaikai ir mano vai
kai muša mūsų vaikus!

Taigi... tavo, mano ir mūsų...
Pr. AL

valdžią, esą užėmę Santa 
Cruz miestelį. Kautynės

pabėgusius iš kariuome
nės.

Amerikos karo įstaigos 
Berlyne sako, kad nieko 
apie pabėgusius rusų kari
ninkus nežino, ir todėl ne
gali jiems jų išduoti.

Praneša, kad toji audra 
padarė apie $40,000,000 
nuostolių.

Kiek žuvo žmonių dar 
tikrai nežinoma. Pirmą 
dieną buvo pranešta, kad 
tik vienas žmogus žuvo.

Charlotte, N. C. —Smar- 
kitutoo, kuri padarė la
bai daug nuostolių Flori
dai, per Carolinas valsti
jas pasuko į Atlanto van
denyną.

"Dartūninko'' Bendradarbis •eina ir Cochabamba mies- 
Pakviestas Profesorium telyj-

----------- Kiek ankščiau valdžia
Neseniai iš tremties at- pranešė, kad jos kariuo- 

vyko atvyko kun. T. Žiu- menė sukilimą sutriuški- 
raitis, O. P., ir pakviestas no. Tačiau vėlesnieji pra- 
profesorium į TT. Domi- j nešimai sako, kad kauty- 
ninkonų kolegiją, Provi- nes tebeina.
dence, R. I. Sveikiname! j Valdžia kaltina už suki-

Kun. T. Žiūraitis, O. P., limą armijos ir civilius 
būdamas tremtyje bendra- nacionalistus.

Negalės Atvežti 205,000
Irano Proteste Sovietų 

Rusijai Dėl Pasienio 
Incidento

I-

1319 Tremtinių Atvyko Į Bosto-

Pereitą šeštadienį, rug- sveikinti Amerikos lietu- 
piūčio 27 d. į Common- 
wealth uostą, So. Boston, 
Mass., įplaukė Jung. Vals
tybių armijos laivas “Ge- 
neral Hersey” su 1319 
tremtinių iš . Vokietijos. 
Tai buvo didžiausias skai
čius tremtinių viename 
laive, atplaukusiu į Bos
toną.

Atvykusiųjų tremtinių

vius, kada sužinojo, kad 
jis tą dieną turi radio va
landėlę, kas ir buvo pada
ryta.

Iš žydų tremtinių grupės 
apie 30 ortodoksų žydų iš 
karto atsisakė eiti iš lai
vo, nes šeštadienis yra žy
dų šventė. Bet vėliau pa
tys žydai juos prikalbino 
išeiti iš laivo į jiems skir- 

tarpe buvo apie 180 lietu- tą kambarį uoste, ką jie ir 
vių tremtinių, kurių var- padarė. Tačiau ortodoksai 
dai tilpo “Darbininke”. žydai iš uosto išėjo 

Massachusetts Išvietin- saulei nusileidus.
I

tiems Žmonėms Komisijos 
nariai, nuėję į laivą, pa
sveikino atvykusius ang
lų, lenkų, ukrainų ir lietu
vių kalba. Anglų ir lietu
vių kalba sveikino p. An
tanas F. Kneižys. Atvyku
siųjų lietuvių tremtinių 
grupės pirmininkas Dr. 
Garankštis per savo at
stovą prašė p. Kneižio pa-

DĖMESIUI!

VVashington, D. C. - U- 
go Carusi, DP Komisijos 
pirmininkas, pareiškė J. 
V. Senato Komitetui, kad 
iki kitų metų birželio mėn. 
pabaigos negalės atvežti 
iš Europos į Jung. Valsty
bes 205,000 tremtinių, 
kaip yra numatyta DP į- 
statymo.

Ugo Carusi sako, kad 
1948 m. priimtame DP į- 
statyme yra kliūčių,kurios 
trukdo tremtinių suskirs
tymą ir atvežimą. Jis pa
taria pakeisti DP įstaty
mą.

Šv. Pranciškus Ksaveras 
skelbė Kristaus mokslą 
Japonijos saloje ir 1614 m. 
buvo tenai stabmeldžių 
nužudytas. Viena jo nu
kirsta ranka perėjusių į 
katalikų tikėjimą japonų 
buvo paslėpta ir išlaikyta 
iki mūsų laikų. Ši relikvi
ja bus dabar pagerbta ti
kinčiųjų Amerikoje.

Naujas TremtMų Laivas 
j Bostoną

tik

Darbo Dienoje, rūgs. 5 
š. m., kiekvieno save ger-

Atvežamos Šventojo Relik
vijos | Ameriką

Šv. Vardo Katalikų Są
junga New York pranešė, 
kad rugsėjo 1 d. š. m. iš 
Japonijos, Tokyo miesto 
atvežama į Ameriką Šv. 
Pranciškaus Ksavero reli
kvija Jung. Valstybių ti
kinčiųjų pagerbimui. Re
likvija bus išstatyta visų 
vyskupų ir arkivyskupų 

i katedrose ir didesniųjų

Antradienį, rugpiūčio 30 
d., 8 vai. rytą į Common- 
wealth uostą, So. Boston, 
Mass., atplauks Jung. Val
stybių armijos laivas su 
tremtiniais iš Vokietijos.

Teheranas, Iranas 
ranas pareiškė protestą 
Sovietų Rusijai dėl 11-kos 
iraniečių kareivių pagro
bimo laike pasieninio susi
kirtimo.

Irano užsienių reikalų 
ministeris, Ali Asfgar 
Hekmat, pareiškė spaudos 
atstovams, kad nota buvo 
pasiųsta Sovietų ambasa
dai, kaipo atsakymas į So
vietų tvirtinimą, kad tie 
iraniečiai kareiviai buvo 
paimti Sovietų teritorijo
je. Iš tikrųjų gi incidentas 
įvyko Gorgan srityje.

Karinis pranešėjas, kad 
užpraeitą sekmadienį įvy
ko apie penkių valandų 
susišaudymas tarp rusų ir 
iraniečių kariškų trapių 
ir po to susišaudymo so
vietų kareiviai įsiveržė į 
Khorasan provinciją Ira
no šiaurinėje dalyje.

Kunigų Vienybės Seimas

—- —y ———— - — —— - o ’ ica ucarosc ir . 
biančio lietuvio pareiga, miestų bažnyčiose, rlttlvrvm arabas D aULum LaKamJdalyvauti bendrame ir 
skaitlingame suvažiavi
me, kuris įvyks Nukry
žiuotojo Jėzaus vienuoly
no sodyboje, Thatcher St., 
Brockton, Mass.

Relikvijos kelionė iš San 
Francisco, Kalif., prasidės 
rugsėjo pradžioje, ir iš 
čia pasieks New Yorką tik 
apie lapkričio mėn. pabai
ga ______

Kunigų Vienybės Seimas šiais metais įvyks Tre
čiadienį, spalių 5 dieną, kun. J. G. Čepukaičio, šv. An
driejaus parapijos klebono, globoje, 1913 Wallace St., 
Philadelphia 30, Pa. Iškilmingos šv. Mišios bus atlai
kytos šv. Andriejaus bažnyčioje 9:00 a. m. Sesijos 
prasidės 10:00 a. m. čia pat salėje prie bažnyčios. Vi
si kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

Seimo išvakarėse, spalių 4 dieną, 7:30 p. m., šv. 
Andriejaus klebonijoje; įvyks Centro Valdybos posė
dis. Visi C. Valdybos nariai prašomi dalyvauti.

KUN. K. A. VASYS,
Kunigų Vienybės Pirmininkas.



Antradienis, Rugpiūčio 30. *49

su

Kun. P. M. Juro kalbelė, Dienos pikniko pelnas yra 
pasakyta Lietuvių Radio pro-'skiriamas tam tikslui. Ar 
gramo je, kuriai vadovauja1 daug Tamsta prisidėsi? 
“Darb.” redaktorius p. A. F.!Jei ne, namas pasiliks ne- 
Kneižys. 1949 m. rugp.
27 d. iš Salėm. Mass.

I
'Jei ne, namas pasiliks ne- 

mėn. įrengtas. Ar galėsi pas 
Dievą išsiteisinti ? ,

Ten pat .skersai kelio, po 
i kairę, matysi kitą raudo
nų plytų namą. Ir jis tus- 

ičias, nors su mažomis iš-' 
. laidomis galima turėti ja-j 
me puikią svetainę.

Pravažiavus puikiai į- 
rengtas karvydes, tolėliau 
prie kelio, po kairę niurk-j 
so dykas stiprus akmeni
nis garadžius. Iš jo galima 
padaryti puikų gyvena
mąjį ūkvedžiui namą iš 
5-8 kambarių. Ir čia reikia 
įdėti keletą tūkstančių do- 

bangos, plaukė viena pas-lerių.
kui kitą. Ką gi Gerbia- Grįžtant prie seselių ap- 
miems radio klausytojams gyvento vienuolyno kieme 
pasakyti? Stojo prieš ma-!tuščią medinį namą leng- 
no akis seselių motiniškas: vai galima perdirbti į ka- 
namas. seselės. seneliųipelianiją. Buvusią kitados 
prieglauda, jų vedamos ledaunę galima perdirbti į 
parapijinės mokyklos, jų!naujokyną arba į patalpas 
rūpesčiai ir vargai. Ma-! atliekančioms rekolekci- 
nau sau, o kad lietuviai; jas.
katalikai pamatytų, suži-i Vienuolyno sodne yra 
notų ir suprastų jų tikrą-' dviejų aukštų medinis na- 
ją padėtį ir savo link jų;mas. Jame reikią perdarų, 
pareigą! Argi lietuviai ne-!pataisų, dažymo. Įdėjus 
atskirtų nors po vieną do- tūkstantį - kitą ir šį ne- 
lerėlį tam tikslui, dėl ku- vartojamą namą galima 
rio Darbininkų Dieną, ] paversti gyvenamuoju. Vi- 
rugsėjo penktą, Vienuoly-!si paminėti tušti namai 
no kieme vra ruošiamas prašosi panaudoti kil- .« .« . r « v. -bw •___• i i  

Antradienio rytą 
skambėjo telefonas. Priei
nu. Motinėlė Ligoria kal
ba iš Brocktono. Keliais 
žodžiais Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų Vienuolyno
viršininkė pranešė, kad j 
kalbėtojas atsisakė ir kad 
man šį šeštadienį reikės 
kalbėti radio bangomis 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno reikalu. 
Pasižadėjau. Bet nuėjus 
prie studijų stalelio įvai
rios mintys, kaip jūros;

Pagerbiamas New Yorke senas Philadelphi- 
jos atletas, Connie Mack, 86 m. amž Viršuje ma
tomas savo automobilyje, kuris pryšakyje didžiu
lės automobilių kolonos vyksta New York City 
Hali. Apačioje priimamas Mayoro W. O. Dwyer, 
kuris jau įteikė garbės parašus, į ruletę suvynio
tame popieros lakšte: į kairę nuo jų — Jankių at
stovas, Joe DiMaggio.

niems tikslams.
Prie vienuolyno būtinai 

reikalinga koplyčia, nes 
dabartiniame kambarėlyj 
seselėms negana vetos. O 
kur dėtis seneliams ir 
svečiams?

Gal pasakysi, kodėl se
selės nieko nedaro? Ko jos 
laukia? Jos pačios varg-

piknikas! Ar kilnaširdžiai. 
neištiestų vargstančioms 
seselėms pagalbos rankos!' 
Juk jos dėl Dievo garbės 
ir sielų išganymo išsižadė- 
jo visko: patogumų, links-į 
mybių, turtų, savo valios! 
Šv. Povylo žodžiais ta-i 
riant, jos duodasi prikala-: 
mos prie kryžiaus, kad: _ _
būtų sunaikintas nuode-j sės ubagės neturi pinigų, 
mingasis kūnas, kad dau-'Jos laukia Tamstos.pagal- 
giau nebevergauti nuode- bos! Ar Tamsta žinai, kad 
mei. Jas žeminantiems pa- parapijinėje mokykloje 
tarčiau susipažinti su jų! seselė mokytoja tegauna į 
gyvenimu. Patirtum, kad mėnesį $35.00. Gaudama 
jos sunkiai dirba, daug beveik tik vieną dolerį į 
kenčia, ir tik Dievas jas dieną turi pavalgyti, apsi- 
stiprina. Nesiskundžia, rengti, apsiauti ir neretai 
nes su Kristumi jos mo- gydytojui ir už vaistus už- 
ka kantriai kentėti, kad irjsimokėti. Senelių ir našlai- 
didžiausius nedateklius.,čių prižiūrėtojos negauna 
Bet kaip joms sunku pa-jokios algos. Paklausi gal 
sakyti — NĖRA VIETOS;iš ko gi užsilaiko motiniš- 

neturi 
jeigu?

Seneliai, kaip ir kiti, ma<Kaip jos ten pragyvena su 
to didelius pastatus (bu-!naujukėmis? Iš aukų! Ir 
cfinkus) ir todėl negali jų taip mažai! Iš Dievo 
suprasti, kodėl vargšams Apvaizdos bado nebuvo, 
nėra vietos! bet virėja dažnai mato

Tikrai, prie seselių vie- Dievo malonės stebuklą! 
nnolyno yra net keletas Vyrų vienuolynuose bro- 
t.usčių pastatų. Privažiuo-'liukai ūkius veda, kunigai 
jant prie vienuolyno po misijonieriauja, laiko Mi- 
dešinę matysi raudonų šias ir iš čia turi įeigų. 
plytų vieno aukšto tuščią Be to, misijonieriai sueina 
namą. Antrą aukštą užde-!su žmonėmis ir gauna au- 
jus, ši pastatą galima pa-’kų. Seselės užsidarę tarp 
versti i puikią senelių keturių sienų žmonėms 
prieglaudą. Darbini n k ų mažai matomos. O kadan-

I
I

senelėms, prašan č i o m s - kas namas, kuris 
prieglaudos! j jokių pastovių

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay Se. Boston 27, Mass.

Veteranai Išardė Raudonųjų

Solistas Ro___ n Pasislėpė. -
Apie 13 Žmonių Sužeista

Peekskill, N. Y.—“Liau
dies Artistų” komitetas, 
komunistų ar jų pakelei
vių, surengė koncertą Ci
vilių Teisių Kongreso 
Harlem skyriaus naudai. 
Šio koncerto programą tu
rėjo išpildyti Paul Robe
son, negras, neseniai grį
žęs iš Rusijos, kur jis bū
damas atnaujino pažintis 
su komunizmo vadais, o 
būdamas Paryžiuje esą

dirbti* sutartyje numatytą 
(terbą. Legaliai imigravu
siu laikomas • tiktai ta* 
tremtinys, kurie pildo su
tartį. Ras sulaužo susita- 

1 rimą, nelaikomas legaliai 
kraštan įvažiavusiu žmo
gumi. Jis suimamas ir pir
mu laivu vėl išvežamas į 
Vokietiją.

Teinu* nutarė išsiųsti 
tri* lenksis, vieną čeką ir 
vieną latvį. Tie asmenys 
buvo pasiųsti prie staty-

Pas senuosius ateivius:
J

KAI LIETUVIAI BUČIAVOSI
A

Labai įdomu pasikalbėti Pergyvenau Clevela n d o 
su senais Amerikos lietu- depresijos laiką, 
viais su baltaplaukiais at- nos iš dabar dar veikian- 
eiviais. Žinoma, Kosciuš- čių I...........
kos, 1831 ir 1863 metų; Chieagoje kitur esu vie-
Lietuvos sukilimų laikų nas iš steigėjų. Dėl akty- 
pabėgėliai jau senai ka- vios visuomeninės veiklos 
puošė ilsisi. Dabar dar su- ir bibliotekų lankymo sa-

Ne vie-

lietiiviškiį draugijų

bos darbų, tačiau jie pali-tinkame ' japonų ka-;w amžių ?aigiu ™»išas, ko savo^arbo vietą ir grį- ro 1905 metų revoliuci- nesukūręs Girnos.
ižo į stovyklą. Kiekvienas j°® čia atvarytU lietuvių. | o daug įdomių atsimini- 
itremtinys, prieš vykdą-! ~ ,A/. 1buva“ parvaaia-mų gali papasakoti šis lie- 
imas į darbo vietą, supa- ivęs * Lietuvą du kartus,— tuvybei nusipelnęs ateivis, žindinama* su ^ralijaciSar* įraukdamas prisi-;

__ - TviAnn W1 YYinrii aomil/oc

O daug įdomių atsimini-

ir apmokomas amato. Val
džia neišleidžia nė vieno 
žmogaus, kuris negalėtų 
dirbti pasirinkto amato. 
Kai tremtiniai vis dėlto 
pabėga nuo darbo, tai ta
da teismas išnagrinėja jų 
bylą ir, jei nusikalto, siun- 

įčia atgal į Vokietiją.

pasakęs, kad “negrai, 
lūs karui, nekariautų 
prieš Rusiją”.

Sužinoję apie koncertą 
ir koncerto * solistą Paul 
Robeson Amerikos vetera
nai, surengė paradą pik
niko aikštėje, kur tas kon
certas turėjo įvykti. Tai 
buvo padaryta, kad su
trukdyti raudonųjų kon
certą. Veteranai nešė už
rašus: “Not
Commies!”, ir 
yra išdavikas”.

Apie 7:30 vai. vakare 
paraduojanti veteranai 
susitiko su į koncertą ei
nančiais, ir prasidėjo 

.muštynės. Ir vieni ir kiti 
paleido akmenis, pagalius, 

j kėdes ir kitokius įrankius 
į darbą. Sakoma, kad ma-

ki-

Wanted! 
“Robeson

"Ti8»s" Suvažiavimas
Maskvoj

Iš Maskvos praneša, kad 
čia vykstančiame “taikos” 
suvažiavime dalyvauja ir 
iš Anglijos “raudonasis” 
dvasininkas ir kiti raudo
nieji arba jų pakeleiviai.

“Raudonasis” dvasinin
kas Hewlett Johnson yra 
pasižymėjęs “raudonosios 
saulės”, “šviesiausiojo mo
kytojo”, “aukščiausiojo 
vado” Stalino liaupsinto- 
jas. Jis ir Maskvoje tame 
“taikos” suvažiavime ne
pamiršo nusilenkti Stali
nui.

