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Katalikas, kun neremia 

katalikiško* spaudo*, ne
turi teisės vadintis gera 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupą* Ketteteri*.
o

I DARBININKAS
IJetuva ir Izraeliu*
Su Eisenhouer’iu mums 

nepakeliui
Kame Lietuvos išganymas?

•

Lietuvos nepriklausomybė 
buvo paskelbta 1918, vasario 
16, o Amerikos pripažinimą te
gavo 1922, liepos 27. Žydai sa
vo Izraeliu paskelbė gegužės 
14 d. ir per keletą minučių po 
paskelbimo gavo Amerikos pri
pažinimą.
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Sv. Antano Vienuolynas 
Padarytas Konventu

Izraeliu*, žydų karalystė, da
bar santykių su kaimynais at
žvilgiu randasi tokioje padėty
je, kaip Lietuva po 1918 metų 
lapkričio 11, tai yra po Pir
mojo Pasaulinio Karo. Kaip 
Lietuva tuomet neturėjo jokio 
susitarimo su kaimynais dėl 
sienų ir su ja niekas iš kaimy
nų, išskiriant latvius, nesiskai
tė, taip dabar niekas iš Izrae- 
liaus kaimynų su juo nesiskai
to. Kaip Lietuvą visi kaimynai 
stengeis pasmaugti, tai taip 
dabar ir su Izraeliu.

•

Amerikos kaikurie didieji 
laikraščiai ir radio kalbėtojai 
daug džiaugsmo reiškė dėl žy
dų karalystės įkūrimo. Pritiko 
ta proga priminti, kad kitos 
pavergtos tautos dar didesnę 
teisę turi prie nepriklausomy
bės, negu žydai. Bet jiems tik 
žydai galvoj, tik žydai tėra 
žmonės su teisėmis.

•

Kaikurie su dideliu užsispy
rimu perša gen. Eisenhower’į į 
kandidatus į prezidentus. Kas 
jis? Pagal jo įsakymą Ameri
kos armijos vakarų Vokietijoj 
buvo sulaikytos, kad duotų 
Stalino driskiams pagrobti vi
durio Europos tautas ir Berly
ną. Jis, Maskvoj būdamas pa
reiškė: “Aš nieko ateityje ne
matau, kad kas galėtų sukliu
dyti Rusijai ir Amerikai būti 
artimiausiais draugais”.

•

Kai nesenai buvo pasklidę 
gandai apie galimybę užmegsti 
derybas tarp Rusijos ir Ameri
kos, tai, žinoma, netrūko džiū
gavimo tam tikroje Amerikos 
visuomenės dalyje. Bet teko 
pastebėti ir tai, ko visai nebu
vo galima tikėtis. Ir tūli kon
servatyvūs laikraščiai pasi
džiaugė ir ėmė rašyti apie tai
kos sąlygas. Vienas laikraštis, 
kurs save vadina nepriklauso
mu, rašė, kad reikėsią Berlyną 
palikti Rusijai, o už tai Rusija 
duosianti vakarams Turingi- 
jos dalį. Kaip galima tikėtis, 
kad tokie žmonės stotų už pa
vergtų tautų išlaisvinimą?

•

Italijos naujoji konstitucija 
uždraudžia fašistų partijos at- 
steigimą bet kokioj formoj. 
Jei panašiai būtų pasakyta ir 
apie komunistų partiją, tai 
būtų šioks toks sensas. Dabar • 
toks punktas italų 
joj rodo, kad italai 
tino apakimo auka 
valdymo reikale.

Atlanto Čarteris
lis arba nota, išduota pasaulio 
tautoms. Amerika, nenorėdama 
Rusijai nusidėti, savo vekselio 
arba notos neišperka, “neke- 
šiuoja". Tai kame lietuvių ir 
kitų pavergtų tautų išgany
mas? O-gi dideėjančioje Rusi
jos agresijoje ir didėjančiame 
jos nachališkume. Išeis-gi pa
galiau iš kantrybės Dėdė Ša
mas ir pasiųs Staliną ir komu
nistus ten, kur pasiuntė Hitle
rį ir nacius. Tada tai visoms 
tautoms ir atsidarys kelias į 
laisvę.

Kadangi Lietuvos Pran
ciškonų Šv. Antano vie
nuolyne Kennebunk Port, 
Me. jau gyvena vienuoli
ka kunigu pranciškonų, 
kurių skaičius iki rudens 
dar padidės 5 iš tremties 
atvykstančiais pranciš
konais, šiomis dienomis 
Šv. Sostas savo raštu pri
pažino Šv. Antano vie
nuolyną pilnutiniu vienuo
lynu ir pagal Pranciškonų 
Ordino Konstitucijas su
teikia Konvento titulą. 
Konvento titulas pripažįs
tamas tik tiems pranciš
konų vienuolynams, ku
riuose gyvena bent keturi 
kunigai ir du broliai po 
amžinų ižadų. Vienuoly
nai, kurių vienuolių skai
čius yra mažesnis negu 
šeši, vad, nepilnutiniais 
arba rezidencijomis.

Konvento viršininkas 
paprastai vad i n a m a s 
gvardijonu, jo pavaduoto
jas — koncento vikaru.
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"Kaip Tu Man, Taip AšTau"- 
Nau jas Amerikiečių Nusistaty

Berlynas — Sovietų 
aukštųjų komisarų nuste

lbimui nebuvo galo, kuo
met amerikiečiai ėmė ir 

i konfiskavo iš sovietų zo- 
' nos siunčiamus laikraš
čius į amerikiečių zoną, 

į Jie tiesiog tapo apstul- 
: binti tokiu amerikiečių 
netikėtu pasielgimu.

Kuomet rusai per visą 
paiką neįsileisdavo spau- 
Įdos iš amerikiečių zonos į 
savąją, tai jiems atrodė 
visiškai natūralu ir tvar
koje, bet kuomet ameri
kiečiai ėmė staiga ir pa
sielgė kaip rusai — tai 

--------------------- ------- | rusams atrodo, kad tai 
Tel Aviv. Iz^-aplija — į 800 keturkampi” mylių tarptautinis skandalas.___

Jungtinių Tautu Saueumo turtingos mineralais teri- Jų militarė vadovybė pa-'įįuįįe
Jungtinių Tautų Komite- Taryba atsišaukė į žydus tori jos ir reparacijų. _________

---------- -------- 'tas paskelbė, kad jų su- ir arabus, kad sustabdytu siia tuos reikalavimus rė- prieš tai. Bet amerikiečių merikiečiai buvo žydai. 
Šv. Antano vienuolyno rinktomis žiniomis, komu- karą pirmadienį, geg. 24 : x ’-“

pirmuoju gvardijonu pa- nįstų Gorilos Graikijoje d. ir pradėtų taikos dery- si to, kad Austrijos rūbe-1 jie tol neįsileis spausdinių
skirtas Tėv. Justinas Vaš- vagia vaikus ir gabena bas. Žydu armija sutiko žiai būtų tokie, kokie bu-.iš sovietų
kys, kuris šiuo metu eina juos Albanijon, Bulgari- sustabdyti karą, jeigu tą vo prieš Hitlerio okupaci-| vietai neįsileis spaudos iš
ir Lietuvos Pranciškonų jOn ir Jugoslavijon. 
Šv. Kazimiero Provincijos šiol jau esą pavogti 
Amerikoje Provincijolo 4,000 vaikai, 
pareigas. Konvento vika
ru paskirtas Tėv. Dr. Kle- Tie graikų vaikai, 
mensas Žalalis, O.F.M. ma spėti, bus išauklėti ko- įsakymą sustabdyti karą.

konventus pakėlimo pro- grąžinai atgal kovai už ims sutartį tilTtada, kada 
ga balandžio 2 d. vienuo- komunizmo praplėtimą, ji bus pagrįsta anksčiau 
lyne buvo surengtos iškil- Juk taip daro rusai ir su paduotomis

Išsibaigus Britanijos mandatui Palestinos valdyme, geg. 15, U. N. 
susirinko extra sesijai Lake Suc-zess, N. Y., kur dalyvavo ir arabų ir 
žydu atstovai. Vaizdas parodo to posėdžio momentą. Prie stalo iš deši
nės i kairę sėdi: Sov. Rusijos Gromyko; Anglijos Sir Alex Cadogan; 
IT. Š. A. VZarren Austin: Arabų komiteto atstovas įsa Nakhleh ir Žy
du / gentūros atstovas Eliash. ' 

Izraelija Sutinka Sustabdyti Karą

v •

reiti j rusų zoną tik viena
me punkte. Nuo šio laiko 
ir rusai į amerikiečių zo
ną tegalės pereiti tik vie
name punkte. Rusai ir dėl 
to protestuoja.

Iš to matosi, kad ameri
kiečiai Berlyne padarė 
naują vyrišką nusistaty
mą rusų atžvilgiu— “kaip 
tu man, taip aš tau“.

Lebanan Atmetė Jung. 
Valstybių Reialavtaų

Salonikai, Graikija —

Washington, D. C.—Pe
reitą ketvirtadienį Leba- 
non (mažos arabų valsty
bės) valdžios įsakymu su
laikė 41 Amerikos pilietį, 

~ _ . , - važiavo MarineRu- reiške^ griežtą protestą; Carp laivu į Haifą Tie a.

mė, o Vakarų šalys laikė- vadovybė pareiškė, kadi“*"* *~* ~~ ~
to. kad Austrijos rūbe-'iie tol neįsileis spausdinių' Jung. Valstybes parei- 

zonos, kol so- kalavo, kad Lebanon val- 
- § džia paleistų sulaikytus

' Amerikos piliečius. Leba- 
■niečių valdžia atmetė rei- 

Tą pat amerikiečiai pa- kalavimą, pareikšdami, 
darė ir su perėjimo punk- kad tie piliečiai vyko į 
tu. Seniau rusų oficiozai Palestiną įstoti į žydų 
galėdavo pereiti į ameri- ginkluotas jėgas ir pulti 
kiečių zoną bile kurioje lebaniečius ir kitus, kurie 
vietoje, UeF amerikiečių bando •‘sustabdyti šydų 
pareigūnai tegalėdavo pe- Terorizmą”.

ją. Amerikos atstovai su- į amerikiečių zonos.
Lig- patį padarys arabai. Ta- .,-,.----------- —---------
virš čiau arabai nenori taip žinoję, kad Rusija neturi

i lengvai pasiduoti. | minties tame klausime
Į Visos arabų valstybės;nusileisti, nusprendė de- 

gali- 'svarsto Jungtiniu Tautų rybas visai nutraukti.

Šv. Antano vienuolyno į munistinėje dvasioje ir Sakoma, kad Egiptas prį- fgskdbt BAMMK
Bausmę

. . , -. e,.v. ’ sąlygomis: j Washington, D. C. —Fe-
mes, kuriose dalyvavo vi- deportuojamų Sibiran lie- sustabdyti žydų įmigraci- bėralinis Teismas paskel- 
si Lietuvos Pranciškonai, tuvių vaikais. ją ir nuginkluoti žydų mi- rastiems kaltais Holy-

j wood’o rašytojams, Dal- 
, ton Trumbo ir John Ho-
i Nutrenkė Austrijos Taikos ward Lawson bausmę, 

būtent: po vienerius me
tus kalėjimo ir po $1000 

Londonas — Čia tapo pinigais.
nutraukta Austrijos tai- Jie buvo kaltinami įžei- 
kos derybos. Jos tęsėsi be dę Amerikos Kongresą, 
jokių pasekmių beveik kuomet jie atsisakė atsa- 
dvejus metus. Per tą lai- kyti į Kongreso Prieš- 
ką prieita 
susitarimo, 
Austrijos

ją ir nuginkluoti žydų mi- 
litares organizacijas.