Šį “taikos” suvažiavimą 
galima pavadinti Stali- 
niškos ir viso raudonojo 
komunizmo agresijos at
stovų suvažiavimu, šiame 
suvažiavime nė vienas at
stovas nepasmerkė ir ne
pasmerks diktator i a u s 
Stalino teroro pavergtuo
se kraštuose; nepasmerkė 
ir nepasmerks Stalino ag
resijos.

Suvažiavusieji kalba ne 
apie taiką, bet apie užpuo
limus, apie “kapitalisti
nių” valstybių užgrobimą.

gi jos visada linksmos ir 
patenkintos, žmonės ma
no, kad joms nieko ne
trūksta. Už tat mažai kas 
joms teaukoja. O kaip jos 
sunkiai dirba ir kaip daug 
meldžiasi! Auklėti, moky
ti, globoti vaikučius, kar
šinti suvaikėjusius sene-1*___ _________r______
liūs reikia daug kantry-'žiausia 12 asmenų sužeis- 
bės, apsimarinimų, ištver-įta. Daug automobilių ap
mes. Jas tikrai Dievas 
myli, nes leidžia joms kas
dieninį kryžių nešti ant 
savo pečių. Kadangi jos 
savo nieko neturi, jas tik
rai galima priskirti prie 
mažutėlių. O Kristus yra
pasakęs, jog ką padarysi no raudonuosius ir jų pa- 
vienam Jo mažutėlių, Jam keleivius.

Atvykus policija riaušes 
numalšino. Tačiau nė 

neareštavo.

i

versta.
Solistas Robeson nepa

sirodė scenoje. Sakoma, 
kad jį paslėpė savieji. Ve
teranams maršuojant, or
kestras grojo patriotines! 
meliodijas, kas labai erzi-

vienam Jo mažutėlių, Jam 
pačiam padarysi. Tą pa
tirsi teismo valandoje.

Nemanau, kad klausyto- no 
jų tarpe rastųsi ypata, pa
jėgianti pastatyti koply
čią ar prieglaudą, bet ti-' 
kiu, jog tikrai galėtų atsi
rasti bent dešimt asmenų,, 
išgalinčių įrengti senelių] 
prieglaudoj po vieną kam- birž. 19 d. —. Bathursto 
barį ir taip įamžinti savo 
vardą. Dievo, seselių, se
nelių ir lankytojų akyse 
liktų amžinu geradariu. 
Jei neišgali tūkstantinės, 
aukok šimtinę, dešimkę ar 
penkinę. Siųsk seselėms 
kad ir mažiausią auką. Už 
ją pas Dievą gausi gausų 
užmokesnį, nes čia ant že
mės atliksi gailestingą 
darbą. Palaiminti gailes
tingieji.

vie-

I
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Australija y piro 
penkisDP

Bathurst, Aust r a 1 i j a,

KomunisM Smhrė Savo
k >—*** ** -vfliuuą rMnazranjoj

i — Kai aš 1895 metais at
mena 81 metų senukas vykau į New Yorką, lietu- 
Mykolas Stelmokas iš vių čia buvo labai maža,— 
Gargždų, — ir Lietuvos užkalbintas mielai atsako 
reikalams paaukojau kelis senelis Pranas Žardeckas, 
tūkstančius dolerių. Atsi-; siuvėjas. — Susitikę, bū- 
menu Dr. Šliupą, Šerną, davo, ir nepažįstami bu- 
viešėjau pas M. Jankų iri čiuodavomės kaip broliai... 
Dr. Vydūną Mažojoj Lie-Į Toks buvo didelis ilgesys 
tuvoj. Klaipėdoje išmokęs savųjų ir tėvynės. Ne taip, 
agronomijos, kurį laiką i kaip dabar, net rankos pa
dirbau pas kunigaikštį O-j davimas iš mados išėjęs... 
ginskį Rietave. Prieš 58 ! Skaitau visus lietuviškus 
metus tryse atvykę į;laikraščius, šeimyną —^du 
Maine valstybę mes buvo-l sūnų ir dvi dukras užaugi
me pirmieji lietuviai joje.nau lietuviškoje dvasioje.

(Visokių čėsų teko pergy- sijos pradėjo uoliai savoj venti e. K-n**.
v iDvn 

sijos pradėjo uoliai savo Venti. 
darbą. Yra sudarytos šios
komisijos: Vykdomoji Ko
misija, Programos Komi
sija, Bilietų Komisija, Bu
feto Komisija, Svečių Su
tikimo Komisija.

Kviečiami visi lietuviai 
ir jų draugai paremti šį 
labdaros balių.

Baliaus Vykdomoji 
Komisija.

Knygoje yra surinkta prana
šų ir Paties Kristaus žodžiai 
apie pasaulio artėjantį galą ir 
kaip jis baigsis. Knyga labai 
gražiai išleista ir paveiksluota; 
turi 111 puslapių. Kaina $1.00.

Nauji Tremtinių Transportu

Shanghai, Kinija — Per 
šešias dienas komunistai 
turėjo taip vadinamą 
'Liaudies Kongresą’ Muk
dene, kur dalyvavę dau
giau kaip 300 atstovų.

Kongresas išrinko 41 
narį į Mandžiurijos 
(šiaur-rytinės srities) val
džią ir pasiuntė sveikini
mą Stalinui.

teismas nuteisė penkis ne
seniai atvykusius išvietin- 
tus asmenis po šešis mė
nesius kalėjimo. Vėliau 
tas pats teismas pakeitė 
sprendimą. Vietoje kalėji
mo nutarė visus nusikal
tusius išdeportuoti iš Aus
tralijos.

Valdžia reikalauja, kad 
kiekvienas tremtinys te
sėtų pasižadėjimus, tuo 
tarpu nuteistieji atsisakė

Š. m. rugpiūčio 30 d., laivu 
“General Holbrook” į Bostoną 
atvyksta šie lietuviai tremti
niai:

Abromas, Nikodemas į Chi
eago, III.

Adamkevičius, Jonas, Aldona, 
Nijolė į Brockton, Mass.

Arendarcikas, Marija į Brook- 
yn, N. Y.

Bendzius, Albinas, Stanislava, 
Irena, Violeta, Estera į Cam- 
den, N. J.

Bertašius, Antanas į Chiea
go, III.

Binkevičius, Edmundas, Ana
stazija, Raimunda. Nijolė į 
Philadelphia, Pa.

Blažys, Vladas, Sofija, Ky
mantas, Julius į Gary, Ind.

Bumickis, Vanda į Baltimo
re, Md.

Cinikas, Stasys, Sofija į Mon- 
trose, Pa.

Ciuzelis, Kostas į Union City, 
Mich.

Dabrickas, Juozas į Cicero, 
Illinois.

Dacinskas, Juozas, Ona, Rūta 
į Chieago, UI.

Docilas, Algirdas,
Brunonas, Henrikas į S. Seattle, 
Wash.

Dubra, Ona į Rockford, III.
Eitminavičius, Julija, Liucija 

į Philadelphia, Pa.
Elijošius, Viktoras į 

land, Ohio.
Gadeikis, Pranciškus,

Elena,
»

Š. m. spalių mėn. 1 d. 
BALF-o 100 skyrius ren
gia didelį balių su prog
rama. Programoje daly
vaus geriausios jėgos, 
tiek iš vietinių, tiek iš at
vykusių menininkų. ŠO-’ Jonas į Richmond, Va. 
kiams griež Jazavito or
kestras. Balius įvyks erd
vioje salėje Assumption 
Auditorium, Cranberry 
St., tarp Henry St ir 
Hicks St., Brooklyne. Vi
sas baliaus pelnas skiria
mas tremtiniams 
Kviečiami visi 
neužsiangažuoti 
būtinai atvykti 
kur susitiksite daug nau
jų ir senų pažįstamų drau
gų ir bičiulių.

Pasirengimo darbai ba
liui vyksta planingai. Su 
sirinkimo išrinktos komi-

gelbėti 
tą dieną 
kitur ir 
į balių,

Cleve-

Ona,

iGedaukaitė, Mirga 
land, Ohio.

Grigaitis, Aloyzas, 
Cicero, I1L

Gurenaitė, Mikalina 
Ind.

Jančiauskas^ Danielius į Nor- 
wood, Mass.

Jancys, Bronius, Ksavera, 
Jūrate į Chieago, III.

Januškevičius, Kazys, Brone, 
Algimanta į Pittsburgh, Pa.

Jazutis, Stasys, Magdalena, 
Birutė, Mirga į Worcester, 
Mass.

-i Jurkevičius, Jadviga, Algi
mantas, Vida į Cicero, UI.

Cleve-

Agota j

į Gary,

Juodis, Vincas, Barbora į 
West Virginia.

Kaminskas, Vladislavas, Ed
uardas, Evelina į Elizabeth, N. 
J.'

Kiveris, Klemensas, Ole, Ja
nina į Maspeth, L. I., N .Y.

Kukeckis, Jonas į Calumet 
City, I1L

Kregzdys, Adolfas, Jadvyga 
į Brooklyn, N. Y.

Kseckauskas, Ludvikas į 
Amsterdam, N. Y.

Laukaris, Česlovas į Detroit. 
Mich.

Maculevičius, Petronela, A- 
natolijus į Detroit, Mich.

Mališauskas, 
tautas, Rasute, 
chester, N. Y.

Marasinskas, 
cago, III. '

Miežaitis, Jurgis į Elizabeth. 
N. J.

Mikelevičius, Ona, Algis, Ri
mas į Cicero, III.

Petraitytė, Jadvyga į Chiea
go, UI.

Petrauskas, Ignas, Severiną, 
Algimantas, Kęstutis į Chica*- 
go, IU.

Sarkauskas, Jonas, Elena. 
Algimantas, Juozas, Vladas į 
Cleveland, Ohio.

Sneideraitis, Juozas, Marija, 
Otto, Helmut į Meadville, Pa.

Soltonas, Vladas, Marija, Ni- 
kole, Jonas į Grand Rapids, 
Mich.

Strungys, Juozas, Marija, 
Milda į Brooklyn, N. Y.

Tamulevičius, Jonas, Ona, Jo
nas į Chieago, III.

Tumosa, Stasys,
Arvidas į Waukesha,

Ukrinas, Algirdas,
va, Richardas į Chieago, BĮ.

Vaičaitis, Zigmas, Marija, Ni
jolė į Pittsburgh, Pa.

Valavičius, Alfonsas, Vanda, 
Laimutė, Jūratė .Vytautas į E. 
Chieago, Ind.

Vytkauskas, Martynas, Rosa, 
Martin į Norwood, Mass.

Židonis, Konstance į Worces- 
ter, Mass.

Tremtinius pasitiks organiza
cijų atstovai.

Veronika, Vy- 
Pranas į Ro-

Emilija į Chi*

Jadvyga, 
Wisc.
Bronisia-
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Johanos išvytasis Lietuvos Vokietijon1948 m. čiuje, rusai daro pasiruo
šimus karui ir civilių gy
ventojų prie tų vietų ne
prileidžia.

1945 m. Sibiran buvo iš
vežta nedaug repatriantų 
ir nerepatriantų. 1946 m. 
Sibiran nebuvo vežama. 
Metus laiko buvo ramu.

pas ūkininkus milicinin
kai ir visokios komunistų

* gaujos, ieškodamos prie
kabių ir reikalaudamos 
maisto. Ūkininkai varomi 
į kolchozus, daug ūkinin
kų pabėga į kitas Lietu
vos vietoves, dirba kartu 
su repatriantais, su prasi
kaltusiais rusais civiliais’1947 m. lapkričio mėn. bu- 
žmonėm, vokiečių belais-!vo vežami Sibiran stam- 
viais ir čigonais plytinėse ibesnieji ūkininkai ir grį- 
ir durpynuose. Aplinkinių Į žusieji iš Vokietijos Lie- 
gyventojų nuotaikos la< 
bai liūdnos. Visi laukia 
karo, permainos. Visi kal
bėjo, kad 1946 - 1947 m. 
tikrai bus karas.

Kolchozai yra įsteigti 
Pasaulis labai susidomėjo Tito laikysena. Ne dėl venau Rytprūsiuose. Ūžė- sai nesuprato, kad aš esu domojo komiteto būstinę šiose - vietose: . “Raudon- 

kokios ypatingos jam simpatijos, nes jis bedievis ir raus Rytprūsius bolševi- iš rusų zonos ne vokietė, su visu personalu ir su dvario” kolchozas paliai 
žiaurus komunistas, bet dėl to, kad jis pirmas išdrįso kam, buvau grąžinta Lie- Atvažiavusi ' prie anglų ;1947 m. šaukiamų naujo- Virbalio miestą. Puodžiū- 
pasipriešinti Maskvos reikalavimams įr liepiamas ne- tuvon ir paskirta dirbti zonos sienos ties Brauns-{kų sąrašais sudegino, 
vyko į Kremlių pasiteisinti. Tito realistas. Jis buvo durpyne. Gyvenau V. aps- chweigu, perėjau sieną su partizanus eaudo mili- ESluPkiU kolchozas Draz- 
išmokslintas Maskvoj ir iš pašaknų žino Stalino tak- krityje, K. valse., T. km. rusų sargybinio žinia.Daug I cį- komunįstaį komiau- 
tiką. Jis ne tik numanė, bet ir buvo įsitikinęs, kad pas P. Rytprūsiuose, S. žmonių ėjo su leidimais ir nuojįaį įr 
sykį nuvykęs Maskvon, atgal nebesugrįš, o jei sugrįš,;mieste, turėjau gerą pa- pasais; aš įsiterpiau į tą jeįgu eįna kova"partizanų 
tai metaliniam karste, kaip kad Bulgarijos diktato- į žįstamą latvį, kuris ten žmonių minią su leidimais'su mi]įcįnįnkais ir važiuo- 
rius Dimitrovas. Toks likimas Titui nesišypso. Jis dar j buvo vienos siuvyklos ve- ir pasais, ir sargybinis;- gaj: ru kariuo- 
nori pagyventi ir įvykdinti Jugoslavijoj savotišką na-idėjas. Tas latvis išreika- perleido mane per sieną,;menė tai kariuomenė ne- 
cionalistinį “komunizmą”. Maskva tai įvykdė, tai ko-'lavo mane iš Lietuvos į S. mano laimei, su visu mano sįkiša i kova tarp partiza-
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Domėsite once per week yeariy *3.00
Foreign yeariy______________*5.50
Foreign once per week yeariy *3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame-----------------*5.00
Vien* kart savaitėje metama — 93.00 
Užsieny metams --------------------  *5.50
Užsieny 1 kart aav-Uj matams *3.50

DARBININKAS
366 West Broadsray, F

Telephone SOuth Boston 8-2680

Tito laikysena

J' sausio 31 d., pareiškimas
Nuo repatriantės iki pabėgėlės

Aš, Johana T. 1941 m. sų palydovai 12 vai. nak- cijos viršininkai dažnai 
kovo 5 d. repatrijavau iš ties paliko stotyje vienus,{keisdavosi. Milicija su 
Lietuvos, V. apskr. P. vai--be sargybos. Atvažiavo partizanais kovodavo, su- 

! sčiaus, D. km., į Vokieti-keleivinis rusų traukinys sišaudydavo. Milicijos žū-
South Boston, Mana. ją. iš Vokietijos grįžau į su keleiviais. Aš, nusipir- davo žymiai daugiau, kaip 

___________  Lietuvą 1942 m. rugpiūčio kusi stotyje bilietą (leidi-partizanų. Vieną kartą 
i mėn. 1944 m. rugpiūčio 2 mo pirkti bilietui nereikė- 1947 m.; partizanai P. val- 
įd., bolševikam artinantis jo), slaptai įsėdau į trau- sčiaus milicijos būstinę su 
prie mano gyv. vietos, vėl kinį. Kadangi aš gerai visais sušaudytais milici- 

| pabėgau Vokietijon. Gy- kalbėjau vokiškai, tai ru- ninkais ir valsčiaus vyk- imtinu D t TTAA m A- A 1 Rnoimn

dėl jis negali pasekti jo pavyždžiu? Jis pasiryžo būti'dirbti jo vedamoje siuvyk- mažu bagažu. 1948 m J 
savistoviu, nepriklausomu diktatorių, kaip kad yra loję. K. milicija man išda- spalių mėn. £3 d. buvau 
Stalinas. Tegu daug mažesniam maštabe, bet vis dėlto —-
nepriklausomas. Gaidys ant savo mėšlyno.

Tam pasiryžimui įvykdyti Tito turi kur kas ge
resnes sąlygas, negu kiti taip vadinami “diktatoriai”, 
kurie tik tą vardą nešioja, bet tikrenybėje yra klus
nūs vergai, nuolatos drebą, kaip išgelbėjus savo kai
lį. Štai tokia Rumunijos “diktatorė” Anna Pauker už
siima vien šnipinėjimu ir “donosais” ant savo nelai
mingų kaimynų, “brolių varguose”, kaip ant nabaš- 
niko Dimitrovo ir jo sūnaus, kurs būk tai planavęs 
atkeršyti už savo tėvo mirtį. Suprantama, kad ta 
“vertingoji” poniutė ko griežčiausiai reikalauja Tito 
likviduotės. Tokioj apverktinoj padėty yra visi tų ša
lių valdovai, kuriuos kontroliuoja gausūs raudonosios 
armijos pulkai.

Šiuo atžvilgiu Tito sudaro išskirtį. Jugoslavijoj,

i

no ūkyje Pajevonio valse.,

tuvon tremtiniai. Sugrįžu
sius iš Vokietijos tremti
nius uždaro kalėjime. Vie
nus paleidžia iš kalėjimo, 
o kitus ne. 1948 m. kovo 
mėn. išvežė Sibiran iš ma
no apylinkės 12 šeimų.

Tardant ir mušant mirė
P. tėvas ir sūnus. A, du V. 
ir K. visi iš K. km. K. 
valse. Cimermanas iš Viš
tyčio man pasakojo, kad 
tardant jam atmušė širdį, 
ir jis jis už poros dienų 
po mūsų pasikalbėjimo 
mirė. Cimermanas, Alek
sandras, buvęs viršaitis, 

i po tardymo kalėjime mirė, 
? Kai’0 br°lis seniūnas po 
sugrįžę'tardymo už dviejU dienų

džio ūkyje. Prie Vilkaviš- 
enkavedistai. k‘° “ ™viškių yra dau- 

giau kolchozų.
Lietuvoje apie lietuvius 

tremtinius Vokietijoje ir 
apie jų gyvenimą žmonės! 
žino iš pasakojimų sugrį-’ 
žūsiu Lietuvon DP. 1 
kurie tremtiniai, i 
Lietuvon, tampa komunis
tais. Sugrįžusius tremti-

nų ir milicininkų ir va
žiuoja sau toliau.

Lietuvoje neteko nei ma-vė už 600 rublių užsienio jau anglų zonoje.
pasą. Bedirbdama siuvyk-j Boigevjjtyngjeįgyjmj Lie-tyti nei skaityti partizanų__ _ _ _ _____
o J gavau ei imą su vo- apylinkėje, spaudos. Jeigu rastų par- nius, kurie neužsirašo ko- vęnjĮama pne kalėjimo,
kiec^ transportu vykti fcur buvo šie tizanų spaudą, tai išde- munistais, išveža Sibiran, gedėdavau naktim tardo-
Vokietijon Karaliaučiuje y^g^y^ kaimą. už par. L;cvuvu’o -------------- ................ ........
ka^ turinčią6’ lietuką M km* 1^ PJok!ema^ skai’ kaip “Tiesa

F i“,- m. . * seniūnas K. J., seniūno pa- tymą sudegino vieną visą neteko skai
pasą, sulaikė. Tuomet pen- dėjėjag p v., Tarybos na- kaimą, o žmones uždarė į tremtiniam

loj gavau leidimą su vo--. .
VioZiii trononnrtii -j tai

mire namuose.
1947 ir 1948 metais, gy-

kis mėnesius teko dirbti 
vienoje Karaliaučiaus li
goninėje. Būdama Kara-I 
liaučiuje sunaikinau visus 
savo senuosius asmeninius 
dokumentus ir už 3000 
rublių nusipirkau iš rusų 
leidimą važiuoti su vokie-

riais buvo: K. J. ir L. Juo- 
zas. Komunistų partijos 
vadovas buvo K. Juozas, 
jo sūnus buvo komjaunuo
lių vadovas. Komunistų 
valdžia leido K. Juozui 
laikyti net du šautuvu. 
iPas K. Juozą buvo užėję

Lietuvos laikraščiuose, mus “ušant ir baisų žmo- 
L” ir kit., man mų riksm3- Vieną kartą 

tymą sudegino vieną visą neteko skaityti raginimų savaitę kaliniam lei- 
kaimą, o žmones uždarė į tremtiniam grįžti Lietu-’ dziamaprist^yti maistą, 

kalėjimą, von (Tenka atkreipti dė- P6 PY^avU n_®?:tldaviP?5) 
ir Kybar- mesys, kad atgabenama į dau£ zn^niy sėdi kaleji- 

Imuose. Tenka sėdėti me
tus ir daugiau be teismo. 
Per tą laiką suimtajam 

Tarybinę spaudą skaito Privaloma vežti iš namų,

Mariampolės 
Mariampolėje 
tuose pusė miesto namų Vokietiją “Tiesa” yra spe- 
yra paversta kalėjimais, cialios laidos tremtiniam.

Gyventojų ekonominė E.), 
padėtis dabai sunki. Kas ' 
turi per 20 ha žemės, lai- tik komunistai lietuviai, 
komi buožėm, iš jų ati- Lietuvoje partizanų yra

nėra raudonosios armijos divizijų; yra tik politrukai,^1^ transportu voKieujon. vieną nakt: partizanai lie-imama visa žemė su visais daug. Mačiau važiuojant 
kuriuos Tito traktuoja kaip Rusijos šnipus: įkalina;??1 minėtu transportu va- ................ -
ir likviduoja. Galima suprasti Stalino įnirtimą. Jis!Zlava” " Ka?"aliauciaus 
tiek Titui pasitikėjo, kad nematė reikalo pristatyti joįPer J enkii?- Transporto 
“globai” keliolikos raudonųjų divizijų. Juk tai 8avo!®ar?.rntasv’,uvo:_ls . .ara7 
žmogus. Dabar jis Virto išdaviku ir tai tokiu, kurio įįfllciaUS 
Maskva nebegali pasiekti. Negelbsti nė koliojimai, nėjKalėjime išlaikytas ketu-;žmonės, komunistai, kom- tavoje yra nedaug.

rias dienas buvo paleistas!jaunuoliai —-------- x i-si------
namo labai sumuštas. Pa- p ’* 1 ‘
leistas iš kalėjimo, vėl bu
vo grąžintas prie savo pa
reigų, o vėliau vieną naktį 
dingo be žinios. Vietos mi- o_ K________

jlicijos viršininkas buvo G. i ves, kur jų nepažįsta. To- 
,r-------------- patarimą ūkininkam

bėgti į kitas nepažįsta
mas vietas kartais duoda 
rusų kariškiai.

Pyliavas reikia duoti di
deles, o iš komunistų jo
kios paramos negaunama. 
Dieną ir naktį landžioja

tuviai ir prašė valgyti. I gyvuliais ir visu invento- autobusu 50 partizanų per 
Milicijai sužinojus, kad;rium ir atiduodama kol- Vilkaviškį ir T 
pas K. Juozą buvo parti- chozam. Žemė stovi nedir- 

t ' zanai> ji® buvo, areštuotas bama. Ūkininkus sumuša
h t * ir pasodintas f kalėjimą, ir išveža į Sibirą. Partijos

grasinimai, nė kurstymai, sukelti prieš Tito revoliu-!k^ie m* sPakū men
ei ją. Tas visas pastangas Tito lengvai likviduoja. Kas 5d-)- 19*8, m. spalių men. 
daryt? Sukelti prieš jį formalų karą, užsiundyti ant 
Jugoslavijos visus satelitus: Bulgariją, Rumuniją, 
Vengriją, Čekoslovakiją? Bet kokia jų Rusijai ištiki
mybė? Ana, girdėt, kad Vokietijos ir Čekoslovakijos 
komunistai pareiškė Titui savo simpatiją. Pasiųsti 
prieš Titą jų generolai galėtų pereit į jo pusę. Žinoma, 
satelitų armijas reikėtų sustiprinti didesniu skaičiu
mi raudonųjų divizijų. Tačiau tai jau būtų atkaklus 
savitarpinis bolševikų karas, į kurį Alijantai vargu 
abejingai bežiūrėtų. Mažių - mažiausiai jie būtų pa
lankiai “neutralūs”. Visi žino, ką tai reiškia.

Netenka abejoti, kad Tito laikysena sudaro Mas
kvai daug pikto susikrimtimo. Jo pavyždžiu gali užsi-

20 d. iš Dessau stovyklos 
kartu su vokiečiais išvežė 
prie anglų zonos sienos, iri 
norėjo visus palikti rusų Į 
zonoje darbam. Bumen-l 
bergo geležinkelio stotyje,!Lietuvos rusas. Milicijoje 
rusų zonoje, mus visus ru-'tranavo dar rusas B. Mili-

krėsti ne tik anapus geležinės uždangos suvaržytos 
tautos, bet ir Kinijos komunistai. Jie kol kas pareiš
kia Maskvai ištikimybę, bet jie azijatai. Stalinas, taip 
pat azijatas, gerai žino, kiek reiškia jo tautiečių žo
dis. K.

I nes kalėjimas tokiem mai
sto neduoda.

Uždarbiai ir kainos. Ply
tinėje uždirbama mėnesiui

Pajevonį i220 komunistam į-
dienos *staigose moka žymiai dau- 

’ giau.
Itasy kariuomenės Ue- , 1 k« “*”*1 ~ - J

1946 m., vasarą, 
metu.

riuomenė laikoma 
savo j tuose, kareivinėse,

Ka- 
mies- 

kai-
i — ūkininkai, 

paliekami gyventi i 
ūkiuose. Ūkininkai, kurie imuose kariuomenės nėra, 
nenori būti komunistais, 
palieka savo ūkius ir bė
ga į kitas Lietuvos vieto-

giau.

1
3 rub., 1 
^2 cent- 

• nerio paršelis — 300-400

kg sviesto — 60 rub., 
kg duonos — 
kiaušinis—2 rub

tt« -

lribni FU®*
- , Geležinkeliais ir autobu- - 

Lietuviai kareiviai drauge ‘ssis vazmejimas nelaisvas, 
su rusų kareiviais laikomi'™*““ . turėti leidimą is 
kariuomenėje Stalupėnuo-k931"nis*U žm°'
se ir Karaliaučiuje. jnes bando važinėti ir be 

Ar rusai Lietuvoje daro* Kal kontrohuo-■
pasiruošimus karui, nepa-'J“!.. sugauna uždaro 1 
stebėjau. Kur buvo pada-ik^LeJin?? ir tardo. Ant gė
lyti 1941 m. bunkeriai, tai 
išardyti ir i________
Rytprūsiuose, Karaliau

Rytprūsiuose yra 
daug rusų kariuomenės Geležinkeliais ir autobu-

sunaik’inti. dauS lavonM- Aš savo aki-
Tęsinys 5-tame pust

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Politine veikla

Kaip jau esu minėjęs, lietuvių tautai anais 
laikais trūko inteligentijos, ypač iš pasau
liečių tarpo. Baigusieji mokyklas, įsigiję 
profesiją, vykdavo dirbti ten, kur gyvenimo 
sąlygos buvo geresnės — į Rusiją. Rusų 
vyriausybė pati vertė prie šitokio žingsnio 
bijodama, kad pasilikę Lietuvoj neveiktų 
konspiratyvinio darbo prieš jos politiką. 
Nemaža lietuvių šviesuomenės dalis buvo 
pasidavusi nihilizmo dvasiai. Jeigu jie ir 
svajojo apie Lietuvos nepriklausomą gyva
vimą, tai norėjo, kad krikščioniškoji ideolo
gija būtų pašalinta iš dominavimo viešajame 
krašto gyvenime.

Mūsų liaudis, Lietuvos branduolys, nors 
dora ir religinga, nebuvo tiek šviesi ir susi
pratusi, kad atėjus lauktam momentui, bū
tų galėjusi tarti sprendžiamą žodį politinėj 
srity. Šios aplinkybės, tokia padėtis vertė 
kunigus, liaudies vadus ir švietėjus, budėti. 
Todėl kun. K. Šaulį matome visur, kur buvo 
sprendžiami Tėvynės likimo klausimai.

Jis aktyviai dalyvauja 1905 metais Di
džiajame Vilniaus Seime. Katalikiškosios 
srovės atstovai, susibūrę į stambią krikščio
nių demokratų grupę, vadovavosi savo pro
grama. Programoje buvo įrašyti stambių re
formų reikalavimai kultūros, socialinės san
tvarkos ir politikos srityse. Kun. šaulys vei
kė Seimo metu šitoj grupėj.

Pirmojo Didž. Karo metu, carizmui griu
vus, kai patys vokiečiai jau ėmė abejoti dėl 
savo pergalės, o Amerikos prezidentas 
Woodrow Wilsonas buvo paskelbęs tautų ap
sisprendimo teisę, 1917 metais rūgs. 18-22 d. 
įvyko Vilniuje Lietuvių Konferencija. Ši 
Konferencija išrinko kun. šaulį į Lietuvos 
Tarybą.

Tarybos darbuose Šaulys ne tik dalyvau
ja, bet daug dirba, ypač Konstitucijos ir 
Įstatymų Redakcinėj komisijoje. Komisijos 
pavedamas, Šaulys suprojektavo tikybos ir 
kulto straipsnius. Projektas buvo patiektas 
Tarybos plenumui ir, su kaikuriomis patai
somis, buvo įtrauktas į Laikinosios Konsti
tucijos tekstą.

Lietuvos Tarybos darbas buvo labai sun
kus, didžiai atsakomingas prieš istoriją ir 
net rizikingas. Vokiečiai visomis priemonė
mis jos darbus tormazavo: diplomatinėmis 
gudrybėmis, įvairiais pažadais, gąsdinimais, 
net grąsinimais ir šantažu mėgino ją su
griauti arba bent patraukti į savo pusę. Jei
gu jiems būtų tai padaryti pavykę, Taikos 
Konferencijoj jie būtų mėginę išgauti teisę 
Lietuvą prie Reicho prisijungti. Bet Tarybos 
nariai buvo patriotai, gilaus tikėjimo į savo 
pergalę ir jokiais vylingais pažadais ar kom
promisais nepaperkami. Nepaisydami, ko
kios iš to bus pasekęs, kad ir labai liūdnos, 
vieningai ir be svyravimų nutarė, kad Lie
tuva daugiau niekad nebevergaus: ji nori 
būti ir privalo būti Laisva, Nepriklausoma 
Demokratinė Valstybė!

šį herojišką istorinį Nutarimą pasirašė 
Vasario 16 d. 1918 m. Vilniuje 20 Tarybos 
dalyvių, jų tarpe kun. K. šaulys ir jo gimi

naitis Dr. J. Šaulys — abudu švėkšniškiai. 
Apie tai skubiai ir slaptai buvo pranešta pa
sauliui. Vėliau ir pati Vokietija, jos militari- 
nei galybei subirėjus, turėjo nusileisti teisė
tiems lietuvių tautos reikalams. Ji buvo pir
moji, kuri pripažino Lietuvos Nepriklauso
mybę de facto. De iure Lietuvą pirmoji pri
pažino J.A.V-bės.

Vokiečių kariuomenę demilitarizuojant, 
į Lietuvą ėmė veržtis Raudonoji bolševikų 
Armija ir užėmė didelę jos dalį. Bet narsūs 
lietuviai uždavė jai tokį smūgį, kad turėjo 
pasitraukti. Sovietų Rusija matydama Lie
tuvos ryžtingą nusistatymą savystoviai eg
zistuoti, taikos konferencijoj 1920 m. liepos 
12 d. pripažino ją esant laisva nepriklauso
ma valstybe.

1920 metais kun. Šaulys buvo išrinktas į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą. Dirbo Konsti
tucinėje ir Redakcinėje Komisijoje, kaip ir 
Taryboje.

Baigiantis Steigiamajam Seimui, kun. K. 
Šaulys iš viešojo politikos darbo pasitraukė, 
atsiduodamas profesoriavimui Universitete, 
Seminarijoj ir Arkivyskupijos administraci
jos darbams kaip Generalvikaras.

Dalyvavimas spaudoje
Regis, 1905 metais, ką tik atgavus spau

dą, Petrapilyje buvo išleistas pirmasis lietu
vių “Metraštis”, labai stropiai suredaguotas. 
Jame tilpo ir kun. šaulio raštų visuomeni
niais klausimais.

Vėliau rašė Vilniaus ir Kauno spaudoje. 
Bendradarbiavo Dambrausko-Jakšto “Drau
gijoje”. Vartydami “Tiesos Kelią”, rasime

visą eilę jo parašytų straipsnių. Oficialioji 
šito Lietuvos kunigų organo dalis, kur tilp
davo įvairūs Arkivyskupijos Kurijos prane
šimai, kunigų perkėlimai ar paskyrimai, taip 
pat Romos Kongregacijų raštai, jų sprendi
mai ar direktyvos, ir Popiežių enciklikos, ėjo 
pro jo, kaip Kanclerio ar Generalvikaro, ran
kas.

O kur Šaulio raštai ir rašiniai, kaip Vys
kupų sekretoriaus, rašyti įvairiomis kalbo
mis? Kas juos suskaitys! Jie trūnyja įvairio
se Petrapilio ministerijų, Romos Kongrega
cijų, Vilniaus ir Kauno generalgubernatūrų, 
vokiečių Verwaltungų archyvuose. Tie daly
kai, nors ir daug triūso į juos įdėta, yra be
vardžiai, ir šiandien teturi tik istorinės ver
tės, naudingos praeities tyrinėtojams. Jie 
liūdyja kun. Šaulio begalinį darbštumą, ne
išsemiamą kantrybę ir besąlyginį atsidavi
mą skirtoms pareigoms. O tai reiškia ne ką 
kitą, kaip nuoširdų savo Tautai ir Bažnyčiai 
tarnavimą. *

Prof. K. Šaulys, be gimtosios kalbos, žo
džiu ir raštu laisvai vartoja: rusų, lenkų, 
vokiečių, prancūzų, italų ir lotynų kalbas. 
Geras šių kalbų mokėjimas davė profesoriui 
galimybė sekti pasaulio literatūrą ir gilintis 
į mokslo sritį.

Dvi viršui minėtos disertacijos, Socializ
mas ir mūsų socialiniai reikalai (knyga 200 
p., atspausta Kaune, regis, 1906 m.), Sociolo
gija — trumpas to mokslo studijoms vado
vas, Kanoniškojo Proceso Teisė (atspausta 
Kaune 1926 m.) bei kiti prof. Šaulio raštai 
rodo ir čia jį buvus našų, aukšto kūrybinio 
pajėgumo mokslininką.