I 
I 
I

Chicago, III. — Mėsos vo priimti 9c. algų pakeli-' 
apdirbėjų streikas, palie- mą ir grįžti į darbą. Strei- 
tes didžiųjų firmų įmones kui vadovavo CIO unija, 
išsklaidytas po visą šalį, Streikavo apie 100,000 
po 67 dienų pasibaigė. Ge- darbininkų, Swift, Ar- 
gužės 24 d. streikavusieji mours ir Cudahy firmų, 
darbininkai grižta i dar-|Wilson firmos darbinin- 
bą. Grįžta darbdavių sa- kai apie 8000 paliko strei- 
lygomis, kurias atmetė kuoti, už tai kad firma, 
prieš išeidami į streiką, nori pasilikti sau teisę, . 
Darbininkai reikalavo 29 tik tuos atgal priimti, ku- 
centų valandai algų pake- riuos ji nori, nepaisant 
limo, o kompanijos te- “seniority” taisyklių, 
siūlė tik 9c. valandai. Da
bar, po virš dviejų mėne
siu streiko, pravestuose 
balsavimuose streikuojan
tieji darbininkai nubalsa-

Mėsininkų Šlakas Pasibaigė
RUSAI PROTESTUOJA PRIEŠ 

GRAIKŲ ŽIAURUMUS

Derybas

tik prie vieno 
būtent, kad 
kariuomenės 

I skaičius būtų nedidesnis 
;kaip 53,000 vyrų.

Svarbiausia nesusitari- 
mo priežastis buvo, tai 
Jugoslavijos reikalavimas kaucija.

Protestuokime prieš rusų žiaurumus
— Sovietų su vyru išvežta į Sibiro 
Kryžius pa- katorgą.

Tarptautinio Rau- visa

Amerikoninio Veikimo 1
Komiteto pastatytą klau-jdomus žiaurumus, 
simą: “ar esi dabar, arba 
kada nors buvai komunis
tų partijos nariu?” Jie a- 
peliavo į aukštesnį teismą 
ir dabar yra laisvi po

Londonas
Raudonasis Kryžius pa- katorgą. Nežiūrint, kad 
prašė Tarptautinio Rau- visa Amerikos spauda 
donojo Kryžiaus energin- pernai per ištisą savaitę 
gai protestuoti prieš Grai- rašė ir žymūs žmonės rei
ki jos vyriausybės papil- kalavo valdžios sužinoti 

amerikietės likimą, 
ligšiol tik kapų tyla 
klausimu. Kodėl Rusi- 
Raudonasis Kryžius

Išvyko Buvęs Anglijos 
Ambasadorius

New York — Lord įn

konstituci- 
yra visuo- 
despotiško

yra vekse-

Leningrade Išalkę Žmonss Susirė
mė Su Policija

Laisvąjį pasaulį pasiekė, labai panašius susirėmi- 
tikros žinios, kad prieš mus įvykusius Leningra- 
keletą mėnesių Leningra- de sausio, vasario mėne- 

Valstybėse išvyko atgal į de, Rusijoje, išalkusių siais. 1917 m., revoliuci- 
Angliją. ! darbininkų minios, stove- jos išvakarėse.

Išvykdamas pareiškė, jusios “duonos eilėse“ Panašūs susirėmimai į- 
kad santykiai tarp šių ša- (bread lines) turėjo rim- vykę ir kituose Rusijos 
lių esą artimi ir draugin- tų susirėmimų su policija, miestuose.
gi. Tas susirėmimas priminęs Išalkęs žmogus nė “lik-

•

Vienas tremtinys rašo: “Tu- verchapel buvęs Anglijos 
rime astuonių klasių gimnazi* ambasadorius Jungtinėse 
ją su šimtu penkiais mokiniais. 
Paskutiniu metu turime šiek 
tiek vargo su mokytojais, ka
dangi kai kurie turėjo progos 
išemigruoti. Visi žmonės Euro
poj kalba tik apie karą. Ir 
šiandie visiems aišku, kad ka
ras bus. Tik nežinoma, kada 
jis prasidės ir kokiomis aplin
kybėmis. Per eilę metų karų 
sukury maišydamiesi esame 
pakankamai pripratę ir karo 
nebijome, net laukiame, nes 
antraip mūsų tėvynės laisvė 
nebus grąžinta. Tremtinių gy
venimas kas kart blogėja. Me3 
stovyklose nebūtumėm nė vie
nos dienos, jei galėtumėm, kur 
nors išvažiuoti. IRO duodamas 
maistas visai nepakankamas. 
Turime didelę maisto dalį pri
sipirkti. O vokiečiai markių ne
ima. Reikia kuo nors mainytis.
Po keturų tremties metų jau 

netekome kuo mainytis.” P.G.

j tos
Sakoma, geros akys du- Bet 

mų nebijo. Kam, kam tik tuo 
jau ne rusams protestuoti jos 
prieš žiaurumus, kuomet nepasirŪDina ir neleidžia 
iie to paties Tarptautinio .Tarptautiniam R. K. suži- 
Raudonojo Kryžiaus at-Įnoti ir pagalbą suteikti 
stovų neįsileidžia į Rusi-j tai nelaimingai amerikie- 
ja aplankyti į koncentra-(tei lietuvaitei ir milijo- 
cijos stovyklas suvarytus j nams jos likiman pateku- 
nekaltus Lietuvos ir kitų'siems. 
pavergtų šalių gyvento
jus. Prisiminkime tik vie-;ir pavieniai asmenys vėl 
na mažytį pavyzdi, tai,turėtų pakelti baisa Šul- 
Worcestery gimusios a- 
merikietės lietuvaitės Šul- 
čiūtės - Shultz - Čarnec
kienės likimą, kuri su 
penkiais vaikučiais buvo

Šia proga organizacijos

čiūtės - Čarneckienės ir 
kitų likimo klausimu, 
kuomet natys rusai pakė
lė Graikijos vyriausybės 
žiaurumo .klausimą.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
AVIACIJOS SUSTIPRINIMO 

BILIŲ

Washington — Prez. 
Truman pasirašė Kongre
so priimtą Amerikos kari
nės aviacijos sustiprinimo 
bei praplėtimo bilių. Re
miantis tuo bilium, paski-

Rusija Įsileidžia 25,000
Biblijg

vidacijos“ nebebijo.
i -----------------

Mokytojos Reikalauja 
Lygaus Algy PakėDmo

OTTAVOS UNIVERSITETAS 
SUTEIKĖ DAKTARO LAIPSNĮ 

LIETUVIUI TREMTINIUI

Philadelphia — Dr. G.
D. Dilworth, American 

riama $3,198,000,000 A- Bible Draugijos (protes- 
merikos karinės aviacijos tonų) sekretorius paskel- 
sustiprinimui, nau j a i s be, kad Rusija sutikusi į- 
modemiškiausiais lėktų- sileisti 25,000 kopijų bib- 
vais. lijų.

Boston’o Mokyklų Ko
miteto nutarimas, pakelti 

i vyrams mokytojams al
gas $400.00 daugiau negu 
moterims, sukėlė tokį 
griežtą ir triukšmingą 
pasipriešinimą iš moterų- 
mokytojų pusės, kad ap
klausinėjimo tuo reikalu 
susirinkimas turėjo būti 
tuoj nutrauktas. Jei to 
nebūtų buvę padaryta, tai 
būtų įvykę “scenų“.

Geg. 8 d., Pontifikalinis ties. Lietuvoje jis yra bai- 
Ottawos Katalikų Univer- gęs Telšių kunigu semi- 
sitetas suteikė Teologijos nariją ir Kauno Universi- 
Daktaro laipsnį lietuviui tete yra gavęs Teologijos 
tremtiniui kunigui Juozui licenciato laipsnį. E__
Tadarauskui. Jis sėkmin- kapelionu 
gai su pagyrimu apgynė 
savo parašytą disertaciją 
“De relationibus intersta- 
tum et catholicam Eccle- 
siam”.

Nau jasai Teologijos n i versi teto vadovybė pa- 
Daktaras tik prieš šešis‘kvietė kun. dr. Tadaraus- 
mėnesius atvyko iš trem-'ką profesoriauti.

Buvo 
įvairiose gim

nazijose ir lektoriumi Pe
dagoginiame Institute 
Vilniuje.

Ottavvos (Canadoje) U-
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ĮVAIRIUS žinios
De Gasperi Sudarė Naują

Ministerių Kabinetų Italijai
Paskyrė specialius ministerius prižiū 

rėti Marshall’o planą ir pietinės 
Italijos reikalus

♦ ________
Roma, geg. 24 — Pre

mieras Alcide de Gasperi 
sudarė ir paskelbė šeštą 
naują koalicinį ministerių 
kabinetą, į kurį įeina 
krikščionių demokratų, 
dešiniųjų socialistų, res- 
publikiečių ir liberalų va
dai. Pažymėtina, kad pre
mieras paskyrė du minis
terius be portfolio, kurių 
pareiga bus prižiūrėti 
Marshall’o plano vykdy
mą. Kitas naujas dalykas, 
tai kad vice premieras 
prižiūrės ir 
nės Italijos

Premjeru 
ministerių 
Alcide de Gasperi, krikš
čionis demokratas. Pažy
mėtina, kad į naują mi
nisterių kabinetą įeina 11 
krikščionių demokratų; 
trys dešinieji socialistai; 
du nepriklausomi; du li
beralai, ir du respubliko
nai. Mažai kas pasikeitė. 
Tik šeši nauji ministeriai 
naujame kabinete.

neramumai. Belgrade kal
bama, kad šiomis dieno
mis areštavo du buvusius 
ministerių kabineto na
rius, kurie iki šiol buvo 
komunistų viršūnėse. Va
lymas eina plačiu mastu.

Pačioje Rusijoje yra di
delis bruzdėjimas.

Kun. Feliksas E. Norbutas,

Kiavcheuka letenas
Paryžiuje

*1

Sužeistas Gydytojas Per 12 
valandų snauze rer Miškų

Huntington, Mass. —Dr.
Tenney, Veteranų ligoni
nės gydytojas, per 12 va- 

ir kolonijų 
pasilieka Dr.

tvarkys pieti- 
reikalus.

Sukilimai Už Geležinės 
Sienos

Šiomis dienomis gauta 
daugiau žinių, kad Rusi
jos okupuotuose ir kon
troliuojamuose kraštuose 
vyksta sukilimai.

Nors Suomija pasirašė i 
draugiškumo sutartį su

landų turėjo šliaužti per 
mišką su sulaužyta koja 
iki pasiekė kelią ir galėjo 
gauti pagalbos. Jis tapo 
sužeistas orlaivio nelai
mėje ant kalno Pisgah. i 
Jis lėkė dviviečiu orlaiviu! 
su kitu gydytoju Dr. E. 
Ray, ir jų orlaivis atsi
mušė į tą kalną užmušda
mas Dr. Ray. Jam gi tapo 
koja sulaužyta. Nuo ne
laimės vietos, per naktį, 
lietui lijant, jis turėjo ro- 
pomis šliaužti per miško 
tankumynus ir krūmokš
nius iki atrado kelią, nuo 
kurio galėjo pagalbos pa
sišaukti.

t

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos klebonas, Norwood, 
Mass., šiandien švenčia 
savo 20 metų kunigystės 
sukaktį. Kleb. kun. Felik
sas E. Norbutas gimęs 
Lietuvoje, tėvelių atvež
tas į šį kraštą kada jis 
buvo 4 metų amžiaus. 
Pradinius ir aukštesnius 
mokslus užbaigė Bostone. 
Jausdamas pašaukimą, į- 
stojo į Šv. Jono Seminari
ją, Brighton, Mass., ir bu
vo įšvęstas kunigu gegu
žės 25 d., 1928 m.

Kun. Norbutas buvo vi
karu šiose lietuvių 
pi jose: So. Boston, 
bridge, Haverhill, 
wood, Brockton, ir
kitataučių parapijose. Mi
rus kun. Steponui P. 
Kneižiui, Norvvoodo lietu
vių parapijos 
gegužės 27 d., ***.,
kun. Feliksas E. Noębu- 
tas buvo paskirtas" tos pa
rapijos klebonu ir tas pa
reigas eina nuo birželio 5 
d., 1947 m.