(Bus daugiau).
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Sekant Kanados ir Amerikos 
kairiosios krypties laikraščius 
gaunasi įdomus vaizdas lietuvių 
katalikų atžvilgiu. Atrodytų, 
kad Kanadoje yra trejopi kata
likai: kraštutiniai arba katali
kiškieji fašistai, geri katalikai, 
na ir eiliniai katalikai. Gerau į- 
siglinus į šiuos vardus žmogus 
susidarai vazdą. kad kraštuti-

paganda nepiltų pamazgų iš sa
vosios seklyčios. Šis atsistaty
dinimas yra garbingas ir didvy
riškas, be žodžių įrodantis 
šmeižikų niekšiškumą, kurie 
dangstosi gražių šūkių šešėlyje, 
o faktiškai ardo lietuvių vieny
bę. Užtenka pasiskaityti KLS 
Biuletenio paskutiniuosius du 
numerius, kad kiekvienas pūdo

mai katalkai yra visi tie. kurie1 rus žmogus iš duodamųjų įro- 
kovoja po Kanados Lietuvių i dančių jų tiesą argumentų ir 
Sąjungos vėliava, o katalikiš
kieji fašistai yra KLS-gos Cen
tro Valdybos nariai. Tai viena' 
grupė. Antroji grupė — gerie
ji katalikai — yra visi tie tary- 
bininkai. kurie save laikosi ge
rais katalikais. Pagaliau eili
niai katalikai įeina oficialiai į 
KLCT eiles. Tai toks vaizdas iš 
laikraščių. Praktikoje, tai yra, 
pažvelgus į asmenis, šiek tiek 
vaizdas paaiškėja. Žinoma, ne
sinori minėti asmenų, nes pa
gal “Nepriklausomą Lietuvą”

faktų galėtų įsitikinti, kame iš 
tiesų yra tiesa ir kame yra 
partinis siekimas.

b) Geri katalikai dažniausiai 
yra tie žmonės, kurie priklau
so KLT ir kiekviename žings
nyje pasigiria, jog jie esą geri 
katalikai. Pavyzdžio dėliai, kad 
ir toks įvykis, kaip Toronto 
KLT steigiamasis susirinkimas. 
“Nepriklausoma Lietuva” 
rašydama tą susirinkimą, ma- 
« reikalą pastebėti, kad 
Montreal nuvykę KLCT atsto-L . ..... iL*etuvo> nomina sunt odiosa. nors viena , vai pirmiau nuėjo išklausyti1 

kita pavardė kartais su kokiais;Mišių į lietuvišką bažnyčią. Gir-] 
nors pažeidžiančiais titulais ir j tinas pavyzdys, bet kiekvienam ' 
išlenda, kaip ta yla iš maišo.; susipratusiam katalikui yra juk 
Nors ir neminint pavardžių • eilinis sekmadienio pareigos at- 
norėtųsi visgi pritaikyti kiek- likimas. Žinoma, koresponden-

net] 
p»-i

vienai grupei pavyzdžius.

bėjo nuo žiauraus likimo ir 
jiems kraujas gyslose užverda, 
kada mato, kad tokie “katali
kai” dedasi veikėjais ir tikrais 
Tėvynės patrijotais.

Bereikėjo dar ir tos propa
gandos, kurią J. J. įdėjo "Nau-t 
jienose”. Pagal jį “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorius gali
ma būtų kanonizuoti už visus, 
religinius straipsnelius ir žinu
tes, įdėtus į “NL”.

Iš tiesų, galima buvę rasti ir 
kun. Krupavičiaus paveikslas, 
nepašykštėta vietos ir popie
žiaus fotografijai, na ir viena 
kita žinutė iš katalikiško gyve
nimo. Bet ar tai nebuvo takti
kos reikalas? Argi galima bu
vo nutylėti VLIKo pirmininko 
atvykimas į J A Valstybes? Ar
gi galima buvo nutylėti ir J. E. 
vysk. Brizgio apsilankymas To
ronte? Bet tik vienas 
o visa kita pamokslas 
lietuviams kunigams, 
turį būti tolerantingi.
tūpusios apie šventes argi nėra 
pilnos tendencijų įkąsti dvasiš
kiams. Kiekvienas, kuris nešio
ja galvą ant pečių ir nėra ak
las redaktoriaus garbintojas, 
tai lengvai pastebi. Argi Vely
kų pagoniškas sveikinimas ne
krito katalikams į akis? Argi 
aprašymas apie Vatikano poli
tiką ir Vatikano žmonių skirs
tymas į dvi grupes nėra ten
dencingas ir iš pirštų išlaužtas? 

Bažnyčios Kongregacijų 
P, vardų iškraipymas gali būti pa

teisinamas? Argi gali būti pa- 
t “Nepriklaus o m o j e 

i Lietuvoje” tilpęs sakinys, kad 
i katalikams nevalia eiti prie šv. 
sakramentų ? Pateisinčiau 
tuo atveju, jei būtų buvę iš
leisti žodžiai: katalikams eks
komunikuotiems 
mo. Be to

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., 
naujas Pranciškonų vienuolyno 
Kennebunk Port viršininkas.

Tėv. Jurgis Gailiušis yra pas
kutinis Lietuvoje Pajūrio Pran-

pukus”, kad čia rasią naują 
vargą, kad reikėsią grumtis su 
bedarbėmis ir streikais, net ir 
badavimu. “Dipukai”, pakanka
mai prisiragavę komunistinių 
pyragų ir laisvių, tokių gązdi- 
nimų nepabūgs, nors ir kažkaip 
“Taikos Pypkė triūbytų.

Betikslis ir policijos lazdomis 
gązdinimas. Čia “Taikos Pyp
kė” “dipukus” tiktai lazdomis 
gązdina, o “progreso šalyje” jie 
jau yra išbandę, ir tai ne laz
das, bet pirštų ir sąnarių lau
žymą, panagių badymą ir plėši- 

imą, elektros srovę ir kitokias 
pragariškas kankinimo priemo
nes.

Autorius džiūgauja, kad “Lie
tuvoj keliu naujuoju liaudis 
sparčiai progresuoja”. Tai ne
užginčijama tiesa. Jau arti

ciškonų vienuolyno viršininkas., trečdalio lietuvių išprogresavo 
™------- •_ į silūrą. O kiek nuprogresavo

po velėna? ... Po kiek laiko visi 
lietuviai iš Lietuvos išprogre- 
suos.

Paskutinėje eilutėje ‘Taikos 
Pypkė” išdidžiai pamoko: “Ne
lok, jei ne šuva”, tik kažin kam 
tas pamokymas tinka? Dėl ko 
mes “tojam” 
gas pasaulis žino ir dėlto 
stebi, bet man ir kitiems 
nuostabu, kodėl draugas 
Iš idėjos, ar už pinigą?

Stalino Auka.

sakinys, 
Kanados 
kad jie 
Zinutės

tik

Mokslus baigęs Florencijos ir 
Muncheno Pranciškonų semina
rijose. Iš tremties į Ameriką 
atvyko prieš dvejus metus. 
Praėjusią žiemą buvo skirtas į 
Winipegą, kur sėkmingai dirbo 
lietuvių tarpe pastoracinį dar
bą. Liepos 7 dieną Pranėiškonų 
vadovybė paskyrė T. J. Gailiu- 
šį centrinio Lietuvos Pranciš
konų Kennebunkport vienuoly
no viršininku į T. Justino Vai
kio vietą.

Krašto apsaugos sekretorius Louis Johnson 
(kairėje) prisaikdina gen. Omar N. Bradley, kai
po pirmąjį generalinių štabų viršininkų pirminin
ką. Tarpe jų nuotraukoje matosi oro pajėgų vir
šininkas gen. Hoyt S. Vandenberg ir ponia Brad
ley.

— visas kultūrin- 
nesi- 
labai 
loja?

KAMINSKAS, Ignas, iš Tirk
šlių, Mažeikių ap.

KNIZIKEVIČIUS, brolis Kazi
miero Knizikevičiaus.

KRUK - Danisevičiūtė, An
tanina, ir jos sesuo Drozd, Ma
tilda, iš Kybartų, gyveno 
Brooklyn, N. Y.

LIEŠČINSKAITE, 
Kupiškyje.

MERKEVIČIUS, Jonas

leksandras ir Juozas, iš Man- 
garoto km. Seirijų vai. Aly
taus ap.

PETRULIS Karolis, iš Kada- 
ginų km., Darbėnų vai., Kre
tingos ap.

PINKEVIČIUS Balys, 
gožiu km.. Jonavos vai.,

gyvenusi: apskr.
I PETRAUSKAS, Jonas

iš Ra- 
Kauno

ALEKSYNAS Jonas ir Alek
synais Ona, iš Šilavoto vai., 
Marijampolės ap. Žarstos km.

ANDRUŠAITIS (Endrušai- 
tis), Jurgis, nuo Kybartų - 
Virbalio, sūnus Jono.

BABILIUS - Motiejūnaitė,

tas, kuris irgi dedasi geru
a) Kraštutinieji katalikai ar]kataliku, tai įžiūrėjo lyg į 

fašistai ištiesų yra katalikai,, kį didvyrišką veiksmą, kad 
kurie gyvena pagal Katalikų laikraštyje matė reikalą 
Bažnyčios nurodymus. Ir kiek
vienas atlieka savo katalikiš- 
kas pareigas ir tuo didžiuojasi. 
Tačiau, būdamas kataliku, ne-! 
atsižada būti lietuviu ir aukoja: 
savo laisvąsias valandas savo; 
tautiečiams, dirbdami tautinį ir 
kultūrinį darbą. Šie lietuviai ne 
žodžiais, bet darbais įrodo Tė
vynės meilę ir dėl jos aukojasi, i 
Jau ir tas faktas, t. y. atsista
tydinimas būsimame KLS at
stovų suvažiavime. Toronte. į- 
rodo. kad KLS Centro Valdy-j 
bos nariai nesiekia savo asme
ninės garbės ar kokio nors sro
vinio tikslo. Jei rūpėtų asme
niškumas ar partijos intere
sai. tikrai Centro Valdybos na
riai neatsisakytų nuo “šiltų” 
vietelių. Jie dirbo iš meilės, 
dirbtų ir toliau, jei nešvari pro-

dėl komuniz- 
nuolatinė kova prieš 

organi-

skelbti šią sensacingą žinią. 
Geri katalikai, pagal tarybinin- 
kus, yra ir tie, kurie turi savo 
giminėje kunigą ar vienuolį, 
arba kurie nueina į bažnyčią 
tautinių švenčių proga ir per’ 
Velykas.

c) Katalikai be įvairių prie-] 
dėlių pagal “Nepriklausomą ] 
Lietuvą” įeina į KLT eiles kar
tu su kitomis partijomis, kaip 
kad socialistai ar kiti. Malonu 

■tai žinoti, kad tokie katalikai] 
sudaro KLT eiles, kurių tarpe] 
randasi susidėjusių svetimote- • 
rių, kurių pavardės iš Vokieti
jos laikų gal netaip gražiai 
skambėtų, kurių rankos gal yra 
suteptos brolių krauju tolima-; 
me Žemaitijos Tryškių miškely-1 
je. O visgi Kanadoje yra ir lie- 

1 tuvių, kurie per plauką išsigel-]

•zaeiją.
Išvada 

kurie kovojame prieš KLS, ne
same katalikai. Yra griežiama 
dantis prieš kunigus, kurie dir
bo su lietuviais, lyg kunigai 
jau nebebūtų lietuviai. Ypatin
gai yra kritęs į akį Tėvas Mo- 

i dėstas Stepartis, kuris dirbo 
'St. Catherines ir Welland apy
linkėse. Jis argi nebuvo tų 
dviejų rietu klebonas ir ar kle
bonui yra uždrausta dirbti lie
tuviškas darbas? Nebe reikalo 

Į tilpo “NL” keletas posakių ar 
! priežodžių, kaip pav.: erelis vie- 

o juodvarniai pulkais 
skraido. Prisiminkime, kad ka
talikybės priešas kunigus vadi
na juodvarniais.

Tai maži fakteliai, kurie įro
do, kad “NL” deda katalikiš
kas žinias iš reikalo, dėl takti
kos. Jei būtų nuoširdumo, 
“NL” nerastume įkandimų ka
talikams ar kunigams. Jei bū
tų nuoširdumas, tada į žmogi 

' nežiūrėtų kreivai 
smerktų vien už 
mą, bet visi būtų lygiateisiai 
lietuviai, kurie vieningai kovo 
ja dėl Lietuvos nepriklausomy
bės.

peršasi. kad mes.

ir jo ne
katalikišku-

Kazys Aukštaitis

Kis Daąiaii Laja?
Liepos 27 d. šių metų Laisvė

je, tai yra maskoliškame lietu
vių kalboje laikraštyje, teko 
skaityti toks įmantria antrašte 

' eilėraštis — “]
' mėnulį”. Jo autorius — “' 
i Pypkė”,

Buvęs Belgijos pogrindžio veiklos dalyvis ir 
kovotojas, Ferdinand de Moulin, kuris irgi mano 
perplaukti kanalą, kalbasi su žinoma amerikiete, 
Shirley May France, iš Somerset, Mass. apie jos 
kanalos perplaukimo planus. Jie yra susitikę Do- 
veryje, Anglijoje. _____  ___

Lojimas prieš 
Taikos 

kuris nuoširdžiai ap
šviečia “dipukus”.

Viename savo posme jis taip 
užgieda: “dipukas visko prigal
vojo, kaip ten bloga Lietuvoje, 
kaip jam Stalinas baisus?” 
“Dipukas” puikiausiai prisime
na, kaip buvo Lietuvoje 1940- 
41 metais ir taip pat puikiai ži
no, koks yra Stalinas. Ir kas 
galėtų būti geresnis liudinin
kas, negu “dipukas“, kuris jau 
yra vienus metus ragavęs “Sta
lino rojaus” vaisių. Aš drau
gui ‘Taikos Pypkei” nesiūly-

...........  a .
čiau tikėti “dipukų” išgalvoji
mams, bet patarčiau pasiskai
tyti amerikiečių, anglų, švedų 
ir kitų kraštų, kuriuose yra 
spaudos laisvė, autorių knygas 
ir paskelbtus laikraščiuose 
straipsnius, parašytus dar 
prieš “dipuko” atsiradimą, kaip 
ten pavaizduota Stalino praga
riškoji vergija, ką dabar “dipu
kas”, kaipo gyvas pavyzdys, 1 Valerija, gimusi Rygoje, kilusi 
tiktai patvirtina. i"

Taip pat patarčiau draugui 
“Taikos Pypkei” susipažinti su 
buvusiais Sovietų aukštaisiais 
pareigūnais ir ištikimais komu
nistais,, kurie, prisivalgę “Sta
lino rojaus” vaisių, pirmai pa- i Panevėžio ap. 
togiai progai pasitaikius, spio-į BALEVIČIUS Aleksandras 
vė “savo tėveliui ir mokyto- ir Juozas ir jų seserys Kalpo- 
jui” į barzdą ir paspruko į lais- kienė - Balevičiūtė Anė ir Pet- 
vuosius pasaulio kraštus. Kas rilienė - Balevičiūtė Morta, iš 
galėtų būti dar gi geresnis liū- Mangaroto km. 
dininkas apie “Stalino rojų” ir Alytaus ap. 
komunizmą, negu jie?

Pagaliau, kas nežino Stalino 
ir nėra girdėjęs apie jo darbus, 
jo žvėrišką rėžimą, kurįs per 
savo viešpatavimą jau mlijonus 
žmonių yra išžudęs? Kas nėra 
girdėjęs apie jo baisiuosius ka- 
cetus. tuos žmonių kankinimo 
ir naikinimo fabrikus, kurie 
Stalino komunistinėje karalys
tėje pilnu tempu dirba ir ku
riems medžiagą teikia šių dienų 
Lietuva.

Labai tenka apgailestauti, 
kad “Taikos Pypkė” dar nežino 
ir nenori žinoti, kas dedasi da
bartinėje Lietuvoje. Jis ir jo 
sėbrai nenori girdėti apie 1941 
m. komunistų įvykdytas žudy
nes Panevėžyj, Proveniškiuose, 
Telšiuose, Zarasuose, Červinėje 
ir kitur; nenori taip pat girdė
ti, kad kasmet yra šimtais 
tūkstančių tremiami lietuviai į 
Sibirą. Jiems visa tai yra tik 
išmislas, tik propaganda. Jiems 
bus tik propaganda ir tada, 
kada Lietuvoj lietuvių visai 
nebeliks.

įdomu, kad jie Hitlerio bes- 
tiališkumą ir žiaurumą šimtu 

i procentų tiki bet kokiomis ži
niomis, o apie Stalino nusikal
timus prieš žmogiškumą nenori 
nei vienu procentu tikėti, kad 
ir tikriausiomis žiniomis. Jeigu 
kas drįsta ką nors pasakyti a- 
pie tą žiauriausią pasaulyje 
Rusijos diktatorių, kuris tyko 
visą pasaulį pavergti ir paskan- 
dyti kraujuose bei 
“Taikos Pypkei” 
mas prieš mėnulį”.

Sovietų sukurtą 
laiko progresu, 
nesustabdys. Tai yra visų Sta
lino liaupsintojų logika.

Toliau tasai “geradaris” gąs
dina į šį kraštą atvykusius di-

iš Gikonių km., Kvetkų vL, Ro
kiškio ap.

BAKUTIS Jonas, iš Rasei
nių vai.

BALČIŪNIENE - Skodžiūtė 
Uršulė, iš Venslaviškių km.,

ašarose, tai 
tiktai “lo£-

Seirijų vai.,

ir Pet- 
ir'rauskaitė, Ona, iš Degučių km.. 

Juozas ,iš Karalkrėslio dv., Vii-į Alsėdžių vi., Kalvarijos parap. 
kariškio ap.

MOTIEJŪNAITE - Babilius,
Valerija, gimusi Rygoje, kilusi gimęs Amerikoje, gyvenęs Ki- 
iš Gikonių km., Kvetkų vi., Ro-'rilių km., Akmenės vi., Mažei
kiškio ap. kių ap.

MARKAUSKAS Adomas ir j RIBINSKAS Pranas, iš Ne- 
Vladas, sūn. Jono ir Veronikos ravų km., Lazdijų vai. Seinų a. 
Graužinaitės - Markauskienės. Į

MURAUSKAS Jonas, iš Ko-' ir Martynas, iš Dzūkijos, 
menkos km. Liubavo vai. Mari-* RYDAMAKAS, Jonas, s. Si- 
jampolės ap. jmo, iš Šakvytės km., Batakių

NENIŠKIS, Juozas, iš Urlių'vi., Tauragės ap.
km., Kamajų vi., Rokiškio ap., 
sūnus Motiejaus.

PETRILIENE
Morta ir jos sesuo Kalpokienė 
Anė, bei broliai Balevičius A-

i

Telšių ap.
PUSKUNIGIS, Benediktas,

RUDZINSKAS Jonas, Jurgis

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

- Bale vičiūtė ConsuMše General oi Uthuaaia 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BARTASEVIČIUS Antanas, | 
iš Vidžiūnų km., Kuktiškių vai. 
Utenos ap., gyvenęs Dičiūnų - 
Narvydžių km.

ČIUBERKIS Karolis, iš Trum
paičių km., Joniškio vai. Šiau
lių ap.

DANISEVIČIŪTES, Antani
na Kruk ir Matilda Drozd, iš 
Kybartų, gyveno Brooklyne.

DROZD - Danisevičiūtė, Ma
tilda ir jos sesuo Kruk, Anta
nina, iš Kybartų, gyveno 
Brooklyn, N. Y.

ENDRUŠAITIS (gal Andru- 
šaitis), Jurgis, nuo Kybartų - 
Virbalio, sūnus Jono.

ERBREDERIS Juozas ir 
Pranas.