Sveikiname kleb. kun. 
F. E. Norbutą ir linkime 
ilgiausių metų!

Paryžiuje, birželio 29 d. 
prasidės įdomi tarptauti
nės reikšmės byla. Ją už
vedė buvęs Sovietų aukš
tas pareigūnas, Victor 
Kravchenko, prieš Pary
žiuje išeinantį žurnalą 
“Lttres Francaises” už 
šmeižiantį straipsnį.

Teisman , patrauktasis 
žurnalas pareikalavo liu
dininkų iš Sovietų Rusi
jos, Amerikos ir Prancū
zijos. Jų tarpe yra Krav- 
čenko buvusieji viršinin
kai, Rusijoje ir Ameriko
je ir generolas William 
Donovan, O.S.S. — Ame
rikos žvalgybinės organi
zacijos viršininkas karo 
metu.

Teisme dalyvaus ir pats 
Victor Kravčenko, kny
gos “I Choose Freedom” 
autorius.

Apie šią bylą ir apie tą 
šmeižiantį straipsnį ir ap
skritai apie komunistų 
varomą visame pasaulyje 
šmeižtų vajų prieš jį, rašo 
pats Kravčenko straips
nyje tūpusiame “The New 
Leader” geg. 15 d. laido
je. A.

v •

Jungtinių Tautų sudaryto vajaus gelbėti pa
saulyje kenčiančius vaikus nuo bado ir mizerijos, 
Margaret O’Brien (kairėj), žymi jaunoji filmų 
pasaulio žvaigždė su dviem iš Italijos vaikučiais 
sudėjo vizitą šios šalies Prezidentui Trumanui, 
prašydami jo aukštojo autoriteto paremti ši taip 
būtiną ir reikalingą vajų.

SVARBI KONFERENCIJA 
BIRŽELIO 6 d.

Įspūdingos Pamaldos Už 
limsta Karius

Sekmadienį, geg. 23 d.,

para- 
Cam- 
Nor- 

taipgi

Sura^ $M,OOOAuskary 
Grobį

Philip

klebonui,
1947 m.,

Rusija, tačiau ji vis dar Fenway parke, Bostone, į- 
pasiduoti vyko įspūdingos pamaldos 

Suomi- žuvusiųjų Jung. Valsty
bių kareivių intencija. Šv. 
mišias užprašė Amerikos 
Legionas.

Amerikos Legiono šios 
valstybės kapelionas kun. 
Edward C. Carney, O. S. 
A., pasakė pamokslą, pa
brėždamas, kad malda y- 
ra galingesnė negu atomi
nės bombos.

nenori visiškai 
Rusijos vergijon. 
jos prezidentas Juhs K. 
Paasikivi buvo priverstas 
atleisti Yrjof Leino, ko
munistą. iš ministerių ka
bineto. Yrjof Leino yra 
tikras komunistų vadas 
Suomijoj. Jis yra vedęs 
Otto Kuusinen, kominter- 
no veterano dukterį.

Jugoslavijoj taip pat

Legijonieriai Paraduos

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanotan

Gegužės 31 d. Memorial 
Day parade dalyvaus ir 
Am. Liet. Legiono Da
riaus ir Girėno Postas 
Nr. 1.

Dalyviai susirinks West 
75 Street, tarp Broadway 
ir West End Avenue, New 
Yorke, 9:30 vai. 
maršuos Riverside 
ligi 94 gatvės.

Visi Amerikos ir 
vos eks-kursantai 
mi dalyvauti parade. Bus 
nešama ir Lietuvos vėlia
va.

Policija suėmė 
Stavos iš Jamaica Plain ir 
Maurice Carlo iš Somer- 
ville, kurie pasirodė esą 
gudrios vagilių gaujos na
riai, kuri apiplėšinėdavo 
rezidencijas šioje apylin
kėje. Jau surasta $56,000 
vertės pavogtų brangeny
bių. Iš jų $35,000 vertės 
surasta vienoje barnėje 
East 6th St., So. Boston’e. 
Suimtas ir tūlas William 
Ryan, turįs auksinių daik
tų krautuvę Hanover St., 
Boston. Jis kaltinamas 
vogtų daiktų priėmime.

Dabar policija ieško ki
tų tos vagilių gaujos na
rių.

NO Tremtinių Išvyko 
| Meksiką

ryte ir 
Drive

Lietu- 
prašo-

2. Buvęs “Liaudies Vy
riausybės” Premieras ir 
Užsienių Reikalų Ministe- 
ris, prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius, padarys pra
nešimą “Lietuvos Okupa
cija ir Verstinas Sovieti- 
Įnimas”.

3. Seniau įtakingas VLI- 
I Ko narys ir vienas pogrin
džio veikėjų pirmosios So
vietų ir vėlyvesnės Nacių 
okupacijos metu, prof. 
Pranas Padalskis, apie 
Lietuvos vadavimo reika
lus.

4. LAIC direktorius, 
Gen. Jonas Čer-Jadv. Kostas R. Jurgela,

New Yorko ir New Jer
sey Draugijų Atstovų 
Konferencija įvyks sek
madienį, birželio 6 d., A- 
merican Common salėje, 
40 East 40th Street (kam
pas Park Avenue, prie 
Grand Centrai stoties), 
New York, N. Y. Konfe
rencija prasidės 2 vai. pp. 
ir baigsis 6 vai. vakare. 
Svečiai irgi kviečiami.

Apart eilės svarbių rei
kalų, Konferencija išgirs 
labai svarbius pranešimus 
iš 4 asmenų:

1. Buvęs Lietuvos Pre
mieras, <___ _____  __
nius, padarys pranešimą,!padarys pranešimą apie 
“Lietuva okupacijos išva- tremtinių įsileidimo per- 
karėse”. 'spektyvas.

IR SOVIETŲ GILUMOJE 
VEIKIA PARTIZANAI
pasaulio spauda ir 
rašo apie SSSR 
gyvenimą krašto

Partizaninis 
tolimame

Pasak anglų spaudos, 
neramu esą ir Urale. Čia 
taipgi veikiančios partiza
nų grupės, sudarytos 
raudonosios armijos 
zertyrų ir pabėgusių 
(iečių karo belaisvių, 
ginkluoti raudonosios 
mijos ginklais, dažnai 
betgi naudojasi ir buv. 
vokiečių karo medžiago
mis, paliktomis Stalingra
do srityje. Retkarčiais U- 
ralo partizanai susisiekią 
su Benderos daliniais ir 
kitais Rusijos tautų lais
vės kovotojais.

iš 
de- 
vo- 
Jie 
ar-

Ir Turkestane...
SSSR Azijos respubli

kų gyventojų tarpe nepa
sitenkinimas SSSR san
tvarka ir priespauda e- 
sąs didelis. Didžiausią pa
sipriešinimą čia reiškia 
mahometonys, išeidami iš 
savo religinių įsitikinimų. 
Čia veikią partizanų dali
niai esą susidarę iš demo
bilizuotų raudonosios ar
mijos karių. Juos akty
viai ir pasyviai remią vie
tos mahometonys.

K. Priekis.

Knvčenkos Knyga Turi 
Dideli Pasisekimą

Buvusio Sovietų Rusijos 
aukšto pareigūno Viktoro 
Kravčenkos knyga — “I 
Choose Freedom — Aš 
Pasirinkau Laisvę” turi 
didelį pasisekimą. Joje at
skleidžiama ta baisioji 
Sovietų režimo sistema, 
kurios paslėpimui nuo pa
saulio akių, reikalinga 
Rusijai geležinė uždanga.

Khyga išleista ne tik 
" s Valstybėse, 
taipgi Argentinoje, 

Angį i j o j e, 
Šveicarijo-

daug bolševikų raudono
sios armijos dezertyrų, 
vengrų, rumunų. Čia yra 
ir lietuvių bei latvių, ku
rie atsitraukė iš Lietuvos 
miškų srities. Jie drauge 
su lenkais klusniai pasi
davė bendrai Benderos 
vadovybei.

“KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mūsų mintys 
ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba: dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite:

"DARBININKAS”,
366 M. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

"Castle Island" Sugrąžinta 
Bostonu Mestu!

Wilheimshaven, Vokieti
ja — Iš čia Norvegijos 
laivu Svalbard į Meksiką 
išvyko 680 tremtinių par
tija. Jie vyksta Meksikos 
vyriausybės kvietimu, ku
ri jiems pasiūlė apsigyve
nimui vietas. Jie susideda 
iš šių tautybių: rumunų, 
čekų, norvegų, lenkų ir 
ukrainiečių.

Visi iš Diepholz, 
pės VVetphalijoj.

kem-

‘DARBININKO” ADMINISTRACIJAI; —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota".
Vardas .................. _....... -.....-.......................................
Adresas..... ................ ............................... -..................

Karo Departmentas su
grąžino Bostono miestui 
Fort Independence arba 
kitaip žinomą kaip ‘Castle 
Island’ kurį buvo paėmęs 
1942 m. karo reikalams.

Ant tos salos randasi 
sena tvirtovė ir yra bos
toniečių labai mėgiama 
pasivaikščiojimui vasaros 
metu. Pro pat *>aią praei
na visi laivai, įplaukią ir 
išplaukiu iš Bostono prie
plaukos.

Tremtiniai Džiaugiasi 
' Parama

Juozas Kaslnskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
602 Washington Blvrf. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmoninai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį-

BALF įgaliotinis ameri
kiečių zonoj Vokietijoje 
šiomis dienomis atsiuntė 
BALF vadovybei laišką, 
kuriame tremtinių vardu 
dėkojama už naujai gau
tą maisto siuntą. Iš tos 
siuntos Miuncheno rajo
nui teko 65 tonos (130,000 
svarų) maisto.

Įgaliotinis praneša, kad 
siunta atėjo tvarkingai. 
Maistas tuojau pradėtas 
dalinti labiausiai jo reika
lingoms šeimoms.

Ta proga BALF įgalio
tinis dėkoja už delegavi
mą Europon specialaus 
atstovo, kurio reikalingu
mą tremtiniai jau seniai 
gyvai jautė.

-t

Nors 
mažai 
žmonių 
viduryje, vienok kai kurie 
anglų laikraščiai infor
muoja, kad kai kuriose 
šio milžiniško krašto vie
tose ir dabar žmonės ve
da karą prie sovietų val
džią.

Partizanų yra keletas 
židinių. Didžiausias jų e- 
sąs mums jau šiek tiek ži
nomas ukrainiečių 
priešinimo 
jį pasaulis daugiau suži
nojo tada, 
sąjūdžio kovotojų pereitų 
metų rudenį bandė įsi
laužti į amerikiečių zoną 
Vokietijoje.

Kaip susiorganizavo ir 
veikia ukrainiečių 
laisvės kovotojai.

Ne vien tik “kapitalisti
nė ir reakcinė” spauda 
rašo apie ukrainiečius ir 
jų narsų vadą 
Benderą. Šią 
veiklą kartas 
pamini ir kai 
kvos vyrai savo kalbose.

Bendera su savo laisvę 
mėgstančiais vyrais vei
kia plačiame rajone nuo 
Charkovo maždaug iki 
Slovakijos sienos. Jų vei
kla planinga. Kovotojai 
turi geras radio stotis ir 
generalinį štabą. Prie 
Benderos ukrainiečių pri
sijungė dalis lenkų kovo
tojų ir daug kito bolševi
kams nepatikimo elemen
to. Visi jie pasidavė ben
drai vadovybei ir 
laisvės kovotojų 
Benderos kovos 
tautiškai marga: rasime politiniuose įvykiuose.

pasi- 
sąjūdis. Apie

kai dalis šio

pulkininką 
partizanų 

nuo karto 
kurie Mas-

sudarė 
sąjūdį, 
armija

“Benderistai” labai ge
rai ginkluoti. Mat, po vo
kiečių kapituliacijos į jų 
rankas pateko daug Scho- 
emerio armijos ginklų. 
Šis vokiečių generolas ir 
po kapituliacijos dar ilgai 
kariavo su bolševikais. 
Kai, pagaliau, kova pasi
darė beprasmiška, jo dali
niai kapituliuodami pa
metė daug karo medžia
gos, šaudmenų, maisto 
produktų, susisie kimo 
priemonių, net lėktuvų. 
Visa tai teko Benderos 
vyrams. Partizanams la
bai daug padėjo patogios 
vietovės, miškai ir kalnai.

Partizanų štabe veikia 
puiki vadovybė. Visi ko
vos vienetai palaiko labai 
glaudžius ryšius ir klauso 
savo štabo nurodymų. Ne
žiūrint daugelio bolševikų 
puolimų, ryšys tarp atski
rų Benderos dalinių nebu
vęs nutrauktas 
Vietos 
remia 
Puiki
neleidžia jiems plėšti ra
mių gyventojų.

niekada, 
gyventojai juos 

ir šelpia maistu, 
kariška drausmė

Šiuo metu Bendcros va
dovybėje esą apie 45.00C 
vyrų, kurie ateityje gali 
turėti nepaprastą reikšmę

Jungtinėse 
bet
Brazilijoje, 
Prancūzijoje, 
je, Švedijoje, Norvegijoje, 
Danijoje, Olandijoje, Ita
lijoje ir Ispanijoje, tų ša
lių kalbomis. Taipgi neuž
ilgo būsianti išleista estų, 
ukrainiečių ir rusų kalbo
mis.

Tos knygos, kurioje tei
singai nušviečiama komu
nistinė sistema, papliti
mas pasaulyj, kurioje yra 
pasakyta, kad Rusijai už
grobus Baltijos kraštus 
(Lietuvą, Latviją ir Esti
ją) Maskvos krautuvės 
prisipildė iš tų šalių iš
plėštais turtais, atrems 
komunistų taip uoliai 
skleidžiamą melagi n g ą 
propagandą.

v •

Pietinės Kalifornijos 
universiteto sportininkas, 
Mel Patton, 100-yardų bė
gimą padarė per 9.3 se
kundes. Jis tuomi laimėjo 
pasaulinio greičiausio 
žmogaus titulą.
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•AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF L ARO R

NAUJO TARYBINES LIETUVOSDIDIEJI LIETUVIŲ KATALIKŲ. 
LAIKRAŠČIO MANDRYSTES “5 REIKALAI

va ir tikrai kabutėse ‘pro- 
„ nuioaaoa, nui*e

Čia ne- jau prįeš daug metų pra- 
nei pridėti, dėjo planuoti lietuvių, 

w . - - * ; ir kurią
Šis laikraš- taprocentinė tiesa. Mes jau pradėjo vykdyti 1941 

kitų tarybinių tikrai esame nulaužti nuo metais, 
skiriasi tuo, sveiko, žaliavusio f 

ir šiandien ėjus geriausių mūsų tau- AmerikosT Lietuvių Kata
riečių ir tą planą be per- ]ji<xi Kongreso, kuris bus 
traukos vykdo dar ir chicagoje spalių mėnesį, 
šiandien? Tų kolonizuotų Vajaus pradžia nebloga. 
Sibire mūsų tautiečių yra Tajj3 pasitvarkyta, kad 
ne vienas šimtas, bet de- sudaryti galimumus visų 
šimtys tūkstančių. Kodėl lietuviu kataliku parapijų 
ši deportacija . “Tėvynės Amerikoje žmonėms pri- 

. Balso” žurnalistu r.eskau-

1947 metų rugpjūčio pastvėrusi jus įmes į ko-!fesorius’ Korsakas, kurie
Entered as ■econd-claai matter Sept. 12. 1915 at the port office at Boaton, mėn. 3 d Vilniuje bUVO iŠ- kią nors krosnį.“

Mass. under the Act of March 3, 1870. j- •* " --
Acceptance for mailing at apecial rate of poatage provided for in Sectloa ,

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

Domestic yearly ____________  85.00
Domestic once per week yearly 83.00
Foreign yearly............................. 85.50
Foreign once per week yearly 33-50

leistas 1 Nr. naujo laik- galima nieko i
■ raščio pavadinto “Tėvy-;nei atimti; pasakyta šim-,“irnioni75>rij^”

PRENUMERATOS KAINA nėg Balsas”. -------------
Amerikoje metame ---------------  85.00 .. t - - - -

Vieną kart savaitėje metams — 3-3-00 11UO 1
Užsieny meums —...— 85.50 laikraščių skiriasi tuo,

žsieny i rt sav- j paskirtis yra vary- medžio šaka
_ __ _  _ , _ .. ;ti propagandą tarp lietu- džiūstame iš ilgesio be-
366 West Broad^^įhone SOuth Bogton 8.^^ Boston’ Maas* vių tremtinių, esančių Va-■laukdami, kada raudona-

- ------------------------------ --------- karų Vokietijoje. Todėl sis smogikas apleis mūsų 
šiame laikraštyje visas J kraštą. Tiesa, gyvenan- 
gyvenimas tarybinėje Lie-ičius arčiau geležinės ūž

DARBININKAS

Neprarijo Maskvos Kabliuko

skiriasi

PIRMIEJI STAMBUS • mielo skaitytojaus vardas - 
AUKOTOJAI jin bus įtrauktas. :

A merikos Lietuvių R.K.! REIKALAI PATYS UŽ 
Federacijos vajus, kuris 
vra vedamas su Kunigų

SAVE KALBA
Turbūt nėra reikalinga

tautos tėvynės i stwraU<tūkstan- Vienybf's Pritarimu ir vesti didelę agitaciją, kad ,. , tėvynės j aiDirą tuksian- rama. Vra pratęsiamas iki

'tuvoje giriamas, atrodo, ■ dangos kartais mus trem- 
•kad ištikrųjų ten yra tik-|tinius ir ima baimė, kad 

Valstybės Departamentas vis dėlto neprarijo ras rojus. Bet užtenka

paraginti tikinčiuos i u s 
aukoti ALRKF vajuje. 
Patys šių laiku gyvenimo 
reikalavimai, berods, yra • 
didžiausi agitatoriai.

Nieks neginčija, kad 
Lietuva yra katalikiškas 
kraštas. Ir tasai kraštas 
šiandien yra ateistinio ko
munizmo pavergtas. Vis
kas, kas ten krikščioniš
ka, katalikiška, be jokio '■* 
pasigailėjimo, žiauriau
siomis priemonėmis yra 
naikinama. Todėl pirmoje • 
vietoje kataliku šventa 
pareiga yra gelbėti kata- • 
likiškąjį kraštą, jo žmo
nes ir religines brangenv- • 
bes. Kuo ir kaip gelbėsi,” 
jei mūsų, laisvėje gyve- * 
nančių lietuviu katalikų •- 
organizacijos bus silpnos, *• 
jei jų iždas bus tuščias. - 
Tad, šis vajus ir siekia, ■ 
kad ir mūsų susiorgani- • 
žavimą ir finansinį pajė
gumą sustiprinti.

VISI PRISIDEKIME
ALRKF gyvai rūpi ir 

pats Lietuvos laisvinimo 
darbas, tremtinių reika
lai ir taip pat vietos kul
tūriniai ir religiniai rei
kalai, kurių aprūpinti be 
plačiosios Amerikos lietu- 

paramos ”

Šiais laikais nepaprastai 
letųito adresu visas aukas ir svarbus yra patsai Kata- 
“—s’-!- likiškosios Akcijos dar-

pasirodo, kad Lazdynų' Yra ruošiamas ir paski- bas lietuvių tarpe. Ir jis 
Pelėda yra Vilniaus rašy-!rų aukotojų sąrašas, kif- pareikalauja jėgų ir lėšų, 
tojų sąjungos narys. Tai Į ris bus skelbiamas spau- Be to, prie ALRKF auto- 
dabar tenka paabejoti ar doje. Pasitikima, L_2 1_ 
ir kiti suminėti rašytojai---------------------------------
priklausą minėtai sąjun-jjo nepriklausomais lai- 
gai besiranda gyvųjų tar-kais, dabar, turbūt, nebe- 
pe? j turi, nes mokytojauja A-

Mes nekartą skaitydami'nykščių gimnazijoje. Taip 
tarybinius laikraščius už-;pat matyti iš straipsnio, 
tikome giriantis, kad ta- kad ir visa eilė kitų tary- 
rybiniams literatūros irjbinių rašytojų ir poetų y- 
meno darbuotojams esan-jra priversti šalia savo 
čios geriausios sąlygos kūrybinio darbo užsidirb- 
dirbti kūrybinį darbą. Ta
čiau dabar Gricius mums 
atskleidžia tas gerąsias

ši nežinoma ranka, kuri____
pacifistinio Maskvos kabliuko, kurio autorius Henry blaiviomis akimis permes-įkartais ir čia slankioja/dina širdies?
Wallace neva tai norėdamas pasitarnauti taikai, mė- ri laikraštį kaip jame pa-:mus nepagriebtų ir neį-| Tolia’* iš Augustino Gri- j jos, kurios atsilieoė i 
gina sukiršinti Amerikos visuomenę prieš apsiginkla- Hiatai, koks jis vergiškas mestų į Sibiro taigų kros- cį 
vimą bei pasiruošimą atremti gresiantį pasaulinį bol- ir apsimetęs sukta propa-į 
ševizmo pavojų. Atviras Wallace’o laiškas Stalinui, ganda_ kuri išeina, be a- 
išdėstęs pacifistines sąlygas, veikiausiai Maskvoj bu-^j00^- NKVD sienų.
vo sustatytas ir pasiųstas Wallace’ui spaudoj pa-

nj. '
Toliau straipsnyje “Pa

grindinis klausimas” sie- 
lojamasi dėl lietuvių 
tremtinių emigra c i j o s, 

I kurią skatina visokie pri
siplakėliai, kurie stengia- 

ruošti karui. Panašus pacifistinis vajus buvo praves- kamieno, gyvenančius ne- si tautiečius atplėšti nuo 
"J".’” Jį _ _1 Stalino ir žinioje ir teturinčius ma- tėvynės ir

kas ištik- šlykščiausią lietuvį išga-

be a-

sidėti prie vaiaus pasise
kimo. Pirmosios narapi- 

i va
iaus komisiios prašymą 

yra

Straipsnyje “Lietuvos 
skelbti. Laiško turinys — sena giesmelė, kuria bolše- Keliu” kreipiamasi į lie- 
vikai nori užmigdyti savo oponentų budrumą, kad jie tuvius tremtinius kaip at- 
nusiginkluotų ir duotų progos Maskvai pilnai pasi-1 skirtus nuo savo tautos i

1

ciaus straipsnio sužirome
[apie tarybinių lietuvių ra-jjr prisiuntė aukų, 
šytojų gyvenimą. Jis rašomos:
kad rašytojų sąjungos šv. Alfonso parap.. Bal- 
valdyba neturi valdybos ------
pirmininko, nes Cvirkai 
mirus, į io vietą raujas 
dar neišrinktas. Dabar 
rašytojų sąjungos valdy
bą sudaro: A. Vienuolis - 
Žukauskas, P. Vaičiūnas, 

savo tautos

tokį “kaiptas kaip tik prieš antrąjį pasaulinį karą, I
Hitlerio susibičiuliavimo metu. Tuomet bolševikai vi- žą supratimą, I 
sa gerkle rėkavo, kad nereikia ginkluotis, nes karas 'rųjų dedasi dabartinėje J mą, tiesiog 
tai didžiausia niekšystė ir nelaimė. Tai kai Hitleris tėvynėje. Tiesa, reikia at- apgaviką ir pardaviką čia 
paskelbė Stalinui karą, Maskvos agentai staiga per-j virai pasakyti, kad mes reikia suminėti K. Pakš- 
simetė į kitą kraštutinumą ir tapo uoliausiais apsi- tremtiniai, palyginti, per- tą. Šitas vokiškųjų fašis- 
ginklavimo skelbėjais.