GIRDAUSKAITE, Ona, duk
tė Juozo Girdausko.

GIRDAUSKA8, Antanas ir 
kiti vaikai Antano Girdausko, 
kilusio iš Navatkių km., Griš
kabūdžio par., Šakių ap.

GRAJAUSKAI, keturi broliai 
ir sesuo, iš Galvyčių km., Kal
varijos vL, Telšių a.

GULBE, Aleksas, iš Daugpi
lio, Latvijoje.

GAILIUS Petras, iš Gribžė- 
nų km., Kretingos ap.

GAUČIUS Stanislovas ir 
žmona Virketaitė Sofija, abu iš 
Morkiškių km., Nevarėnų 
Telšių ap.

GOGIS, žmona 
šio Gogio.

GRIGUTYTE
Trumpaičių km., 
Šiaulių ap.

JACINAVIČIUS Domazas, iš 
Kaišiadorių vai., Trakų ap., 
Kiemelių vai.

JANČE, iš Lazdijų vai., Seinų 
apskr. ,

JUTZAS, iš Šakunelių (Seha- 
kunellen) km., Šilutės (Hey dė
kingi ap., ar jo įpėdiniai.

I

vai.,

ir vaikai

Adolfą, 
Joniškio

Sta-

iš 
vai.,

pragarą jis 
kurio niekas

t

vPadėkime prytefe 
JA_TEVO KAZIMIERO 
PM AMŽINAM PAMINKLUI

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

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

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

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

mUdaa, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa- 
jog* •unaiKinti.

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

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

Kreiptis adresu:— 
DARBININKAS 

866 West Broadway South Boston 27, Mast
— — — ——• —- —> — — •— —— — — < 

“Darbininko” Administracijai:—
Siuomi siunčiu ^3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti

-jididelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Atlaidų dailiais, man atsiųsti.

Vardas______________________________ ,
Adrt* j _  , __________ ____ ,

*

i



Antradienis, Rugpjūčio 30, ’49 š
A. LMaltte.

Svaičioti nereikia, reikia dirbti!
•vaKonkursinis straipsnis lietuviškumo ugdymo reikalu

dėti. Tačiau nusiminti ne
reikia, taip pat nereiktų 
nė nieko per daug kaltinti
— tai natūralus dalykas: 
kai kurios kitos tautybės 
turi šių mirusiųjų dar 
daug didesnį procentą.

Prisipažinkime atvirai, 
kad didžiausią dalį JAV- 
bių lietuvių tarpe sudaro
— miegantieji. Nereikia 
pulti desperacijos, kaip 
nereikia nė pradėti galvo
ti, kad romantiški šauks
mai: “Kelkite”, nuolatinis 
deklamavimas tikrai dide
lės ir garbingos mūsų tau
tos praeities, bei išgyri- 
mas mūsų tikrai gražios 
kalbos, prikels iš miego 
apsnūdusiuosius ir mie
gančiuosius! Tokie daly
kai taip greitai nepadaro
mi ir taip lengvai nevyks
ta, nes vien tik dvasiniai 
motyvai niekuomet neat- 
svers visų kitų motyvų, 
taip pabrėžiamų šioje ša
lyje-

Užmeskime žvilgsnį į 
priežastis, kurios tiek 
daug mūsų tautiečių už
migdė. Kaip mes visi gerai 

, daugelis mūsų

Visi lietuviai, ar tai 
JAV-bių piliečiai, ar tik 
dabar beatvykstą tremti
niai, esame susirūpinę 
mūsų tautinės gyvybės iš
saugojimu ir išlaikymu. 
Besitęsiant išvežimams 
Lietuvoje, tam baisiam a- 
zijatiškam mūsų tautos 
žudymui, mūsų akys sa
vaime krypsta į lietuvių 
bendruomenę JAV-se, kai
po pagrindinį ramstį lie
tuvybei, kaipo tokiai, ir 
lietuviškajai kultūrai iš
laikyti. Galimas dalykas, 
kad. genocidui siaučiant ir 
toliau pačioje Lietuvoje, 
lietuvių bend r u o m e n ė 
JAV-se gali likti didžiau
sia lietuvių masė, sutelkta 
vienoje laisvoje demokra
tinėje valstybėje, kur tau
tinė kultūra, kad ir sveti
moje dirvoje, dar galėtų 
klestėti ir tautos gyvybę 
išlaikyti.

Žvilgterėkime trumpai į 
naujai pasipildančią lie
tuvių bendruomenę JAV- 
se. Manau, kad nebūtų 
tikslu skirstyti ją į senuo
sius ir naujai atvykusiuo-__o___
sius: gal tikslesnis būtų žinome, 
toks, kad ir labai schemiš- ankstyvesniųjų ateivių at
kas, suskirstymas: gyvie
ji lietuviai, miegantieji ir 
mirusieji.

Gyvieji lietuviai yra visi 
tie, kurie, kad ir kartais 
nevartodami visai laisvai 
lietuvių kalbos, jaučiasi e- 
są lietuviai, sąmoningai 
tai teigia ir tuo teigimu 
rikiuojasi aktyvion ar pa- 
syvion lietuviškojo gyve
nimo vagon.

Miegantieji sudaro, ro
dos, didžiausią dalį, ir yra 
tai tie, kurie dėl įvairiau
sių priežasčių yra taip ati
tolę nuo lietuviškosios 
dvasios, kad jie visiškai 
nesirūpina lietuviškaisiais 
reikalais, tačiau daugu
moje jie nėra priešingi ki
tų daromoms pastangoms.

Ir trečioji grupė — mi-
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Kairėje policijos vedamas, nuo 10-ties aukštų namo stogo nuimtas 
prie Times Sq., New Yorke, Leonardo Attolico, kuris, pasinaudodamas 
parašiutu, čia nusileido iš vieno mažo lėktuvo. Šį kartą jis buvo nubaus
tas $50.00. Nuotraukos kairėje viršuje matosi namas, ant kurio jis nu
sileido, o dešinėje — stogas, nuo kurio buvo nuimtas.

Johanos išvykusios iš Lietuvos Vokie
tijon 1948 m. sausio 31d., pareiškimas

Mariom Nenubristi

vyko į čia iš Lietuvos no
rėdami ištrūkti iš tenai, 
tada siaučiančios prie
spaudos ir labai skurdaus 
gyvenimo. JAV-se jie ra
do naujus namus, naują 
šalį ir naują tėviškę, kuri 
jiems davė materialinio ir, 
dalinai, dvasinio gyveni
mo troškimų išsipildymą. 
Tačiau jie Lietuvos neuž
miršo : jie organizavo 
draugijas, parapijas, mo
kyklas, jie gelbėjo besi
kuriančiai Lietuvai ir t.t. 
Gi, kai jų vaikai ėmė aug
ti, jie pasakodavo jiems 
apie Lietuvą. — Lietuvą 
tokią, kokią jie paliko ir 
kurios paveikslą visuomet 
savo širdyje nešiodavosi: 
apie tą tolimą, pirkelėmis 

; ir miškais nusėtą kraštą, 
rūšie ji: tai komunistuo-'kurį jie paliko dėl persun- 
jančiųjų lietuvių vadeivos,! kaus gyvenimo, ieškodami 
kurie, kaipo tautos išdavi-1 šviesesnės dienos... Tuo 

tie-
kurie, kaipo tautos išdavi-1 šviesesnės dienos... 
kai, savaime yra mirę tarpu, kai Lietuvoje 
kaip lietuvių taip ir ame- sėsi puikūs plentai, žibėjo 
rikiečių tautoms. Mirusie- nauji fabrikai 
ji yra taip pat visi tie, ku- ’ 
rie vienaip ar kitiap jau 
negrįžtamai yra išsiskyrę 
iš lietuvių tarpo.

Šie mirusieji yra jau ne
besugrąžinami. Pastangos, 
ir aukos, ir pasišventimas 
čia jau nedaug ką gali pa-

i ir mokyk
los, veikė garsūs universi
tetai, teatrai ir įvairios a- 
kademijos, daugumas čia 
gimusiojo jaunimo vaiz
davosi Lietuvą suvargu
sią, apskurusią, vien tik 
kaimiškomis pirkelėmis 
nusėta šalimi, kuri jų dva-
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šioje negi galėjo varžytis 
su Amerikos bekylančiu 
žvagesiu!

Lietuvos laikraščiai, 
knygos pasiekdavo dau
giausiai tik tuos gyvuo
sius lietuvius JAV-se, o 
toliau retai prasiskverb
davo. Todėl ir nenuostabu,' 
kad man nesenai dar teko 
būti liudininku vieno įvy
kio, kur čia gimęs, bet 
puikiai lietuviškai kalbąs 
lietuvis, klausė vieną ne
senai atvykusį tremtinį, 
ar esą tai tikra, kad Lie
tuva būk tai turėjusi net 
keletą “High School’ių”!!!

Prisipažinkime, kad to
kiai padėčiai daug kur e- 
sant, kalnų nuversti nebus 
įmanoma ir perdaug svai
čioti gražiomis frazėmis 
ir kokiais kam nors apkal
tinimais nereikėtų, o tik 
rimtai pagalvoti, kaip at
gaivinti ir atbudinti nors 
dalį tų miegančiųjų lietu
vių, kurie gali greitai Nu
mirti mūsų tautai.

Mano nuomonė ir pasiū
lymai būtų:

1) Mažiau bombastiškų 
romantiškų kalbų, o dau
giau konkretaus “kasdie
ninio” darbo. Svarbiau
sias dalykas — visų gyvų
jų lietuvių pareiga — duo
ti aiškų susipratusio lietu
vio pavyzdį! Ne triukš
mingai putojančio super- 
patriotizmo,o sielą ir kūną 
persunkiančio amžinojo 
lietuviškumo: tikrojo lie
tuviškojo nuoši r d u m o, 
dvasinio idealizmo, inteli
gencijos (dvasinio sugebė
jimo, ne “inteligentijos”) 
savo įsitikinimu tikrumo. 
Toliau 
priemonėmis, kaip: asme
niniu kontaktu, per lietu
viškas mokyklas, bažny
čias, specialius leidinius, 
parodas, koncertus, kur-1 
sus, 
straipsnius spaudoje ir tremtiniai galėtų viską 
t. t.) — duoti nepagražin- padaryti. Juk yra dar, a- 
tą ir nenuspalvintą, o rea- čiū Dievui, tūkstančiai 
lų Lietuvos, kaip nepri-puikių patriotų lietuvių 
klausomos valstybės, pa- JAV-se, kurių daugumas 
veikslą, lietuviškų realių gal niekados nematė Lie- 
kultūrinių vertybių reikš- tuvos, o tikrai galėtų būti 
mę, taip pat visu realumu pastatyti pavyzdžiu ir 
parodyti dabartinę žūtbū-daugeliui jau dabar atvy- 
tinę mūsų tautos kovą dėfkusių tremtinių. Savaime 
gyvybė ir laisvės. Reikia'aišku, tremtiniai įneš nau- 
panaikinti tą jausmą, ku-jos gyvybės, tačiau tik 
ris nutolina mums dabar bendras visų pastangų 
Lietuvoje vykstančias ko- tikslus ir prasmingas su- 
vas į kažkokias neaiškiais organizavimas, be skirs- 
pavidalais tolumas, o duo- tymosi į “senuosius” ir

Skrenda paukščiai vis pro mus, 
Randa paliktus namus — 
Mes su jais negrįžtam.
Kaip lašams sraunaus upelio 
Nenupiaukti tolų kelią. 
Mariom nenubristi.

Matom, kaip krantan staiga 
Dūžta lėkdama banga — 
Mes su ja nedūžtam.
Tik lyg pasaką nelinksmą 
Visur girdim savo žingsnių 
Aidą graudžiai rūstų.

Vėjas ūkia, ir nakty 
Sklaidos jos gaida plati, 
Ošia eglės žalios.
O dangus vis nesiblaivo. 
Kur mūs sugrįžimo laivas 
Į gimtinę šalį?
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dėl savo 
apskritai 
visuotinų 
pasaulio

ti konkretų ir aiškų beei
nančios kovos didybės ir 
svarbos paveikslą, tos ko
vos, kuri vyksta kiekvie
name Lietuvos kaime ir 
mieste, kurią neša ant pe
čių visi pasilikę Lietuvoje 
lietuviai ne tik 
laisvės, bet ir 
dėl žmogiškųjų 
vertybių ir viso 
ateities.

Kai tas neapsisprendęs 
ir snūduriuojąs mūsų tau
tietis supras ir pajus kon
krečiais faktais atsispin
dinčią tautos gyvybę, be
sireiškiančią įvairiomis 
formomis — nuo partiza
no mirties ligi mūsų meni
nio ar mokslinio sugebėji
mo pademonstravimo kur 
nors pasaulyje, gal ir jis 
nejučiomis pabus iš miego 
ir pradės įvertinti lietu
viškumo svarbą jo gyveni
me, pradės gerbti tuos 
dalykus, už kuriuos jau 
tiek daug tūkstančių mū
sų tautiečių mirė ir dar 
miršta.

2) Negaliu sutikti, kad 
demon s t r a c i j a s, vien tik naujai atvykę

įvairiausiomis

“naujuosius” atneš teigia
mų rezultatų.

3) Klaidinga būtų įskai
tyti į mirusiuosius tuos 
tautiečius, kurie save va
dina komunistais,o širdyje 
tokie nėra. Tiktai mūsų 
raudonųjų vadeivos, kurie 
sąmoningai dirba išdavikų 
darbus prieš Lietuvą ir 
JAV, belaukdami didelių 
ir šiltų vietų “stalininėje” 
Amerikoje tie jau yra aiš- 
įkiai pasmerktini. Gi tie 
Į keletas šimtų, išmėtyti po 
visą šalį — yra daugiau
sia tik nesąmoningai su
klaidinti tokių melų mai
šų, kaip kad yra “Lais
vė” arba “Vilnis” ir tos 
rūšies kitokie leidiniai. Tų 
suklaidintų žmonių ne
reiktų visiškai pasmerkti, 
o visomis galimomis prie
monėmis pasistengti iš
traukti juos iš tos melo ir 
apgaulės balos. Čia reiktų 
daugiau meilės, pasišven
timo ir kantrybės, ir re
zultatai būtų visai neblo
gi-

4) Parapijinės ir kitos 
lietuvių aukštesnės mo
kyklos yra labai svarbus 
faktorius lietuvybės išlai
kymui. “Kokios mokyklos 
— tokia ir tauta” — senai 
žinomas ir labai teisingas 
dėsnis. Nesiimdamas nie
ko kritikuoti ir patardinė- 
ti šioje srityje konkrečiai, 
aš manau, kad mūsų dva- 

! sios vadovai turėtų iš 
naujo atkreipti nepapras
tą dėmesį į lietuviškąsias 
mokyklas.

5) Konkrečių žingsnių 
šiais ir visais kitais su da
lyku susijusiais klausi
mais galėtų imtis ALT, 
kaipo atstovaujanti visų 
įsitikinimų lietuvius. Ne
reikėtų, man atrodo, kur
ti naujų organizacijų nei 
laikraščių, nes esamieji 
laikraščiai taip pat ir vei
kiančios įvairios lietuviš
kos organizacijos labai 
puikiai gali šitoje akcijoje 
dalyvauti. Jeigu kada nors 
bus suorganizuota Ameri-

, kos Lietuvių Bendruome- 
’ nė — PLB-ės rėmuose — 
ji galėtų perimti vadova
vimą šitam svarbiam ir 
atsakingam darbui.

6) Lietuvybės atgaivini
mas ir sustiprinimas nie
kur nesusikirs su tikrojo 
amerikonizmo principais: 
geras lietuvis visuomet 
bus ir geras JAV-bių pilie
tis.

Pradžia 3-čiame pusi, 
mi mačiau, kaip plėšikų 
gauja traukiniui einant 
regiojo viršum vagonų, 
indo į 

šinėjo 
leivius. 
šiami 
niausiai nakties metu. A- 
piplėštus keleivius išmeta 
iš einančio traukinio. Ši
tokių atsitikimų laikraš
čiai neskelbia.

Daug žmonių bandė bšg- 
ti iš Lietuvos per Lenkiją. 
Lenkai sugavę bėgančius 
išduoda rusam. Tų žmo
nių, kurie bėgo per Len
kijos miškus ir buvo pa
gauti .daugiau niekas ne
matė. Dabar perbėgimo 
vietos yra labai saugoja
mos. Vieną kartą lenkai 
komunistai pagavo bė
gant per miškus grupę iš 
70 žmonių ir išdavė ru
sam.

Iš Sibiro yra grįžusių 
žmonių. Grįžo notaras Č. 
ir gyvena Lietuvoje neži
nomoje vietoje, kur jo nie
kas nepažįsta. Tai man 
pasakojo jo sesuo, kuri 
gyvena A. km., P. valse. 
Jo brolis, grįžęs iš Vokie
tijos, einant traukiniui 
per Lietuvą, iš traukinio 
iššoko ir kur jis gyvena 
niekas nežino.

Sibire yra daug ištrem
tų, gyvenančių ne stovyk
lose, bet laisvai. Jie dirba 
miškuose arba prie žvejy
bos. Miškuose gyvena pa
lapinėse, be sargybos 
priežiūros. Ištremtųjų gy
venamoji vietovė apie 100 
km aplinkui yra apsupta 
ar tai vandens, ar tai peį- 

, kėm, ar tai brūzgynais, ir 
nėra kaip iš ten nei išeiti, 
nei išvažiuoti. Maistą pri
stato lėktuvais, arba pa
daro laikiną medžio— len
tų kelią. Notaras C. iš 
darbovietės šefo už bran
gią kainą išsipirkęs leidi
mą, išvažiavo oficialiai. 
Važiuodamas per Rusiją, 
jis dirbdavo geležinkelių 
stotyse prie vagonų pa
krovimo ir iškrovimo — 
ir tuo būdu užsidirbda
mas pinigų važiavo pir
myn, kol pasiekė Vilnių. 
Iš Vilniaus pėsčias atėjęs 
į Kauną. Sibire, toje vie
toje, iš kur grįžo notaras 
C, daug žmonių miršta dėl 
nepakeliamo vargo ir kan
čių. Jo visa šeima Sibire 
išmirusi, buvęs likęs tik 
vienas sūnus 15 metų am
žiaus. Jis turėjęs gerą 
draugą rusą lakūną, kuris 

1 jį, metus dar prieš išvyks
tant tėvui iš Sibiro, lėktu- 

i vu atskraidinęs į Vilnių, 
. ir ten jį paleidęs.

Juozas, iš R. km., V. 
, valse., pabėgo iš Sibiro ve-

vagonus, ir apiplė- 
važiuojančius ke- 
Keleiviai apiplė- 

traukiniuose daž-

•T

žarnas į ligoninę. Grįžo 
Lietuvon ir gyvena ne na
mie. Apie Rusiją ir Sibirą 
jis nieko nepasakoja, sa
ko: “Kai tave išveš Sibi
ran, tai ir pamatysi Sibiro 
gyvenimą”.

Prie geležinkelio stočių 
gyventojai verčiasi par
davinėdami pravažiuojan- 
tiem rusam keleiviam 
maisto produktus, kaip 
pieną, kugelius iš bulvių, 
duoną ir kit.

Vietoj išvežtų lietuvių 
daktarų atvežti rusai. 
Kaimuose, tačiau kol kas 
vis dar yra daugiausia 
lietuviai daktarai.

Kalėjimuose yra daug 
kunigų. Lankeliškių para
pijos visi kunigai ir baž
nytinis personalas paso
dinti į kalėjimą dėl užėju
sių klebonijon partizanų. 
Pajevonyse ir Kybartuose 
kunigų dar yra.

Laiškai ir siuntiniai nu
eina į Sibirą punktualiai. 
Radio Lietuvoje leidžia
ma laikyti tik komunis
tam. Gavusieji laiškus iš 
termtinių DP tardomi ir 
dažnai patenka į kalėji
mą. Iš Amerikos laiškai ir 
siuntiniai taip pat ateina. 
Vienam lietuviui buvo at* 
ėjęs iš Amerikos 30 svarų 
drabužių siuntinys. Siun
tiniui išpirkti reikėjo su
mokėti 2800 rublių.

Siuntinį grąžino atgal 
Amerikon.

C., lenkas, jo žmona lie
tuvė, buvo laikomi ūki
ninkais buožėm. C. buvo 
vežamas Sibiran, jo žmo
nos brolis yra Vilniuje 
aukštas pareigūnas, tai 
jis išpirko sesers vyrą jau 
vežamą Sibiran 1000 km 
už Maskvos. Išsipirkęs C. 
pabėgo iš Rusijos ir gyve
na savo ūkyje.

Lietuvaitės, kurios ište
ka už rusų ir su rusais iš
važiuoja, apiplėštos ir pa
mestos grįžta namo.

Buvusieji prie vokiečių 
įstaigų tarnautojai vieni 
nužudyti, kiti kalėjimuo
se, o dar kiti išvežti Sibi
ran. ELTA.

Gerai darai rūpindama
si savo namais, bet taip 
pat žiūrėk, kad šeimos ir 
visuomenės priešai nepa
degtų miesto. G. P. S.J.

I____ __Juozas Kasusias 
Ine.
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IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE", "SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
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VISI KELIAI VEDA Į BROCKTON Ą!
Moterų Senelių Prieglaudos Statybos Fondui Didelis

PIKNIKAS
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 

Vienuolyno Sodyboje
LABOR DAY

Rugsejo-Sept. 5,1949
Thatcher Street, Brockton 54, Mass.

1

Graži dienos programa -
10 vaL Iškilmingas šv. Mišias lai

kys lesaus Nukryžiuotojo Seselių 
Rėmėjų Organizacijos pirminin
kas - Pranciškus M. Juras.

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

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

lyviams ir visiems to parengimo 
rėmėjams. Tarpais bus dainos su 
muzikaM.

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

MB^IAI.

MŪSŲ TAUTINIAI PARKAI , vieta Jungtinėse Valsty-'meškų”,
* ;bėse su vandenynais ir to meš

“Neduokite mais-iGroniui bendrai su visais susi- 
meškoms”, “Griežtai j rinkusiais žmonėmis, atkalbė- 

_ * “Mangrove” g i r i o m i s. prisilaikykite rūkymo pa-! jus trumpą maldą, visi svečiai
s” yra medžių-tvarkymų”. C.C. ir viešnios buvo pavaišinti kuk-

. rūšis, kurių šaknys randa- 
“Carlsbad Cavems Natio- §i žemės paviršiuje, o ne 
nal Park New Meksikos žemėje. Juose yra jvai- 

' valstijoje — apie 45,000 riaušių puikių paukščių.
grožiui ir akrų plotas su urvų labi-! ~ .. . , . , . .

“Grand Canyon1 Darbininkai, kūne tun 
” Arizonos sudar? sutartis su Natio-

Iš milžiniškų Amerikos tijoje su puikiu Rocky le- “Mangrove 
iškų Jung. Valstybių duotu kalnu' ir ežerais;'rūšis kurii

: ir vitbiiKJS udvu p<i vaisinu KUK- 

I lia arbatėle ir skaniais užkan- 
džiais. Tik gaila, kad dėl dide- 

i lės daugybės atsilankiusiųjų ne 
j visi galėjo iš karto prie stalų 
I susėsti. Tačiau, ir šie paskuti
nieji rūpestingų šeimininkių ne
bebuvo pamiršti. Tuojau po 
—skyriaus pirmininkės, 

įp-nios O. Barkauskienės rūpes- 
i čiu pradėta meninė Jubiliejaus 
! programa. Pirmiausia kalbėjo 
^Škotijos lietuvių klebonas kun. 

Seguoia medžių ne nes, esant labai daug žmogus ir norėdamas, nė juste k ll^ pinnoje ’ įaIboje 
lankytojų, gali Sąryšy^nepajunti! Rodos, visai ne-1 
su tuo susidaryti keblu-,daug laiko nuo to įvykio, M!partoUnių laikų ^„,„3 lvy. 

kius, o antroje, — jis gėrėjosi 
gražiais, Moterų Dr-jos per 20 
metų, nuveiktais darbais, ska
tindamas tos dr-jos nares ir to- 

, liau dirbti šį gražų kultūrinį,
kių Moterų Dr-ją. Tašiau nuo kataBkišką Antraais i4

r 1 eilės kalbėjo dr-ras kun. L.
Gronis, kuris irgi pasakė dvi 

Škotijos Lietuvių Katalikių ... Pirmoie kalboie
Great Smoky, bet ir teikia apsaugą bei Moterų Dr-jos skyrius Glas- plačiai‘ apibudino, kaip šiandien 

North Karoline -; patarnavimus svečiams, gow’e, sekmadienį, rugpiucio 7jdaug kur kariauja bedievybė ir 
. komunizmas prieš Katalikų

Wa- aukščiausi į rytus nuo Da-i neapsipažinę su aukštais ruošė gražų ir jaukų seimyninj paneigdami V. Dievą
, ir Jo įsteigtą Bažnyčią, Dievo 
i ir Bažnyčios įsakymus. Jis kal- 

, ! bėjo, kad krikščionybė skelbia
_______________ . ... "Į Jubiliejaus pammėjimaa buvoitiMą o komuni2mas _ melą, 

Montana Vals- Vienintelė pusiau tropiška parkų speciaJistai, vadina-;pradėtas bendromis hetuvm pa- jr melą legali.
zuoti visur, kur tik jis įsigali. 
Antroje savo kalboje, jis telie- 

l* tė tik Moterų Dr-ją ir jos vei
kimą. Taip pat pasakė gražias 
kalbas, Moterų Dr-jos Centro 
pirmininkė, p-nia U. Juodišienė, 
ir Blaivybės Dr-jos pirminin
kas, p. J. Vaičiulis. Abu šie kal- 

,bėtojai pagyrė Moterų Dr-ją 
ir gėrėjosi jos kultūrine katali
kiška veikla. P-nia U. Juodi- I 
šiene vaizdžiai nupiešė Moterų 
Dr-jos veikimą ir jos reikšmę, 
lietuvių katalikių gyvenime ‘

miškų 
valdžia yra išskyrusi di
džiulius plotus gražių, is
torinių miškų viešam rei
kalui : krašto 
gyventojų gerovei bei pa- rintais; 
togumui. Tautiniai parkai National Park

Škotijoje. Visiems kalbėtojams 
publika gausiai plojo.

Pabaigai didžiulis Blaivybės 
Dr-jos choras, vadovaujamas 
p-lės J. Sarafinaitės sugiedojo
“Ilgiausių Metų” ir keletą liau- sušuko jaunesnysis. — “Padė- 
dies dainelių.

Vėliau ant to pačio liepto su
sitiko du žmonės. Vienas seny
vo amžiaus, o antras jaunas 
vyrukas. Abu skubėjo savais 
reikalais. “Palauk, seneli!” —

GLASGOW, SKOTUA
Iškilmingas 20-ties metų Šk.

L. K. Moterų Dr-jos Įsteigimo 
Jubiliejus

-------------- ---------—,---------, Iš tikrųjų šiame pasauly, vaiši 
niuose parkuose aprūpina kaip pats žmonių gyvenimas, į nn{f2’

Ta-, taip ir laikas, yra labai trum- 
“Yellow- dos upės vanduo; “Sequo- čiau’ kaS lanko parkus pas, ir nepaprastai greitai pra-!

- -- - vasaros metu, reikia 1S bėga tarsi, sraunios upės van-

via. pairtai dLiAJuai ± 0.1 A. AllZįUllUO 1 D 1 rp V

tai yra vietos visų gyven- valstijoje su mylios gylio . Fark Tarnyba» _aV^' 
tojų malonumui bei pasi- dauba, kurią amžių bėgy- r ,. - _ .-
grožėjimui. Pirmoji tokia je išrausė sraunus Kolora- svečius nakvynėmis, 
vieta tai buvo 
stone Parkas” VVyoming ia National Park” Kali-!vasaros meLU’ reiKia ls,&ėga tarsi, sraunios upės van- 
valstijoje, įsteigtas 1872 fomijos valstijoje su mil- a^k^ ^°’_nuolat
m. su daugiau, kai 2,000,- žiniškų ! ~ ** ’ """ » .
000 akrų, 3,000 geizerių ir sodais, 
karšto vandens šaltinių, 
daug laukinių gyvulių ir Rytinėje 
t.t. Šias viešąsias vietas “Isle Royale” Michigan 
administruoja federalinė valstijoje parką. Tai yra 

kurios randasi Superior ežero sala. Šis vy1161 nemokamų,
Park Service parkas yra i

----- ------------. .---------------— . |--------° -------— >-------

dalvie turime mll- Visi tautiniai parkai, prieš n-jį Pasaulinį Karą, gar- 
•7 « • .. • a tirt .. _ b _ <_ _ _ • • •išskiriant “Carlsbad Ca- susis žemės reformos iniciato- 

verns”, teikia vietų nak- rius, kun. M. Krupavičius
, kurie mą kartą atvykęs Škotijon, su- 

pagareėjęs~ turi nuosavus reikalingus tvėrė Škotijos Lietuvių Katali-

pir-
valdžia,
National
(Vidaus
s yriaus) priežiūroje. 1

Nuo 1872 m., tai yra per kurios jau prieš Kristupo ne tik saugoja ir užlaikomo metų!
7 ’ metus, buvo įsteigti ir Kolumbo laikus yra ten mūsų tautinius parkus/ N ‘
k ti 27 parkai, kurių dau-buvusios. Great Smoky! bet ir teikia apsaugą bei Moterų Dr-jos skyrius 
gausiai randasi vakarinė-Kalnai” North Karoline patarnavimus ?nw’p ^kmadieni.
jr dalvje: “Mount Rai-Tennessee. Šie kalnai yra kurių dauguma, būdami. tam jubiliejui paminėti, su- 
rier National Park _
s irgton valstijoje su sa- kotos Juodųjų Kalnų, ku-, kalnais, ledynais, upėmis (pasivaišinimą su kalbomis ir 
vo ledynais ir tankiomis riuose yra įvairiausių įdo-'ir gyvuliais, yra jos reika-! menine dalimi, kuri buvo gra- 
giriomis: apie vieno mili- mių augalų. “Evarglades”jlingi. Tarnyba prisilaiko žiai pravesta, 
jono akrų “Glacier Natio- parkas Floridos valstijoje, taisyklių, kurias nustato! Jubiliejaus .
r 511 Park YČU.*?- v V* AM**.** ---- z — — ———y - — — — -
--------------------------------------------------------------------mi “rangers”, kuriais pa-'maldomis, 2 vai.

Departam e n t o milžiniškais briedžių pul- nakvynei daiktus. 1 .

kais ir vario kasyklomis,! National Park Tarnyba to laiko šįmet jau suėjo lygiai

siu pereiti jums per lieptą, kad 
J. Butkevičius, kartais nepaslystumėte ir neį- 
---------  j kristumėte į vandenį” “Dėkui, 

.  - - Jau- 
įnesnysis palydėjo sutiktą sene- 

Dvi ožkos susitiko ant s.au-1* » klt4 pmię kranto
ro liepto, pertiesto per gilų u-'ir ab" I"0“ nukiutino «' 

.. ... ..... vo keliais. “M. L.”pelj. Viena norėjo pereiti j vie
ną upės pusę, o kita į kitą.
“Šalin!” sušuko pirmoji. — “Aš 15 Lietuvoje SllŠCKUdytų 
pirmutinė ant liepto užėjau, aš 
ir per upelį pirmutinė perei-;
siu!” — atkirto antroji, 
vyresnė, man visur turi būti 
pirma vieta. Šalin, aš tau sa
kau!” — šaukė pirmoji. Ir puo
lė viena kitą. Jiedvi taip smar
kiai susidūrė ragais, jog abi 
nuo liepto nukrito į vandenį.

Kuo Skiriasi Žmogus j dėkui!” — atsakė senis. 
Nuo Gyvulių

Kunigų
“Aš Parašė Juozas Prunskis. Iš

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

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

JEI nori GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — prastai yra žmonės baigę 
kolegijas ir interesuojasi 

Norintiems angliškai pagal girininkyste. 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yrą 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
W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS

• A NGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" po pietų, šv.i 
Luko parapijos bažnyčioje. 
Čia gana skaitlingai susirinku
siems žmonėms, kun. J. Gu
tauskas pasakė gražų pamoks-į 
lą, o d-ras kun. L. Gronis, gra
žiai bažnytiniam Blaivybės Dr- 
jos chorui giedant, suteikė žmo
nėms Palaiminimą su švč. Sa
kramentu.

Po pamaldų žmonės tiek vie- 
“Prisilai- tiniai, tiek ir iš kitų artimes- 

taisyklių”, nių lietuvių kolonijų susirinko 
Skaitykite Ženklu s”, ir pripildė erdvią Blaivybės 

prie Dr-jos svetainę. Čia kun. L.

I

| Tautiniai parkai yra 
vieši, ir žmonės, kurie 
juos lanko, turi prisidėti! 
prie jų užlaikymo ir prisi-| 
laikyti juose nustatytų; 
taisyklių.

Todėl tautinių parkų! 
tarnyba prašo: 
kykite visų «r
“Neikite per arti

Vice prezidentas Alben Barkley, 71 m. amž., 
damų draugystėje. Iš kairės į dešinę: Barkley’s 
duktė, ponia Max Fruitt; ponia Carleton S. Had- 
ley, iš St. Louis ir jos duktė Anne.
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Aš Einu - Kas Su Manim?
4 ♦ o »

VIETINES žinios

MBNškas Lietuvių ’TMta” Mms Gatvėse 
Kalėjo 10 i

Ačiū. Vasarinės mokyklos va
dovybė ir mokytojai reiškia sa
vo didelį dėkingumą šv. Jono 
Evangelisto Draugijai už para
mą.

Kaip pirmiau esame pareiškę, 
mes esame dėkingi visoms 
draugijoms ir asmenims už pa
gelbą vasarinei mokyklai

Kitą vasarą stengsimės vėli 
steigti ir vesti vasarinę mokyk
lą su patrijotingų lietuvių pa- 
gelba.

yCHospital Brightone. Jis turi se
serį Maldenę, Arlingtone ir So. 
Bostone pusbrolį Petrą Grigą.

Rap.

I
Nauji Tremtinių Transportai

Jūs skaitėte BALFo Bostono 
skyriaus garbingų ir žinomų 
lietuvių pasirašytą atsišaukimą 
“TAG DAY” reikalu? Kaip jūs 
manote: ar mes tik kelis šim
tus rinkėjų į didmiesčio gatves 
pasiųsime ir taip apsijuoksime 
prieš kitataučius, ar mes visi, 
kas tik galime, išeisime su dė
žutėmis ir išnaudosime mums 
duotą progą garbingai pasiro
dyti ir surinkti galimai dau
giausiai aukų? j •

Piknikų sezonas baigiasi, o 
jie ruošiasi tik šventadieniais. 
Lietuvių “TAG DAY” Bostone 
bus šeštadienį (Saturday). Tą 
dieną daugumas nedirba, yra 
laisvi. Tad rugsėjo mėn. 10 d. 
nevažiuokime niekur savaitgalio 
(Weekand), o susirinkime ir 
suvažiuokime visi į krūvą, į tal
ką, ir padarykime milžinišką Į 
lietuvių “pikniką” Bostono gat
vėse! Kaip į didelius atlaidus 
Lietuvoje — Šidlavoje ar Alvi
te, Žemaičių Kalvarijoj ar A- 
nykščiuose. Kas pėsti, kas va
žiuoti.

Niekas iš lietuvių rugsėjo 
mėn. 10 d. negali būti ramus ir į 
sėdėti namuose, kai visų lietu-i 
vių, neatsižiūrint pažiūrų skir
tumų, garbė Bostone pastatyta: 
prieš milijoninę kitataučių vi
suomenę. Ne tik So. Bostone ar 
Bostone, bet ir priemiesčiuose- 
bei artimiausiose kolonijose,' 
kaip Lawrence ir Worcestery,; 
gyvenantieji lietuviai, kas tik

laisvas, rugsėjo 10 d. aktyviai 
dalyvauja su dėžutėmis aukų 
rinkėjais Bostono gatvėse ir į- 
staigose. Tai ne vien tremtinių 
reikalas. Tai visų Amerikos 
lietuvių reikalas!

Tėvai, paraginkite savo duk
ras ir sūnus, kaimynai — kai
mynus, draugai — draugus. 
Nelaukite atskirų kvietimų. Čia 
neturi būti pasiteisinimo, kad 
kas lietuviškai nemoka ar silp
nai kalba, 
kalba.

ar angliškai nesusi-

Lietuvių 
ne leistas 
palaimintas Bostono arkivysku
po.