Tokia pat pigi bolševikų demagogija ir dabar pa
sireiškia. Mano, kad Amerikos visuomenė padarys į . x (
Prezidentą spaudimą, kad nutrauktų rimtą daromą nom® ir tos pavienes atei-į tautą iš savo tėvynės de- 
karui pasiruošimą, ir Prezidentas prieš pat rinkimus ’
turės išpildyti visuomenės reikalavimą. Deja, Krem- ........ -
liui teko apsirikti. Amerikos vyriausybė nesidavė ap
gauliojama. Ir buvo naivu manyti, kad Amerikos vi- , , . _ ... . .
suomenė darys tokį spaudimą. Tiesa, spaudimą ji da- 
ro, bet priešinga kryptimi. Laikai pasikeitė. Ameri- " . -
kos visuomenė pasisako — prieš komunizmą. Kada kalinimų
Prezidentas atmetė Stalino pasisiūlymą bolševikams t’ 
su Amerika susidraugauti, Senatorius Styles Bridges' 
Prezidento nusistatymą pagyrė, bet pridūrė, kad tai 
padaryta pervėlai ir peršvelniai. Ir toliau savo kalbo
je Senatorius padarė ilgą eilę karčių priekaištų Wa- 
shingtono Administracijos buvusiai politikai, kad 
šiaudadūšiškai pataikaudama Rusijos užgrobimams, 
įstūmė pasaulį į tragiškas nelaimes. “Prezidentas for
maliai sutvirtino ką mes visi taip gerai žinome, — 
kalbėjo Senatorius Bridges: — kad mūsų pažemintas 
prisilaižymų kelias nuvedė žmoniją į antrą aklą gat
vę militarinio pavojaus. Pradėjus nuo Teherano, bai
giant Jalta ir Potsdamu, per visas tas negarbingų Administracijai'paslapčių konferencijas, mes mėginom papirkti Kęs DuvusiaJai aamimstracijai.
Kremliaus ponus, atkišdami jiems gabalus teritorijų 
ir nekaltų žmonių laisves. Tai buvo moraliniu atžvil
giu begėdiška ir politiniai neprotinga.

“Tai buvo apverktinas pralaimėjimas. Nuo pasi
sekimų apsvaigę maskviečiai, lygiai kaip pirmiau 
berlyniečiai, nesidavė paperkami. Kiekvienas mūsų 
nusileidimas ir jiems pataikavimas tarnavo vien laip
tu naujiems jų užgrobimams, kurie vis rišosi į nesi
baigiančią grandinę.

“Tai mūs pačių kaltė, kad nemokėjom sunaudoti! Potsdamo sutarčių ir elgiasi pagal demokratijos nuo- kūrybinio darbo pragy- 
mūsų milžiniško pajėgumo užtikrint pasauliui teisin- į status. Jis jau užtektinai prityrė, kad jokių sutarčių venti negali, be to, matyt 
gą ir pastovią taiką. Vyriškai prisipažinkime prie sa-|su Maskva daryti nebegalima. K. ir vaistinę, kurią jis turė-

mažai žinoma kas darosi tų ‘geopolitikos’ 
mūsų tėvynėje, bet jau las jau 
užtenka ir to, ką mes ži- dirba tam,

apašta-
dvidešimt metų 

kad lietuvių

l ją išdras- 
mos tėvynės šiurpu mus kytų ir išmėtytų po viso 
nukrečia. O kas būtų jei Į pasaulio pakraščius... Štai 
mes tikrai žinotumėm ir Į “Žiburių” 14 Nr. rekla- 

1 nauji Pakšto 
tų tautiečių deportacijos, j planai. Šį kartą “Profeso- 

ir kitųrius” staiposi po Aliaską
ir ieško
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vietos lietu- 
Norėtųsi pa- 

žuroa- 
kurie žarstosi to- 

jei Pakš- 
ieškodamas lietu-

Tame pačiame straips- viams...
nyje toliau sakoma: “O klausti tarybinių 
jūs DP lietuviai, kaip ša- listų, 
ka, nulaužta nuo sveiko kiais “perlais”, 
žaliuojančio medžio, džiū- tas “ 
statė ir drebate belaukda- * viams kolonizuotis vietos 
mi, kol kieno nors ranka yra tautos apgavikas ir

I -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vo klaidų ir pasijuskime turį moralią pareigą atitai
syti padarytus nuostolius”.

i Čia tik trumputė ištrauka iš ilgos Senatoriaus 
kalbos. Daug daugiau karčios kritikos jis yra pareiš- 

_ . Prezidentui Truma-
nui nemalonu buvo to klausyti, nes, nors klaidos bu
vo Roosevelto padarytos, jis, Trumanas Potsdame 
įjas užgyrė. Jį apgavo klastinga Maskvos politika. Čia 
'reikia pabrėžti, kad tos bolševikų užgrobtos valsty
bės — Lenkija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Jugo- 
įslavija — buvo nesąlygingai parduotos. Alijantai iš- 
'siderėjo sąlygą: kad jos turės demokratines vyriau
sybes. Sovietai tą sąlygą sulaužė, išprievartuodami rašytojų sąlygas kūrybi- 
laisvus rinkimus ir užvesdami grynai komunistinę niam darbui. Mat rašyto- 
tvarką. Tad ir Trumanas jaučiasi atsipalaidojęs nuo i jas A. Vienuolis iš savo

timore. Md. — 400.00; 
Maspeth, N. Y., lietuvių ' 
Darapiia — 400.00; Šv.
Andriejaus par.. New Bri- ] 
tain, Conn. — 300.00; Šv. 
Jurgio par., Philadelphia, 
■Pa. — 200.00; Šv. Pran- 

I. Paukštelis, A. Vencio- ciškaus par., Lawrence, 
va, K. Korsakas, T. Tilvy- Mass. — 200.00; Cambrid- ' 
tis, I. Šimkus, J. Ealtūšis.jge, Mass., par. Federaci- 
A. Gricius, R. Šarmaitis ir i jos skyrius — 200.00; Lo- 
V. Moziuriūnas. Be to,'veli, Mass., par. Federaci- 
sąjungos nariais esą ir se-jos skyrius — 75.00; Auš-, 
nieji Lietuvos literatūros ros Vartų parap., Chester,i 
kūrėjai, kaip tai Čiurlio-;Pa. — 75.00; Šv. Petro pa- 
nienė, P. Vaičiūnas, A.įrapija, Detroit, Mich. — 
Vienuolis, M. Šikšnys,'50.00. 
Lazdynų Pelėda, Kun. Sa
baliauskas — Žalia Rūta, jau ir daugiau kolonijų 

, V. Mykolaitis Putinas, B. aukas yra gavęs vajaus ir 
Sruoga, Jovaras ir tt. Čia!ALRKF iždininkas prela- 

, ir išlindo yla iš maišo, tas Jonas Balkūnas (64- vių visuomenės 
Mes tremtiniai praėju-jl4 — 56th Road, Mas- nėra įmanoma. 
Šiais metais minėjome į peth, N. Y.). Gerb. Prela-
Lazdynų Pelėdos 20 m< 
mirties sukaktį, tuo tarpu’reikia siųsti.
naeir-rirlzA Vari T.a^Hvnn'

• •

Neabejotina, kad ligšiolv •

kad ir nominiai veikia Lietuvių 
--------.Kultūros Institutas, Cen- 

tralinis Knygynas ir Ar
chyvas, Istorinė Draugi
ja. Pati Federacija, kaio 
žinoma, yra mūsų organi
zacijų organizacija, ku- '■ 
rion yra įsijungusios vi
sos lietuvių katalikų cen- 
tralinės organizacijos ir 
šimtai lokalinių draugijų. - 
ALRKF yra afilijuota su 
Amerikos Katalikų Veiki
mo Centru — NCWC.

Reikalai yra dideli ir 
svarbūs. Kiekvieno sąmo
ningo lietuvio kataliko 
pareiga prie jų dėtis ir

ti duonos kąsnį kitais 
darbais.

Taigi tarybiniai darbuo
tojai ! Daugiau tokios
spaudos, kuri mums at
skleidžia jus dengiančią 
uždangą ir pamatysime 
mūsų niekinamos tėvynės darbu ir aukomis, 
veidą. D. P. ALRKF Sekr.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

18.
Čekistas Vilkaitis

— Nesupranta, sakai? Jis supranta ne 
blogiau už mudu. Ir jis visai ne Bartbmano- 
vas, tik Bakamonas — ne tai sugudėięs lie
tuvis, ne tai aplietuvintas gudas. Tai labai 
gudrus šnipas. Ar nepastebėjai, kad jis nie
kad nekalba? Tik šypsosi ir linkčioja.

— Kur čia nepastebėsi. Bet iš kur tu jį 
pažįsti ?

— Nebūk mažas tokius klausimus statvti. 
Aš gi čekistas ir be to dar ryšininkas. Ma^o 
pareiga palaikyti ryšius su visais komunistų 
daliniais. Taigi aš juos visus pažįstu. Tą sa
vo pareigą suvartoju ir lietuvių naudai. Aš 
gi palaikau ryšius ir su lietuvių partizanais.

— Ir suteiki jiems žinių apie bolševikų 
planus?

— Suprantama. Be to, ir pačioje čekoje 
pasitarnauju lietuviams tardymo metu.

— Kokiu būdu? Ar tau paveda juos tar
dyti?

— Ne. Jie patys tą darbą atlieka. Kitiems 
nepasitiki.

— Tai gal pasitarnauji kaipo perkalbėto- 
jas?

— Kai kada jie mane pasikviečia, bet la
bai retai. Ir aš einu labai nenoromis, nes tai 
painus darbas ir nėra jokios galimybės pasi
tarnauti. Visuomet klausosi koks nors lietu
viškai suprantąs šnipas. Tik žodelį kiek ki
taip išvertei, ir, žiūrėk, kas nors išlenda su 
pataisa. Tai labai slidus darbas. Lengva į- 
kliūti.

— Tai kuriuo gi kitu būdu lietuviams pa
sitarnauji?

— Kaipo budelis.
— Kaipo budelis?! Prie egzekucijų?
— Ne. Prie tardymų. Į egzekucijas manęs 

kol kas nepaskiria. Jei paskirtų, į orą šau
čiau. Tai, žinoma, nieko negelbėtų, nes kiti 
pasmerktąjį nušautų. Jei paskirtų mane vie
nų vieną kuriam nuteistam įvaryti kulką į 
pakaušį, tai aš įvaryčiau kulką čia pat sto
vinčiam komisarui. Paskui — sulig aplinky
bių: jei būtų galimybė, mėginčiau pabėgti; 
jei ne, tai pats sau kulką į kaktą. Bet tokios 
egzekucijos man, ačiū Dievui, kol kas nepa
skyrė.

— O kaip gali būti naudingas tardymo 
metu?

— Čia tai jau kitokia pasaka. Matai, pra
džioje tardo gražumu. Jei neišgauna pasiū
lyto prisipažinimo, tai ima kankinti. Tai 
lengviau, tai sunkiau, tai vienaip, tai kitaip. 
Yra labai žiaurių tortūrų. Aš jas visas esu 
išstudijavęs ir daugumai jų esu išradęs su

rogatus, t. y. regimai panašias kančias, bet 
nekenksmingas. Vadinasi, atrodo, kad kan
kinu, o faktinai tik glostau, masažuoju, kar
tais kiek stipriau gniūžtelių, bet vis taip, 
kad perdaug neskaudėtų. Kankinamajam 
pakuždu, kad garsiai rėktų. Paskui duodu 
ženklą, kad visai apalptų. Tada jį išnešam, 
arba čia pat gaivinam. Žinoma, tai labai ri
zikinga, kad nesusektų, ir retai kada pa
vyksta surasti progą tam triukui panaudoti.