— Aš einu — kas su mani
mi!? — sakykime vieni kitiems 
ir pasiraginkime. Ir rugsėjo 10 
d. tūkstančiais rinkėjų išeikime 
į Bostono gatves. Visi kaip vie- 

kad neapsikiaulintume.
Ed. Karnėnas.

“TAG DAY” Bosto- 
miesto burmistro ir

4-riot» premijos mokslui The 
Newman Preparatory School, 
211 Commonwealth avė., Bos
ton 15, Mass., leidžia laikyti 
kvotimus, penktadienį, rūgs. 9, 
3 v. p.p., kurių pirmi 4 laimė
tojai gaus veltui metų mokslą. 
Visi baigę High School moks
lą gali laikyti šiuos kvotimus. 
Jei pavyktų juose išeiti su di
deliu pasisekimu, gautų premi
ją metų mokslui Skiriamos 4 
premijos.

nas.

Palaidotas. Rapolas Šalavė- 
jus, 90 metų, ilgai sirgęs pas 
ponią Lušienę, 639 E. 7th St., 
mirė, aprūpintas su Sakramen
tais, rugp. 26 d. Giminaičio 
kun. Jono Daunio buvo palai
dotas, rugp. 29 d., 9 v. r., iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios.

Mirt Barageviaite
Pirmadienį, rugp. 29 d. mirė 

Jonas A. Barasevičius, 31 m. 
amžiaus, išbuvęs 12 metų ligo
ninėje. Velionis pašarvotas bro
lio Juozo, laidotuvių direkto
riaus, įstaigoje, 254 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Į Laidojamas ketvirtadienį, 
rugsėjo 1 d., 10 vai. rytą iš 8v. 
Petro lietuvių par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Liko dideliame nuliūdime bro
liai — Juozas ir Antanas ir se
suo Felicija Daley.

8. m. rugpiūčio 29 dieną, 
laivu “General Bundy” į New 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Bartkus, Bronius, Januta, 
Kęstutis, Algimantas į Chicago, 
IU.

Bereika, Jurgis į Philhps, 
Wisc.

Blakutis, Povilas, Anne į 
Dorchester, Mass.

Buksnys, Jurgis, Anastazija, 
Vytenis į Omaha, Nebr.

Dambrauskaitė, Antanina į 
Sodus, Mich.

Dimavičius, Aleksandras, Ce- 
cilia, Nijolė, Vida, Algimantas 
į Pittsburgh, Pa.

Dūda, Henrikas, Angelė į 
Brooklyn, N. Y.

Garunkstis, Jonas, Maria,

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

J.Repdfc,M3.
Lietuvis Gydytojas

495 ColumMa Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maso.
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Insurance
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Res. 37 Oriole Street
West Roabury, Mana.
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Rugpiūčio m. 18 d. p. So- 
ir Elena Rymaitės suruošė 
pas save gražias išleistu- 
kuriose dalyvavo gausin- 
būrys vietos lietuvių ir

Vargšas senelis tremtyje tu
ri viltį tik savo broliuose ir se
sėse Amerikiečiuose. Neužvil
kime jo ir jam padėkime, pasių
sdami per BALF'o darbuoto
jus jam maisto ir drabužių!

Kita labai gera proga padėti 
Vokietijoje esantiems suvargu- 
siems mūsų broliams ir sesėms, 
tai prisidėti bet kokiu būdu 
prie South Bostono. Balfo sky
riaus specialios rinkliavos rug
sėjo 10. Atsiliepkime!...

Paskyrė Dienos Uždarbį

Ponia L. Stasiulienė, gyv. W. 
Roxbury, pirmoji paskyrė savo 
dienos uždarbį BALFui. Ji sky
riaus valdybai pranešė, kad ne
galės eiti į gatves aukų rinkti 
rugpiūčio 10 d., lietuvių "Tag” 
dienoje, bet už tai visos dienos 
uždarbį paaukos Balfui.

To principo, bei to pavyzdžio 
turėtų laikytis visi lietuviai, 
arba eiti į gatves aukų rinkti, 
arba savo dienos uždarbį paau
koti. Sužinojęs.

SSSBBDDSSSBSnaSBSSDSSaMBSBBDSSBBBCR

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. S0 8-3141, So. Boston, Mass.
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Mirė. Rugp. 26 d. mirė mies
to ligoninėje, ilgai sirgusi Mag
dalena Liaudanskienė, 57 metų, 
gyv. 1 Mather St., Dorchester, 
Mass. Kilusi nuo Šiaulių. Pali
ko vyrą Petrą, du sūnų, dvi 
dukteris ir seserį Oną Bickienę. 
Laidojama iš šv. Petro parapi
jos bažnyčios, 9 v. r., rugp. 30 
d., 9 v. r., šv. Mykolo kapuose.

Kun. Antanas šeštokas
Kun. Antanas šeštokas atvy

ko iš tremties Amerikon į Law- 
rence, Mass. savo giminaičių p. 
Sofijos ir Elenos Rymaičių at
kviestas. čia jis mėnesį laiko 
paviešėjo ir pailsėjo. Wisconsin 
Vyskupas jį pakvietė į savo 
vyskupiją ganytojavimo dar
bui, 
fija 
jam 
ves, 
gas
naujai atvykusių buv. tremti
nių.

Rugpiūčio mėn. 20 d. kun. 
Antanas šeštokas išvyko iš 
Ldwrence, Mass. į Wisconsin 
vyskupiją ganytojavimo dar
bui.

Pažymėtina, kad kun. Anta
nas šeštokas Imdamas tremty
je, Vokietijoje, buvo prie Ame
rikiečių kariuomenės sudary
tuose lietuvių daliniuose kape
lionu.

Per 20 metų dirbęs Lietuvos
Valstybiniame Teatre, kaip;Bronius į Brooklyn, N. Y. 
dramos artistas, Henrikas Ka-į Graužinis, Antanas į Blooms- 
činskas, (mūsų varg., muz. Je- būry, N. J. *
ronimo Kačinsko brolis) stoja 
talkon BALF 17-tam skyriui Illinois. 
pra vedime pasekmingos viešos Į 
rinkliavos — “Tag Day” 
Bostone, rugsėjo 10 d. Jis per 
lietuvių radio programos va
landėlę kreipiasi, specialiai 
kviesdamas lietuvius į šią di
džiąją talką, į kurią visi gyvie
ji lietuviai privalo įsijungti, 
būtent, viešąjį aukų rinkimą 
Bostono gatvėse rugsėjo 10 d.

Rap.

bury, N. J.
Griniūtė, Laimutė į Chicago,

d. buvo 
Petras, 
(Armo- 

gyv. 55Navickų, l. 
Rd., Jamaica Plain,

F., duktė Juliaus ir 
Čaplikų, gyv. 88

Krikštai. Rugp. 27 
pakrikštytas Edvardas 
sūnus Jono ir Olėsės, 
kavičiūtės) 
Montebello 
Mass.

Eleanora 
Eleanoros,
Whitfield St., Dorchester, Mass.

Rugp. 28 d. tapo pakrikštyta 
Valerija Ona, duktė Nickolo ir 
Veronikos (Gumauskaitės) De 
Yeso, gyv. 60 Thomas Park.

Kristina Adelė, duktė Bronio 
ir Marės Gudų, gyv. 112 W. 
7th St.

Svečiai Sekmadienį vieti
niams kunigams gelbėjo bažny
tiniame darbe šie svečiai kuni
gai: J. B. Rusteika, K. Veng
ras, MIC., ir A. Naudžiūnas, 
MIC. Kun. Rusteika pasiliks 
dar savaitę. Kun. Naudžiūnas 
išvažiuos rūgs. 1 d. Kun, Ven
gras pabus kiek ilgiau. Jis lai
kys šv. Mišias salėje, 492 E. 
7th St., per savaitę ir kitą sek
madienį.

Remontai. Šiomis dienomis y- 
ra taisomas vienuolynas ir mo
kykla prie I St. Mokyklų kam-

MEDLEVA 2IEVIES
Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nUo užsise- 

\4Į^/ nėjusių vidurių už
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei

katai, jį lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir
dūkas
vienas

skaistumo.
verdančio

Vienas puo-
vandenio ir

šaukštukas sutrintos
Medlevos Žievių, gerk kada at-
šals. Medlevos Žievės $1.50
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko-
sėjimą, verčia
Trukžolių svaras $2.50,
$1.00 5 uncijos.

prakaituoti.
o už

ALEXANDER’S CO.
414 W. BBOADffAY,
So. $7,

bariai tvarkomi Vienas naujai 
įrengiamas aštuntam skyriui.

Važiuoja. Kitą sekmadienį, į- 
vyksta Ateitininkų susivažiavi
mas, Waterbury, Conn. Į šį A- 
teitininkų susibūrimą važiuoja 
būrys su kun. Albertu Kontau- 
tu, ir iš So. Bostono.

Kad nepakenkus. Raginame 
visiems susitvarkyti savo die
notvarkę taip, kad jokiu būdu 
nepakenkus pilnam pasisekimui 
Seselių Jėzaus Nukryžiuoto 
Rėmėjų metiniam išvažiavimui, 
rūgs. 5 d., Thatcher St., Brock
ton, Mass. Šis visuomeninis po
būvis prasidės su šv. Mišiomis, 
10 v. r. Dalyvaukime ir ben
dradarbiaukime visi Įsigykite 
kelionei tikietus.

Ieškoma sena moteriškė pri
žiūrėti namus ir mergaitę, die
nomis. Jai teikiamas kambarys, 
valgis ir mažas mokestis. 
Kreiptis reikia į “Darbininką”.

Reikalinga. Reikalinga yra 
moteris namų ruošai. Atlygini
mas geras. •

Taip pat reikalingi yra dar
bininkai skalbykloje.

Taip pat yra reikalingas bu
tas vienam kitam benamiui. 
Kas turi tuščią butą, praneški- 

BALFui arba “Darbininkui”.

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 317 Koman- 
deris Daktaras William G. Du- 
serick praneša, kad prasidėjo 
išmokėjimas dividendų Antrojo 
pasaulinio karo veteranams, 
kurie turėjo National Service 
Life Insurance.

Tokių dividendų bus išmo
kėta apie 2,800 milijonai dole
rių* Abelnai imant, bus išmo
kėta po 175 dolerių kiekvienam 
veteranui. Apie 16 milijonų ve
teranų gaus dividendus.

Vietiniai veteranai galės 
gauti dividendų aplikacijas ir 
pagalbą jų išpildyme Posto na
me, 265 C Street, South Bosto
ne, vakarais nuo 7 iki 9 valan
dos. Tas patarnavimas bus su
teiktas ne tik Posto nariams, 
bet visiems Antrojo pasaulinio 
karo veteranams.

Juo veikiau veteranai išpildys 
aplikacijas, tuo greičiau gaus 
jam priklausantį dividendo če
kį. Pildant aplikacijas, reikia 
pažymėti apdraudos poliso nu
merius.

Visi veteranai, kurie turėjo 
apdraudą nors 90 dineų, gaus 
dividendą.

Juodvalkis, Vincas į Cleve- 
—iland, Ohio.

. Kacucevičius, Leonardas į 
Chicago, III.

Kaklauskas, Juozas į 
wood, Miss.

Kiaune, Kęstutis į 
Park, N. Y.

Klimaitis, Martynas 
roit, Mich.

Kreivys, Vladas į So. Boston, 
Mass.

Kriksciukas,* Stanislava, Vy
tautas į Bethlehem, Pa.

Leleika, Povilas, Ursula į 
Uniondale, Pa.

Mitkus, ^Pi jus į Brockton, 
MaSs.

Mulevičius, Petras į Rich- 
mond, Va.

Mūrelis, Leopoldas į Rich- 
mond Hil, N. Y.

Paskonis, Kazys, Danutė, Al
mantas į Cleveland, Ohio.

Povilaitis, Jonas, Jadvyga. 
Algimantas, Rimgaudas, Lore
ta į Madison, Nebr.

Sabaliauskas, Domas, Valeri
ja į Livingston, III.

Senelis, Augustinas į Roches- 
ter, N. Y.

Sodaitis, Antanas, Sese, To
mas, Birutė į Bridgewater, 
Mass.

Valaitis, Stasys, Adolfine, 
Dalia į Chicago, III.

Vasiukevičius, Stanislovas į 
Chicago, Dl.

Velavičius, Jonas, Kotryna į 
Benton Harbor, Mich.

Venckūnas, Jurgis, Eugenia 
į Chicago, IU.

Žilevičius, Stasys, Zuzana į 
Chicago, IU.

Zumbakis, Vytautas į S. Bur- 
lington, Vermont

Tremtinius pasitiks organiza
cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

te

Lietuvių šeimos 
“Nelaisvėje”

Imi- 
“nelaisvėje”

šiuom tarpu Amerikos 
gracijos stoty, 
East Bostone yra uždarytos net 
trys lietuvių šeimos. Senukai 
virš 60 m. amžiaus, Smetoniai 
ten jie laikomi apie trys mėne
siai. Jų apklausinėjimas dabar 
eina.

Petras ir Adelė Ausie jai su
7 in. dukrele ir 16 mėn. sūneliu
ten laikomi jau 10>ta savaitė.
Už ką nežino nei jie, nei p.p.
Valatkai S. Bostone, pas ku
riuos jie vyksta. Būk laukia
papildomų žinių.

Prieš mėnesį ten sulaikyta ki-
ta lietuvių šeima vyras.
žmona ir jauna dukrelė. Už ką

taip pat nežino. Be to ten
yra ir Petras Grigutis ilgus
metus tarnavęs Lietuvos ka
riuomenėje. Jis atvyko laiveliu
su latviais ir estais. Jo likimas
surištas jų. Pastaruoju lai
ku jis buvo patalpintas Marine

Green-

Ozone

į Dėt-

PAROS SKELBIMAI
Mznit

Restoranas su alum ir vynu 
labai judrioj gatvėj, apmokėjus 
4 darbininkus ir visas išlaidas, 
lieka gryno pelno virš $600 — 
Pigiai parsiduoda dėl išvykimo 

Bostono. Teirautis pas — 
Antaną Juknevičių, 
Lithuanian Agency

545 Broadvvay, So. Boston 
Tel. SO 8-0606

i
iš
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GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Jsseph I.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
NoSry'mTBUC 

Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston'S-3M0

Km norite j«*eyti Saulėtoje 
Califore įjoję Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

CHAS. LUKStS 
Realstatininkas 

71t N. Vaa Nesą Ave^ 
Hollyvrood 38, Calif.

YAKAVONIS 
/merai Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Diena ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Ava. 
Brockton,. Mass.

---- J f IILUI 
Lutfani j. w«iii
(Waitekunas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Bateamuotojas 

Patarnavimas Diena ir Nakty. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3348

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Magu. 

PRANAS WAITRUS
. Martauta — Jonas Zlrikte,

787 Broadway, So. Boston, Maas.

Draugija laiko anairinkimiis kas tre- 
i čia sekmadienį kiekvieno mtaesto, 
. 2 vaL po pietą. Parapijos asISj,

492 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.
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Geriausto Užeiga Vyrams ir Moterims yra
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SOUTH BOSTON CAFE
■

'""■■t? .

\ •
Vincas Balukonis, Savininkas.

a-'TTT ■ '1
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Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai

Soulh Boston, Mks.
ir mandagiai patarnauja.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

584 Bbbž Bioadwsv
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalstskas, F. E. Zaletekas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

Fatamavlmas dieną ir nakty. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY FUBLIC 
* Tol. SO 4-0815 
BOuth Boston 8-2S04



Antradienis. Rugpjūčio 30. ’49 DARBININKAS
I Tuo tarpu katinas vaikš
čiojo po kiemą ir vis la
biau pūtėsi: iš žvirblių 
buvo nugirdęs, kad ne tik 
žvyne, bet ir šeškas jo pa
būgo. Kniauklys buvo tiek 
išpuikęs, jog nepaisė nei 
gaidžio, nei paršiuko, nei 
šunyčio Margiuko. Visi jie 
norėjo jam prisimeilinti, 
kaip tokiam galingam. Su 
Margiuku jisai pasielgė 

Į visai negražiai: kai šune
lis, vizgindamas uodegą ir. 
gerindamasis, prisiartino' 
pažaisti, mūsų galiūnas ė-i 
mė purkšti ir spiaudytis, 
o paskui atsimojęs cvang- 

Nors ji šnekėjo šiurkš- telėjo Margiukui antausį, 
čiai, vienok ją nusmelkė Anas tik sucipo ir unkš- 
išgąstis. Kiek palindėjus damas nubėgo į būdą, 
spaliuose ir apsimąsčiusi,; Girininkas Jokūbas, ėjęs 
ji išniro iš palėpės ir sąs- su šautuvu per kiemą, su- 
para nusileido ant žemės, barė mušeiką: 
kur pro varnalėšas spruko. — Negražu, negražu dau- 
į girias. jžytis, lyg kokiam akėtpie-

1 Ten ji susitiko šešką, meniui! 
kuris suniurzgėjo: į — O ko jie mane kirkina,
— Ar balos dega, kad'lyg nežinotų ,kad aš galiu 

_ * ’ ' papiauti žiurkę ir šešką, .
— Bėgtum ir tu, jei žino- lapę ir mešką.

— r --------- —■ Jis ūmai nuščiuvo. Pas-
Pamąsčius valandėlę ji atšovė žvyne ir, nesusto- kutiniai žodžiai jam nety-.

čia išspruko. Bet žvirbliai 
nuo visų stogų jau klegė
jo ir šaukė:
— Tokių stebuklų dar 

nebuvo, kaip žemė žeme 
stovi: Kniauklys rengiasi 
lapę ir mešką skersti! i 

Katinas įširdo ir tarė: ' 
— O ką jūs man padary

site — eisiu ir papiausiu. 1 
Tai ir bus jiems juoktis iš 
manęs! - 1

Ir jis apsisukęs čėpojo į < 
girią.