— Įdomius dalykus man pasakoji. 0 kaip 
prie tokios progos gali prieiti?

— Tai labai nelengva. Perdaug prašytis į 
budelius pavojinga, kad neįtartų. Aš kai 
kada taip pasielgiu. Jei negaunu progos būti 
budeliu, tai bent įsiprašau į pagelbininkus 
bei žiūrovus. Jie to nedraudžia, dar džiau
giasi, kad parodau palinkimo į kraugerystę. 
Kai tik kankinamoji auka pradeda balsiau 
šaukti, aš nustumiu budelį į šalį ir pats pra
dedu “kankinti”. Budelis dažniausiai nusi
leidžia, nes aš esu išlaikęs kankinimo kvoti
mus ir turiu budelio diplomą, taigi jis neiš
drįsta didesniam autoritetui priešintis. Ta
čiau jeigu priešinasi, tai aš taip spusteliu jo 
alkūnę, kad suspiegęs atsisėda. Matydamas, 
kad mano stipresnės rankos, budelis susigė
dęs užleidžia man vietą. Gi aš švelniai nusi
kaltėlį masažuoju ir jam pakuždu, kad 
smarkiau rėktų. Ir viskas vyksta pagal ma
no planą.

— Ar jie niekad tavęs neįtarė?

— Kas juos žino. Kol kas, rodos, ne. Ta
čiau amžinai tas negalės tęsėti. Kada nors 
pakliūsiu, bet kol galima, mėginu saviš
kiams kančias palengvinti.

— O kas bus, kai pakliūsi?
— Tuomet jie man už viską gausiai už

mokės. Kada tai įvyks, negaliu atspėti. Sto
viu ant labai slidaus kelio.

— Didvyris tu, Algi. Bet kokiu tikslu man 
tai pasakoji?

— Tavo naudai. Aš kain tiktai tam tave 
čia atsivedžiau, kad perspėčiau, iei kada pa
kliūsi į tardymo komisijos rankas ir ims 
tave kankinti, tai žinok, kaip elgtis, jeigu į 
mano rankas pateksi.

Gražbilys šiurpulingai sudrebėjo.
— Kokia baisi galimybė! Bet aš juk nie

kam neesu nusikaltęs.
— Nekaltesni už tave buvo tardomi ir žu

vo. Juk žinai, kad nas komunistus teismo 
kaip ir nėra. Apkaltintoias vra ir teisėjas ir 
egzekutorius. Kaltinamojo likimas nuo vie
no žmogaus ūpo priklauso. Tu, brolau, įsivė
lei į pavojingą žaislą su tuo Pochotinu.

— Su Pochotinu? 0 ką tu apie jį žirai?
— Dabar ir gana. Juk jis čekistas, kaip ir 

aš. Kaip gi aš apie jį nežinosiu?
— Aš ne apie tai. Žinau, kad jį pažįsti. 

Bet ką jis padarė? •
— Nugi su tavim pabėgo iš partizanų po

žemio.
— Iš kur tą žinai?

£Bus daugiau}



Lietuvos Teisininkų Tremtinių
i

Balandžio m. 3-4 d. Aug- tos buvo geriausios jėgų 
sburge, Hochfeldo lietuvių Į sultys. Visa tai yra mūsų, 
stovykloje įvyko Lietuvos;o kartu ir XX amžiaus 
teisininkų termtinių drau- tragedija, kurios mes esa- 
gjjos atstovų suvažiavi- me gyvi liudininkai, ta
rnas, kuriame dalyvavo čiau norima ir mus sunai- 
daugiau 40 atstovų iš visų kinti, kaip naikinami bro- 
vakarinės Vokietijos zo-įliai išvežti į Sibirą. Kova 
nų. į dėl teisės yra virtusi ko-

iva dėl gyvenimo, kova dėl 
Draugijos Centro Vai- gyvybės, tačiau Lietuvos 

dybos pirmininkas dr. teisininkams tai nėra nau- 
Ęrunonas Kalvaitis atida-!jas dalykas, nes tokiais 
rydamas suvažiavimą sa- i panašiais kovos keliais ė- 
yo kalboje pažymėjo ko-i jo Lietuvos teisininkai 
kius teisingumo ir teisės Nepr. Lietuvos atkūrimo 
paniekinimo laikus dabar laikotarpyje. Gyvendami 
mes gyvename, o ypač tai dabartinėse sąlygose tei- 
pergyvena Pabaltijo tau- sininkai praktiškai yra 
tos. Niekais buvo pavers- < išmesti iš savo normalaus 
ta Lietuvos paskelbtoji . darbo, nes toji profesija 

netinka eksportui. Emi
gracijos klausimą spren
džiant teisininkas negali 
susilyginti su jaunu gerų 
jėgų darbininku, tačiau 
tai dar nereiškia, kad tei
sininkai yra nustoję savo 
reikšmės gilia to žodžio

neutraliteto teisė ir pa
prastu popierium pavirto 
sutartys, kuriomis buvo 
garantuota šventa Lietu
vos teise gyventi laisvai, 
o jos žmonės tapo pavers
ti lyg medžiojamais gy
viais. Jei žvėrių medžioklė

i

žino tam tikrą teisę -ka- \ prasme. Kol yra lietuviš- 
da galima medžioti ir ka-Įkoji bendruomenė, kol y- 
da ne.— tai Lietuvoje da-jra gyva lietuvių tauta, kol 
bar nė to nėra. Bolševi-yra gyvas nors vienas lie- 
kiškieji ir vokiškieji oku- tuvis — pirmoj eilėj tei- 
pantai medžiojo 
džioja Lietuvos 
visais laikotarpiais ir die
ną ir naktį, namuose, gat
vėje ir bažnyčioje bei te
atruose. Šimtai sumedžio
tų nekaltų aukų žuvo ar 
atsidūrė kaip vergai toli
muose Sibiro kraštuose 
ar hitlerinėse koncentra
cijos stovyklose ar karoituvos yra teisininkų 
įmonėse, kuriose iščiulp- i pareiga. 

ir me- sininkai jungiasi į kovą 
žmones 1 už teises. Teisininkai turi 

likti ištikimi savo tradici
joms ir turi padėti tautie
čiams tvarkyti tarpusavio 
reikalus ar pagelbėti 
jiems turint reikalų įvai
riose valdžios įstaigose. 
O taipgi kelti teisėtą Lie-

SPAUSDINAME:

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

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. Broaduav So. Boston 27, Mass.
I;- ■

Mažytė penkių metukų Sandra Marie Smith, 
sužeistojo veterano dukrelė, Vainikų Dienos pa
minėjimui, įteikia mažytę gėlytę, Edith Nourse, 
(R-Mass.), kuri yra House Veterans Affairs Co- 
mmittee pirmininkė. Minimų mažų gėlyčių parda
vinėjimas veteranų naudai eina visame krašte ir 
tie sužeistieji karo veteranai tuomi gauna para
mos.

T

Naujos Izraeliaus valstybės paskelbimo proga New Yorke tuo jaus 
Įvyko masinės prakalbos, kur garsios įžymybės teikėsi atvykti ir tuomi 
pagerbti žydų tautos siekius. Iš kairės į dešinę sėdi: New Yorko buvęs 
Gubernatorius Herbert H. Lehman; New York City Mąyoras William 
O’Dwyer; Šen. Robert Taft; Dr. Abba Hįllel Silver, U. S. Jewish Agen- 
cy pirmininkas ir ir buvęs Jung. Valstybių valstybės iždininkas Henry 
Morgenthau. Susirinkime dalyvavo per 75,000 asmenų. Tai buvo kalbos 
Palestinos klausimu. Mus lietuvius įdomina tas klausimas iš pusės ne
priklausomybės rėmimo naujos valstybės ir niekur nė žodelio neprisime
nama apie anas raudonojo diktatoriaus pavergtas tautas ir Lietuvą. 
Kodėl tokia nelygybė tuo atžvilgiu, ar tai tik laukiama progos lyg kokio 
rudens, kada vaisius prispėjęs prašosi dėmesio... Tikėkime, kad ateis va
landa ir panašus susidomėjimas ir kitų tautų ir Lietuvos nepriklauso
mybių reikalu.

Po suvažiavimo atidaro
mosios kalbos, kuri čia at
pasakota, visa eilė tremti
nių organizacijų atstovų 
sveikino suvažiavimo da
lyvius ir palinkėjo būt 
tvirtiems teisių sargybo
je. Teisininkų draugijos 
centro valdyba yra su
rinkusi ir per suvažiavi
mą paskelbė žinias apie 
Lietuvos teisininkus nuo 
1940 metų sausio m. 1 d. 
iki šių metų pradžios. Tos 
žinios kelia susijaudini
mą ir parodo, kaip oku
pantai naikina Lietuvos 
šviesuomenę, o ypač tuos, 
kurie tarnavo teisės ir tei
singumo sargyboje. Pagal 
tas žinias, 1940 m. sausio 
m. 1 d. Lietuvoje teismuo
se, universiteto teisių fa
kultete ir advokatūroje 
dirbo 779 teisininkai. Bol
ševikai 1940 met. užėmę 
Lietuvą iš darbo atleido 
549 teisininkus, nužudė 
11, kalino ir išvežė į Sibi- 

(rą 94, persekiojami su
spėjo pabėgti į užsienį 56 
Liet, teisininkai. 1941 me
tais Lietuvą užėmę vokiš
kieji nacionalsocialistai 
sušaudė 103 Lietuvos tei
sininkus, nacių kacetuose 
mirė 13, subombarduoti | 
ar šiaip nelaimingai mirė 
5 ir nuo 1940 m. iki šių 
metų pradžios savo mir
tim mirė 34 teisininkai. 
Praeitais metais draugi- 
jon atėjo žinios, kad Sibi
re kankinami mirė teisi
ninkai buvęs Teisingumo 
Ministerijos generalinis 
sekretorius Kauno Nota
ras Povilas Brazaitis, buv. 
prokuroras Juozas Krikš
čiūnas ir buv. prokuroro 
padėjėjas Aleksandras 
Mikitavičius. Kaune pra
eitais metais buvo suimti 
advokatas Jurgis Byla ir 
buv. prokoro padėjėjas 
Petras Valičenka. šie abu 
teisininkai išvežti į Rusi
ją ir Smolenske mirė.

Dabar užsienyje įvairio
se valstybėse gyvena 396 
Lietuvos teisininkai, o 
Vokietijoje draugija turi 
284 narius. Vokietijoje 
teisininkai padėdami savo 
tautiečiams tremtiniams 
be jokio atlyginimo yra 
surašę 461 apeliacinį 
skundą dėl pašalinimo per 
skryningą iš D. P., nors 
ir pačių teisininkų 10 tapo 
išskryninguota. Vokieti
joje advokatūra verstis ir 
kariuomenės teismuose 
ginti bylas yra gavę teisę

nacionalsocializmądūrusi šiandieninė Lietu- 
Klaipėdos na- va.

Baigdamas numatytus 
_. x . darbus suvažiavimas nu-
Lietuvos moks- tar^ pasiųsti sveikinimus 
prof. Mykolas patriotinėms Amerikos 

P° pirmosios iįgtuvių organizacijoms .bolševikų , Pa‘ bei susivienij^S. Taip
rase mokslnų labai įdomų * - -
veikalą, pavadintą: “tąe- 
tuvos sovietizacija”. Ma
noma, kad tai yra pasku
tinis priešmirtinis prof. 

. Roemerio darbas. Tas 
į veikalas dabar yra teisi
ninkų tremtinių draugijos 
rankose ir rengiamas iš
spausdinti lietuvių, anglų 
ir vokiečių kalbomis, nes 
jis parašytas taipK kad,.ir 

’ ne lietuviams bus įdomu 
; pasiskaityti* , Teisininkas 
!dr?JBr. Kajvaįtią yra su
rinkęs ir išvertęs lietuvių 
kalbon nuo. 1945 m. alian- 
tų paskelbtas , sutartis ir 
tą < rinkinėlį paruošė 

■ spausdinti. Draugijos ^u- 
važiąvųnas _ nutarė, kad 
paminėtas knygas reikią 
baigti paruošti , ir pavedė 
Cęntro Valdybai pasirū
pinti jų atspausdinimu. 
Savo profesiniams reika
lams aptarti,... pasidalinti 
patirtomis naujienomis. a- 
pie svetimų valstybių tei
sės mokslų gyvenimą ir į- 
vairiems teisės klausi
mams nagrinėti - lavintis, 
suvažiavimas nutarė, kad 
reikia leisti nors ratato- 
rium spausdintą laikraš
tėlį. Įš suvažiavimo pra
nešimų paaiškėjo, kad 
Lietuvos teisininkai trem
tyje be grynai savo profe
sinių reikalų tvarkymo, 
dar plačią .vagą varo ir 
lietuvių kultūros darbe.

. Gi laisvės bylą keldami 
, išsiuntinėjo atsišaukimą į 
viso pasaulio teisininkus, 

1 nurodydami kokioje betei- 
t siškoje vergijoje yra atsi-

■prieš 
ir nubaudė 
cių vadus.

Žymusis 
lininkas 
Roemeris

pat sveikinimų ir linkėji
mų pasiuntė visai eilei A* 
merikos lietuvių teisinin
kų— advokatų. Suvažia
vimo dalyviai nepamiršo 
skirti laiko ir pamaldoms, 
kurių išklausė Hochfeldo 
lietuvių stovyklos bažny
čioje. Per tas dvi (Senas 
Liet, teisininkai tremti
niai aptarė savo profesi
nius reikalus, nusistatė 
ateities veiklos kelią, pa
sidalijo mintimis, pasi
guodė vargais ir pasisėmė 
jėgų ištverti tolimesnę 
nenuilstamą kovą už tau
tos laisvę, už žmogaus bei 
piliečio teises.

Kajetonas.

ifftųZm6av« 110,000 
tovBAlFfeftį

J • > •
kiečių veržimąsi į Rytus. 
Antrojoje dalyje bus ap
rašyta Klaipėdos krašto 
istorija nuo Klaipėdos 
prijungimo prie Lietuvos, 
t. y. nuo 1923 metų, iki 
garsiosios Klaipėdos na
cių Neumann ir Sass by
los, kuri, tartum Mažasis 
Nuembergas^Lietuvos Ka
riuomenės Teisme buvo 
sprendžiama 1934 metų 
pabaigoje ir 1935 metų 
pradžioje. Trečiojoje kny
gos dalyje bus aprašyta 
pati Klaipėdos nacių byla, 
iš .kurios matyti, kad ma
žutė Lietuva drįso jau 

misija ir kova prieš vo-11935 metais pasisakyti

tik 7 Lietuvos teisininkai, 
o dauguma dirba IRO ir 
stovyklų administracijos 
įstaigose bei visuomeni
niame darbe. Vokietijos 
universitetuose teisės 
mokslų studijas gilina 31 
teisininkas, amatų 22 ir 
naujai amato išmoko pra
eitais metais 25 teisinin
kai.

Teisininkų draugija pa
sikvietusi į talką istorikų, 
baigia rengti knygą apie 
Klaipėdos kraštą. Knygo
je bus trys dalys. Pirmo
joje dalyje bus aprašyta 
lietuvių tautos istorinė

siuntą Britų zonai Vokie- 
baigia skirstyti. Išvežio- 
į apygardas užima daug 
Išvežta yra 80,050 svarų:

Didžiąją BALF rūbų 110,000 
scarų 
tijoje 
jimas 
laiko.

Į Schleswig - Holstein'o Apy
gardą (Kiel) — 31,800 lbs.; 
Hanover’į — 37,400; Oldenbur- 
g’ą — 10,850.

Liko sandėlyje: Schleswig - 
Holstein’o Apygardai skirtų y- 
ra 8,760 lbs.; 
10,430.

Rūbų reikia 
prašome rūbus
į BALF sandėlį šiuo adresu:
l-nited Lithuanian ReGef Fund 

of America, Ine., 
l^o Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Westfalijai —

daugiau. Tad 
ir toliau siųsti
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Žydas daktaras liko
DARBININKAS

I

Mokslininkas - pasakoja apie savo 
atsivertimą į katalikybę

DAKTARAS ATSKLEI
DŽIA SAVO ŠIRDIES 

PASLAPTIS
Kitados garsusis pran

cūzų mintytojas Paskalis 
yra pasakęs:
— Aš tikiu žmogumi, ku

ris patvirtinimui jog kal
bėjo tiesą davė perplauti 
savąją gerklę.

Čia jisai nori pabrėžti, 
kaip mes turime su tikėji
mu priimti apaštalų ir 
kankinių liūdymą, kurie 
patvirtinimui jų skelbia
mų tiesų patys pasirinko 
kankinių mirtį.

Tačiau mes turime ir ki
tą rūšį žmonių, kurie yra 
labai stipriais dieviško
sios tiesos liudininkais, 
tai mokslininkai ir atsi
vertėliai.

Štai neseniai iš spaudos 
išėjo įdomi knyga “The 
Glory of thy People” (Ta
vosios tautos garbė, išlei
do MacMillan kompanija 
1948 m., pusi. 139, kaina 
$2.00).

Čia aprašo savo gyveni
mo istoriją mokslininkas 
Dr. Rapolas Simon. Kili
mu jisai žydas, tačiau ra
binų mokslas jam didelės 
įtakos neturėjo. Belanky
damas valstybines moky
klas jisai prarado tikėji
mą, neteko pagrindo do
rovingumo dėsniams ir 
per socializmą pasidarė 
komunizmo simpatiku. 
Pasaulis jam atrodė atsi
radęs iš rūkų, o žmogus 
iš beždžionės. Tačiau ji
sai mėgo mokslą. Metų 
metais studijavo Ameri
kos universitetuose, kai- 
kurį laiką gilino savo ži
nias Europos mokslo į- 
staigose, ypač Berlyne, ir 
liko daktaru, psichiatrijos 
specialistu.

v •

NENUMALDOMAS 
ILGESYS

Po mokslo įstaigas besi
trindamas jisai susipaži
no su keletą katalikų ir 
su keletą profesorių, ku
rie aukštai vertino Šv. 
Tomo Akviniečio filosofi
ją (pasaulėžiūrą). Ir Dr. 
Simon pradėjo tuo domė
tis. Daug skaitė, daug 
mąstė, pamatė, kad anks
čiau jo turėtosios pažiū
ros neišlaiko mokslinės 
kritikos. Pradėjo skaityti 
Šv. Raštą.

— Žmogaus prigimtyje, 
mano manymu, yra labai

stiprus ilgesys, ir aš neį
stengiu to ilgesio niekuo] 
nuraminti...”

Jo ankstybesnė pasaulė-' 
žiūra jam darėsi ankšta 
ir nebepakankama:
— Aš buvau aklas, tą aš 

žinojau. Aš nemačiau gy
venimo tikslo, nei gyveni
mo kelio, — savo atsimi
nimuose taip jisai aprašo 
anų dienų išgyvenimus.

Vienas katąlikas drau
gas jam patarė melstis J 
Bet jis nebuvo meldęsis! 
nuo pat kūdikystės. Visi 
dėlto pradėjo. Palaipsniui 
jo pažiūros keitėsi:
— Aš pradėjau 

Dievą, jo didybę ir kaip 
labai jo begalybė viršija 
visus daiktus, kurie tik 
yra ant žemės; aš supra
tau, kaip mažos ir menkos 
yra žmogaus aistros ir 
mano sąmonės siekimai 
buvo nuraminti pasiten
kinimu... Skaitydamas e- 
vangelijas palaipsniui aš 
pradėjau matyti pažadė
tąją šviesą ateinančią iš 
ano pasaulio ir nuskaidri
nančią mano gyvenimo 
kelią. Jaučiau didelį pasi
tenkinimą, ramumą skai
tant evangelijas..., — rašo 
Dr. Simon.

KRISTUS I£JO j JO 
UŽDAR4 ŠIRDĮ

Savo minėtuose atsimi
nimuose jisai pasisako 
anksčiau neturėjęs jokio 
tikėjimo į Kristaus dievy
bę, tačiau gilesnis Kris
taus gyvenimo pažinimas, 
ypač Jo prisikėlimo fak
tas įnešė permainų Dr. Si
mon pažiūrose:
— Mano sielos durys, — 

rašo jisai, — pirma buvo 
uždarytos ir užrakintos, 
bet dabar Kristus įėjo pro 
jas. Dabar tikrai aš pasi
dariau jo mokiniu. Dabar 
aš pradėjau jausti “kaip 
gi saldus yra Viešpats”... 
Aš pradėjau suprasti apie 
gelmes Jo gerumo...”

Ypač jam įspūdį darė 
Kristaus įsakymas mylė
ti kits kitą, įsakymas, ku
rį Kristus davė paskuti
niame savo pamoksle 
prieš mirtį.

Gyvenimo faktų stebėji
mas jį vedė prie naujų įsi
tikinimų. Dr. Simon rašo:
— Aš supratau, kad tie 

dalykai, kuriuos katalikų 
dorovė laiko blogais, yra 
iš tikrųjų blogi, sutrik- 
dantieji žmogaus sugebė-

jausti
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Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės Mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visa ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konverta 50c. ir šį kuponą
ir užadresavę:

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

"Darbininko” Administracija:—
Šjuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas........ ..... .. ...........................................................
Adresas................................_..............................................

• M!K‘■f ■, S
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Vaizdas parodo tipišką Trans-Jordano arabų kariuomenės vadą ir 
keletą žvalgybos vienukių, kurie seka Palestinos karo žygių pozicijas.

jimus veikti pagal savo į- 
sitikinimus ir kenkiantie
ji žmogaus minčiai, šir
džiai ir kūnui... Ir taip, aš 
ne tik priėjau, kad kata
likų dorovės principai yra 
teisingi, bet kad jie yra 
aukštesni už betkokias 
psichiatrines teorijas ir 
metodus, — tas psichia-i 
trijos specialisto pareiš- Į 
kimas yra tikrai reikš-' 
mingas.

PIRMASIS SUSITIKI
MAS SU KUNIGU

Toliau jisai rašo:
— Kristaus Dievybės ir 

Dievo meilės supratimas 
privedė mane prie įsitiki
nimo, kad mano pikti pa
linkimai gali būti pataisy
ti, gali būti pakeisti ge
rais, kurie derinsis 
tauriaisiais 
ir nusistatymais. Ta viltis 
buvo sustiprinta patyri
mu apie Dievo malonę, 
padedančią man pataisyti 
savąjį gyvenimą.