Nuo slenksčio prabilo 
girininko žmona:
— Katinėli burkuonėli,1 

neprasidėk su ta lape ir ] 
jos tave sudras-

^Literatūra
Antanas Vaičiulaitis

Apie Galingą Kaliną
Pasaka

Toli tarp girių gyveno nuo lubų. — Bent kartą 
miško sargas Jokūbas. Jis savo snapą sučiauptum! 
turėjo trobą su žmona 
Kristina, penkis vaikus ir 
katiną Kniauklį. Netrūko 
jo kieme ir kitokių gyvu
lių bei paukščių, bet įžy
miausias jų tarpe buvo 
katinas: juodas jisai bu
vo kaip smala, baltomis 
letenomis ir tokia pat 
žvaigžde ant krūtinės.
— Tai mūsų Kniauklio 

gražumėlis! — kalbėjo gi- taip leki? 
rininko žmona. — Antro 
tokio visoj žemėj nerasi, tum, kas tavęs laukia, —

“Ivlr. Average” po daugelio metų atsiradęs Vokietijoje, kaipo balsuo
tojas, apleidžia Frankfurte balsavimo būstinę. Čia jo atsiradimą sten
giasi užfiksuoti reporteriai, kaipo labai svarbų įvykį.
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KUN. LONGINAS JANKAUSKAS

pridūrė:
— Jisai ir žiurkę paplau

tų.
Kristina pakėlė katiną iš, _  Nepyk" j ..............

pelenų, kur jisai snūduria- jr pasakyk,’ kas gi nutiko? 
vo ir pūravo, nupurčiusi- žiurkė atsitūpė ir nusi- 
pasisodino į sterblę ir glo- šluostė prakaitą nuo snu- 
stė jo keterą. Kniauklys 
murkė ir pūtėsi šiaušda- 
masis. Paskui, nušokęs, jis 
vaikščiojo skersai ir išil
gai po aslą, o jo kailiukas 
mainės ir žvilgėjo sulig 
kiekvienu žingsniu. Galop 
jis išbėgo į kiemą ir ėmė nęs tai nė liūtas nepabai- 
nagais braižyti svirtį. • • dytų!

Ant rentinio nutūpė žvyne teisinosi: 
žvirblis ir sučirškė: _ Lengva tau šnekėti!.—r___
— Ar ką piausi, jei taip Tas katinas toks stambus meška: 

kys.
Jis atsakė:

— Tai kam žvirbliai ger
kles laido ant manęs!

Kristina dar šaukė jį, 
bet katinas jau nieko ne
klausė. Išdidęs ir susirūs
tinęs, jis įlindo į girių 
tankmę.

Iš pradžių jis dar girdė- 
Duokite man tą jo, kaip jį moteriškė atgal 

Aš jam vilioja ir kaip gaidys na- 
” muose gieda. Paskui tie 

balsai nutilo, ir jam pasi-

dama šniokštavo tolyn, 
šeškui pasidarė neramu.

Jis šūktelėjo:
, meldžiamoji,

kučio.
Atsikvėpus ji prapliupo:

— Katinas, Jcatinas! 
Ir ji pravirko balsu, 
šeškas barėsi:

— Žliumki nežliumbus — 
jau nė gėdos netąri! Ma-

nutūpė žvyne teisinosi:
— Lengva tau šnekėti!

galandi? _ į kaip kumelys. Vaikščioja
Iš pradžių katinas dėjosi sau jis po kiemą šiauste 

nenugirdęs: šnekėsis jis pasišiaušęs, ir vis šaukia:
tau su visais tauškalais! “Kur ta biaurybė žiurkė?

Žvirblis nenustygo ir vis Aš jos kaulelius sutriuš- 
rizgo:
— Mano vaikučių tai jau 

nepasieksi. Jie taip aukš- strazdas ir pratarė:
tai po sparu, kad tau gal-Į — Baisu * kas darosi! 
va susisuktų, ir nukristum Kniauklys tik plėšosi ir 
j šalinę, jei bandytum rėkia: ‘T ‘ ‘ 
šliaužti prie mano lizdo, jsmirdalą šešką!

Kniauklys liovės braižę- 
sis ir pasakė:
— Terliosis kas ten su 

tavo žvirbliapalaik i a i s. 
Manęs laukia didesni dar
bai — eisiu žiurkės pjau
ti! Ji per naktis brazda 
ant aukšto, praėdė lašinių 
paltį kamine ir neduoda 
man miegoti.

kinsiu...”
Čia ant šakos nutūpė

parodysiu vištas pjauti...
šeškas supurkštė:

— Pleperi tu, ar nenutil- darė neramu. Mielai jis 
si tarškėjęs! Žiūrėsim, būtų grįžęs į savo pelenus 
kaip pats čiulbėsi, man į ant priežados. Bet vos tik 
nasrus vieną dieną pakliu- atsimindavo žvirblius, šu- 
vęs.

Strazdas nepaisė tų gąs- j galvodavo: “Jie tik ir lau- 
dinimų ir nuplasnojo savo ki®, Jautis iškišę, kad pa 

i keliais. Iš aukštumos, pro reičiau be niekur nieko”. 
Žvirblis, tai išgirdęs, tik eglių ir beržų viršūnes, jis Kniauklys atsargiai žen-

niuką ir vištas, tuoj pa-

kia, dantis iškišę, kad pa-

purptelėjo ir jau stygavo- dar matė, kaip žiurkė, nu- 
jo ant stogo: Isišluosčius ašaras nuo
— Žiurke, žiurke, tave žandų, vėl leidosi bėgti ir 

katinas žada sudraskyti, taip, valandėlę pasvyra-
— Vograuk nevogravęs, vęs, šeškas nukuduliavo 

— piktai atsiliepė žiurkė paskui ją.
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Priėmimas Korėjos ambasadoje Washington 
vienerių metų Pietinės Korėjos nepriklausomybės 
sukakties proga. Iš kairės į dešinę: Korėjos am
basadorius John M. Chang, ponia Claire Chen- 
nault ir jos vyras generolas Claire Chennault, buy 
vęs garsaus karo metu “Flying Tigers” vadas.

kiek laiko pataikė ant la
pės. Ji patenkinta šildėsi 
avietyne prieš saulutę, nes 
ką tik su savo vaikais bu
vo surijusi teterviną.

šeškas sušvokštė jai:
— Lape, lape, bėki 

mumis ,arba kitaip žūsi!
Toji atsiliepė:

— Dar toks negimė ir ne
gims, kuris mane išgąs
dintų.

Sunkiai dvesuodama,1-- - 
prašneko žvyne: I 2

Katinas Kniauklys lietuvių ir lenkų,
mus vejasi ir visus išskers1 
jei tik nepaspruksim.

Lapė tyčiojosi: __ __________
— Na, ir vėplos judu — parašyti apie kun. L. Jan-' Jankauskas ir tada rankų ne-

su

Nepersenai iš Vokietijos, kai- pirmyn. Bet- ir tada naciai ne- 
po tremtinys - benamis atva-1 nurimo, bet visu smarkumu ir 
žiavo į J.A.V-bes kun. Longi-! negirdėtu žiaurumu be jokio 
nas Jankauskas. Ta proga jau i pasigailėjimo naikino visus' 
buvo “Darbininke” rašyta, kur tuos, kurie buvo įtariami, kad 
buvo labai palankiai apie jį at-'jiems nepritaria. Visi tokie ne- 
siliepta, o be to, dar buvo pa-1 patikimieji nacių buvo laikomi, 
žymėta, kad kun. L. Jankaus-1 kaipo krašto išdavikai. Daug 

■ kas esąs įžymus lietuvis kuni- tūkstančių lietuvių, įvairaus 
gas, labai veiklus, nuoširdus ir luomo, išsilavinimo, profesijosI

■» visų mylimas. Atvažiuojant lai- 
ive jis turėjęs dvi parapijas: 

, kas reiškia 
aprūpinęs lietuvius ir lenkus 
dvasiniuose reikaluose.

Prie progos norėtųsi dar šiek

radot prieš ką drebėti! Aš įausko veiklą iš tų laikų, kada 
tai jau nieko nebijau, net jjg turėjo ne dvi, ne tris para- 
ir didžiausio briedžio. i pijąs, o keliolika. Žinoma, ne 

Šeškas atšovė jai: j laisvojoje Lietuvoje, bet nacių
pats aną dieną ma-Į valdomoje Vokietijoje, kada 

čiau, kaip skuodei nuo šu-į siautėjo rudojo fašizmo vadai, 
nų, pabrukusi uodegą. |Nore Vokietijos

Dabar įsiterpė žiurkė: į galybė tada jau braškėjo, mies- 
— Ana, jau atdrumba tas po miesto griuvo nuo ame- 

tas griaumedis! Lekiam iš rikiečių svaidomų bombų, o są- 
Čia! 'jungininkų kariuomenė nesulai-

Taip Žvyne pasakė apie komai žygiavo vis pirmyn ir 
katiną ir įlindo į krūmus.'----------------------------------
šeškas lapatojo paskui ją.| — Katinas, katinas!

Gerą galą pasivarę, abu'

gė tarp sausų lapų ir ža
bų. Vienas žagarėlis trak
štelėjo, ir katinui visas 
kailis nuėjo pagaugais.

Jis apsižvalgė, — o gal 
vilkas atselina ar meška 
smelkiasi per krūmus... 
Ne, jokio žvėries nebuvo 
tarp medžių, 
nei lūšies, nei žebenkšties. 
Tik voverės šokinėjo iš ą- 
žuolo į ąžuolą, ir skynymu 
prasklendė vanagas.

Katinui darėsi nykiau ir 
nykiau. Štai, rodos, pakrū
mėje sukriuksės šernas, iš 
pušies liuoktelės lūšis ar
ba ims ir pliumptelės ant 
tavęs pelėda.
- Spūdindamas tarp alks
nių ir jovarų, katinas nė 
pats neapsižiūrėjo, kaip 
ėmė kniaukti — gailiu ir 
drebančiu balsu. Taip be- 
sigraudendamas, jis atčė- 
pojo netoli tos girių pievu
tės, kur šeškas ir žiurkė 
buvo sustoję atsipūsti.

Jie išgirdo Kniauklio 
šauksmą ir tarė:
— Tai pašėlimas! Net vi

dury miškų jisai mus gai
nioja.

' Ilgiau negaišdami, jiedu 
nupūškavo tolyn ir po

nei lapės,

klausyti ir dar kitokius dvarS* 
niua patarnavimus suteikti. 
Kiekvieną sekmadienį via nau
jas parapijas lankydavo. Tek
davo padalyti po kelias dešimta 
milių, ir tai ne su. gražia lengva 
mašina, bet su paprastu prieš
karinių laikų dviračiu. Nors 
Vokietija buvo turtinga gele
žinkeliais, bet tais laikais die
nos metu, vos tik traukiniui iš 
vietos pajudėjus, tuojaus ame
rikiečių lakūnai juos sustabdy
davo. Saugiau buvo pėsčiam ar

į dviračiu važiuoti. Toksai jo pa- 
tstoracijos darbas tesėsi ii i 
nuolatinių stovyklų, karui pasi
baigus, suorganizavimo.

Kun. L. Jankauskas, pabėgęs 
iš Lietuvos nuo raudonojo bol
ševikų maro, kiek ilgesniam 
laikui buvo apsistojęs rytinėje 
Bavarijoje Bambergo mieste. 
Po kurio laiko persikėlė gyven
ti į gretimą mažesnį miestą 
Lichtenfeldą. čia jis apsigyve
no pas vietos kleboną, kur ga- 

. vo kambarįuką ir išgyveno, kol 
jo suorganizuotos lietuviškosios 
parapijos 
kauskas 
katalikų 
rūpinosi, 
bažnyčios 
durys buvo atdaros nuo anks
taus ryto iki vėlaus vakaro. Jis 
kasdien praleisdavo ne vieną 
ar kitą, bet dešimtimis intere
santų. Tuo tarpu, kai pas vo
kiečių kunigus joks žmogus ne
užeidavo, nes vokiečiai bijojo 
nacių, kad nepatekus jų nema
lonėn.

Jo pastangomis 1945 met 
Lichtenfelde buvo suruošta Va
sario šešioliktosios dienos mi
nėjimas. Tą dieną visi lietuviai 
gausiai susirinko dalyvauti mi
nėjime. Nors tada jau buvo ne
saugu traukiniais važiuoti dėl 
nuolatinių bombardavimų, 
iš įvairių vietų suvažiavo 
tas šimtų lietuvių.

Kun. L. Jankauskas dėl 
taktingumo, nuoširdumo, atvi
rumo bei draugiškumo buvo vi
sų mylimas ir gerbiamas. Ir 
tie, kurie pirmiau bažnyčios 
durų nevarstydavo, jo paveik
ti bažnyčią pradėjo lankyti.

Prie progos norėtųsi kun. L. 
Jankauskui palinkėti, kad ir 
šiame krašte nepamirštų buvu
sių tremtinių, bet prie kiekvie
nos progos stiprintų, gaivintų, 
kad jie nesukluptų ir naujame 
gyvenimo kelyje.

Jonas Ervydis.
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ir amžiaus buvo nacių žiauriai 
nukankinti vien už tai, kad jie 
buvo lietuviai, katalikai ir my
lėjo savo Tėvynę, kalbą, papro
čius ir negarbino nacių siūlo
mus dievus. Kun. Longinas

nuleido, nors už vieną neapgal
votą žingsnį ar ištartą neatsar
gų žodį galėjo susilaukti kacete 
apgyvendinimo, kartuvių, ar 
sudeginimo. Apsirūpinęs reika
lingais dokumentais - leidimais, 
pradėjo savo misiją, ieškoda
mas po lagerius lietuvių kata? 
likų. Radęs jų, nieką nelaukda
mas, organizavo lietuviškas 
parapijas ir iš eilės jas lanky
davo, aprūpindamas lietuvius 
katalikus, dažnai ir kitatau
čius katalikus, dvasiniuose jų 

Gerą galą pasivarę, abu' Meška pasitvarsė nuo reikaluose. Taip kiekvieną sek- 
jie sustiro ir baimės: kaž-'šlaunies ant šlaunies, nu- madienį aplankydavo po 2-3 
kas buvo juos prisiginęs rijo paskutinį medų ir savo įkurtas parapijas, kur ti

kintiesiems atlaikydavo šv. Mi
šias, pasakydavo lietuvišką pa
mokslą ir išklausydavo išpažin- 

■ Lauksi, iki padarys!!čių. Po pamaldų dar surasdavo 
Į Katinas mus vejasi ir nori i laisvo laiko aplankyti savo pa- 

Įrapijonus, su jais pasikalbėti, 
jis kaip ver-'pasitarti ir pasidalinti mintimis 

Ibei įspūdžiais. Paguodęs, sura- 
( — Kai bėga, tai krūmai'minęs, ir va keliaudavo į kitą 
Į traška po jo kojomis, —'parapiją pamaldų laikyti, išpa- 
'—s- — Įžinčių klausyti ir bendrai po

i

ir šniokštavo jiems prie kvošė iš lėto: 
pat kulnų. Jiedu užsimer
kė laukdami, kada ims ir Lapė tarė: 
suleis katinas dantis į jų' — Lauksi, 
sprandus.
— Pamąsčiau, kad ju-^mūsų žarnas paleisti, 

dviems bus baisu girioje—! — O didelis 
esate nedidukai, ir vana- šis, — krūpčiojo žiurkė, 
gas gali judu užkapoti. Aš 
jus apsaugosiu. j

Buvo tai lapės balsas. Ji, prisidėjo ir šeškas, 
meilikaudama, vizgino uo-į Ir jie šaukė vienas už 
degą ir dėjos silpnųjų už- kito: 
tarėja.

Nūn visi trys skuodė per — Jo dantys kaip iešmai, 
miškus ir nesustojo, kol 
išvydo labai aukštą liepą, pikčiausias iš visų, 
kuri žydėjo ir dūzgė nuo Meška pasitursino vir- 
bičių. Pačioje viršūnėje šūnėje ir prašneko: 
kriošėjo meška ir ruošėsi — Vėjas nuneša jūsų 
kopinėti medų iš drevės, balsus, ir man nelabai gir- 
Ant šakų pasitursinus, ji dėti, ką jūs ten svygnoja- 
pro skylę įkišo leteną ir te. Aš pasliuoksiu artyn. ! 
graibstėsi korio. Vieną iš-j Ji subraškėjo ir riogli- 
rovusi, štai jinai, sėdėda- nosi šaka nuo šakos. Kai 
ma aukščiau visų medžių,'buvo netoli žemės, vienas 
laižė medų ir smaguriavo, žagaras neatlaikė ir triok- 
gi bitės zvimbė aplinkui irištelėjo. Žvėris tik susisu- 
gylė gauruotą jos snukį, ko kulvarčiais ir šlųmšte-

Taip besmailižiaudamajlėjo tenai, kur anų trijų 
meška iš savo sosto išvy- begūnų vėpsota. 
do žiurkę, šešką ir lapę, Meška visai priplojo' 
bėgančius be kvapo ir.žiurkę su šešku, o lapei' 
griuvinėjančius ant šiekš-itik uodegą užkrito. Šioji,' 
tų. Kai anie trys prisiarti-; ištrūkusi, movė į savo ur-'. 
no prie liepos, jinai atsi-.vą, dantį grieždama 
šaukė iš savo viršūnės:

— Ką jis padarė?

— Jo nagai kaip peiliai.

— Tai katinų katinas,

veikė. Kun. L. Jan- 
ne tik vien lietuvių 
dvasiniais reikalais 
bet jis dirbo ir už 
sienų. Jo kambario

M
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bet 
kele-

savo

pamaldų pasikalbėti, pasitarti, 
kur dažniausiai ne paskutinė 
vieta būdavo, bet dar laukdavo 
ir kita lietuviška parapija at
laikyti ir trečias šv. Mišias, 
pasakyti pamokslą, išpažinčių’

SKURITY
I

„---- o--------------- ant
_____ ________  ,visų lokių ir katinų. Bet'

— Ko taip strimagalviais ligi šiolei niekas nepatyrė,! 
nešdinatės — bene kas kas toliau nutiko žvynei 
užpuolė? įsu šešku: ar jiedu likosi*

Žvyne, šeškas ir lapė prie žemės priplakti, ar' 
sustojo ir pakėlė šnipus atsigaivelioję kur po san- 
aukštyn. Pamatę aną krytomis sulindo ir savo' 
kerplėšą liepoje, visi trys žaizdas slaugė.
jie aimanavo: 1 daagtea) į

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

“DARBININKAS” išeina du vykiu 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” r
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.