Tolimesnius savo gyve
nimo įvykius Dr. Simon 
taip aprašo:
— Neužilgo aš aplankiau 

Paulistų vienuolį tėvą Gil- 
lis, New Yorke. Buvo pra
sidėjusios vasaros atosto
gos. Po trumpo pasikal
bėjimo jam pasakiau, kad 
šią savaitę plaukiu į Eu
ropą ir pirm negu išvyk
siu noriu būti pakrikšty
tas. Kunigas davė man 
keletą knygų pasiskaityti 

j ir paprašė ateiti, kai aš 
sugrįšiu iš kelionės. Tai 
mano pirmasis susitiki
mas su katalikų kunigu. 
Jame aš suradau 
vėliau aš patyriau 
se: nuoširdumą ir 
rią pagarbą kitų 
niui ir kitų laisvei. Jėzus 
gyvena savo kuniguose.”
ŠVENTUMO AR POMĖ

GIŲ KELIAS
Net ir savo atostogų 

kelionėje Dr. Simon da
bar daugiausiai džiaugėsi 
savo tuo nauju gyvenimo 
prasmės atradimu:
— Aš pergyvenau tą pa

tyrimą, kad nuolankus, 
šventas dvasios gyveni
mas yra aukštesnis už pa
saulietišką juslinį gyveni
mą. Ir šioje kelionėje į jį 
Europą aš atradau, kad 
tik apmąstymas dieviškų
jų tiesų žmogui atneša 
tikrą pasitenkinimą ir 
prasmingumą... Tik r a i, 
Dievas mane atvedė į kal
no viršūnę, kalno, kuriuo 
yra Kristus ir jo šventa 
Katalikų Bažnyčia... Iš jo 
liejosi į mano sielą didelė 
ŠYięąą^iiBildydąma tua-

Už JŪRELIŲ

I I į i

Už jūrelių, už marelių
Nulijo, nusnigo,
Su jaunuoju bernužėliu 
Bekalbant, bešnekant.
Mergužėle, lelijėlę,
Nesiduok perkalbėt. 
Neduok žiedo, nei vainiko.
Nei meilių žodelių.
Duok alučio, duok midučio, 
Tegul jis, nenakvos.
Per du laukus, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk.

Dainelė
I
I

su i 
įsitikinimais;Ii

f

4 •

Kaip man šiandieną gera 
Ir linksma ir smagu. 
Nors netekau bičiulių, 
Taip pat ir pinigų.
-i- >;u.

Vieni mane išleido, 
Kitus išleidau aš.
Nerūpi nė koks laivas 
Mane už marių veš.

Juk greit išauš Vasaris. 
Vėl būsiu tarp dFaugų, 
Kaip man šiandieną gera 
Ir linkstna ir smagu!

P. Babickas.

Į pradėjo katalikybės tiesų 
: mokymąsi. Tą laikotarpį 
Ijisai šitaip aprašo:
į — Tass mėnuo buvo vie
nas iš pačių laimingiau- 
siųjų mano gyvenime. Aš 
jaučiau, kad visiškai esu 

! Dievo Apvaizdos rankose. 
I Jis manimi pasirūpins ir 
i patvarkys viską kas ma
ne liečia. Aš teturėjau tik 
vieną tikslą: vertingai pa
siruošti krikštui. Troški
mas apsikrikštyti darėsi 
kaskart karštesnis... Kas
kart ryškiau aš mačiau, 
kad vienintelis tikras pa
grindas žmogaus veiki
mui, vienintelis pamatas 
iant kurio žmogus saugiai 
įgali pastatyti savo namą 
• yra Katalikų Bažnyčia. 
Filosofinis žinojimas nėra 
pakankamas. Per nuodė
mę žmogus nupuolė ir vie
nas žinojimas negali jo 
prikelti. Nuodėmė turi bū- 

iti atgailauta, jos kaltė pa
šalinta ir, kaipo jos pada
riniai, atsiradusieji trū
kumai turi būti pataisyti, 
j Tam žmogus yra reikalin
gas Atpirkėjo ir Mokyto
jo, bei pagelbinčios Dievo 
malonės”.

______s.
AMERIKIEČIŲ MAŽUMŲ 

ČAMPIONAS
Nors Amerika buvo ap

gyvendinta imigrantų iš 
keturių kontinentų kraš
tų ,ne visi tie imigrantai 
buvo asimiliuoti į dides
nius gyventojų skaičius. 
Nekurie, dėl įvairių prie
žasčių vis pasiliko “ma
žumos”, kurios skyrėsi 
i nuo kitų amerikiečių dėl 
;įvairių papročių, skirtin
gų tikybinių įsitikinimų 
i arba spalvos. Bet kartu 
į su kitais amerikiečiais, 
jie savo rankoms, protu, 

i širdimi nustatė tautinio 
į gyvenimo charakterį, ir 
įžymiai prisidėjo prie mil- 
i žiniškos Amerikos savo 
įmoksiu, industrija, daile, 
i muzika ir filosofija.

Kasdien vis daugiau a- 
merikiečių pripažįsta, kad 
reikia užtikrinti tokiems 
amerikiečiams - svetimša
liams, negrams, indijo
nams, katalikams, žy
dams ir kitiems — tas tei
ses ir progas,

nei 
Jung. 
prieš 
kaip

ja evakuavo iš jų namų 
po Pearl Harbor įvykių. 
Jis rimtai atpasakoja jų 
padėtį, apie rasinę neapy
kantą, įrodydamas kad 
tokių žygių nebuvo varto
ta prieš vokiečius 
prieš italus, nors 
Valstybės kariavo 
Vokietiją ir Italiją 
ir prieš Japoniją.

Yra natūralu, kad p. 
McWilliams rašytų taip 
pat apie problemas ameri
kiečių, kurie yra tikybi
nės neapykantos aukos. 
Savo vėliausioje knygoje 
“A Masque for Privilege” 
jis svarsto daug išvadų a- 
pie “šaltą pogramą” prieš 
žydus, ypač apie dabarti
nius suvaržymus 
apšvietos, butų ir 
reikaluose.

Net nuo 1877 m. 
Williams seka anti - semi- 
tizmo istoriją. Tais me
tais, jis rado pirmą užre- 
korduotą diskriminacijos 
incidentą. Viename puoš
niame viešbutyje, airis sa
vininkas atsisakė duoti 
kambarį žydui - bankie- 
riui. Tas įvykis iššaukė 
daug komentarų spaudoje 
ir net pamokslų bažny
čiose.

Atsargiai dokumentuo
ta knyga apie anti - semi- 
tizmą ir jo pirmesnės 
knygos, parodo kad Carey 
McWilliams tikrai atlieka 
savo dalį, kad demokrati
ja visus amerikiečius ap
imtų. Judėjimas sunaikin
ti neapykantą ir diskri
minaciją stiprėja visuose 
frontuose — mūsų lai
kuose tai vienas iš ge
riausių ženklų. C. C. P.

darbo, 
poilsio

p. Mc-

kurios 
jiems priklauso bet ku
rios kartais nuo jų atim
tos, ar neapykanta ar ne
apsižiūrėjimu. Vienas iš 
žymiausių draugų tokių 
amerikiečių yra Carey 
McWilliams, advokatas, 
buvęs Kalifornijos Komi- 
sijonierius Immigration 
and Housing. Jis pareiškė 
savo nuomenes ir viltis 
keliose plačiai skaitomose 
knygose.

Californijos ūkių darbi
ninkai (vietiniai ameri
kiečiai) pakreipė p. Mc- 
Williams dėmesį į mažu
mų problemą. Jo pirma 
knyga aprašė šią grupę 
žmonių. Jo kita knyga 
aprašė keliaujančius ūkių 
darbininkus visose Jung. 
Valstybėse — senus ame
rikiečius, 
meksikiečius 
čius, negrus, 
kanadiečius, 
talus, vengrus, portuga
lus ir japonus - amerikie
čius.

P. McWilliams, po to, 
pradėjo studijuoti kas 
galėtų atsitikti amerikie
čiams, kurių spalva nebu
vo balta — negrams, ki
niečiams, filipinams, ja
ponams, indijonams, mek
sikiečiams. Ir jis parašė 
plačiai skaitomą “Bro- 
thers Under the Skin” ka
ro metu. “Vieną dieną vi
si amerikiečiai bus bro
liai — arba jie bus ver
gai” 
liams rašė paskutiniame 
knygos puslapyje.

Sekanti jo knyga —Pre- 
judice — jau rašo apie 
vieną iš kelių Amerikos 
grupių, kurios spalva ki
tokia. Jis rašo apie japo
nus ir japonus - amerikie
čius. Ypač apie tą šimtą 
tūkstančių, kuriuos armi-

meksikiečius,
- amerikie- 
prancūzus - 

vokiečius, i- 
portuga-

čią mano mažybės bedug
nę”.

JO GALUTINIS 
PASIRINKIMAS

Dabar jam viskas atro
dė naujoje šviesoje, kaip 
jisai sakosi:

— Kaikurie modernieji 
filosofai vis man ieškel- 
davo, kad blogio buvimas 
pasaulyje yra įrodymu 
prieš Dievo buvimą, prieš 
Apvaizdą. Tačiau pirmojo 
žmogaus nuodėmė ir jos 
padariniai, kak) tas yra 
parašyta Senajame Testa
mente, patiekia vienintelį f tikinau, 
blogio išaiškinimą, kuris jšv. Tėvas yra tiesioginėje 
gali patenkinti mano pro- linijoje įpėdinis pirmojo 
tą.

Mokslininkas Or. Šimoni 
galutinai dabar pasirinko 
tikinčiojo žmogaus gyve
nimą ir tą savo apsispren
dimą taip aprašo:
— Katalikų tikėjimas ir

katalikų dorovė padėjo į katalikišką 
man padaryti mano naši- ką; dievišką, 
rinkimą; pasirinkimą, a- sįą išimtinos meilės ir pa- 
pic kurį aš jaučiau, kad garbos; tikrąją vadovę ir 
jisai ne tik sutinka su tie- kelią į dangiškąjį miestą 
sa, kurią aš susekiau pa- _ į Dievą”.
tyrime, moksle ir filosofi- 

Ijoje, bet kad tas derinasi 
l ir su mano ; _
j prigimtimi. To pasirinki
mo dėka aš susilaukiau 
ramybės, pilnesnio gyve
nimo, savęs pažinimo ir 
galėjimo pataisyti savo 
trūkumus”.

VIENINTELIS GYVE
NIMO PAMATAS

Sugrįžęs iš savo kelio
nės, j.Europą J3r. Simon

I

tą, ką 
kituo- 
skaid- 
asme-

• X

Į SUNKIAUSI 
VIENUOLYNU

i Katalikų Bažnyčia darė- 
jsi kaskart mielesnė tam 
mokslininkui:

• — Aš mačiau Dievo iš- 
i mintį įsteigiant popie
žiaus autoritetą, tą mato
mąją Bažnyčios galvą, tą 
jžmonių giminės tėvą, ku- 
■ rio uždavinys išsaugoti 
sveiką mokslą, kurį Jėzus 
atnešė ant žemės. Aš įši- 

kad valdantysis

popiežiaus Šv. Petro, kurs 
yra uola, ant kurios Kris
tus pasakė pastatysiąs 
savo Bažnyčią... Aš paži
nau ir pripažinau tą Baž
nyčią esant gailestingą ir 
teisingą; vieną, šventą, 

t ir apaštališ- 
nusipelniu-

Dr. Simon, tas buvęs
žmogiškąja Į netikintysis ir komunistų

I

tas moksli- 
psichiatrijos 
priėjęs prie

simpatikas, 
ninkas ir 
specialistas, 
tų įsitikinimų liko katali
ku ir apleidęs sėkmingą 
karjerą įstojo į vieną iš 
pačių sunkiausių vienuo
lynų — trapistus. Išėjęs 
reikiamą teologijos moks
lą šiandien jisai yra kuni- 
gu. Dr. J. Prunskis.

taip p. McWil-
Walter Bedell Smith, 

Jung. Valst. Ambasado
rius Maskvoje, šiomis die
nomis priėmė notą dėl sa
vo šalies, kurią įteikė So
vietų Rusijos užs, min. 
Molotovas, kviesdamas ir 
vėl deryboms. Amerikie
čiai sako, kad Sovietų Ru
sija tegul parodo taikiais 
darbais savo gerus norus, 
o ne žodžiais.

** M.*



Naujas Kunigas
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Nuoširdus Brocktoniečių Naujo 
Klebono Sutiktuvių Bankietas

Sekmadienį, gegužės 23 d., š. Iboną kun. Strakauską ir linkė-
m., šv. p-’-- “—1’7 ”— 
tone. Mass. susispietė savo 
jaukioj svetainėje, kurią per
pildė ligi to. kad “už svečių 
patiems reikėjo stovėti už j>e- 
čių”.

Prie Garbės stalo atsisėdo 
parengimo kaltininkas, naujas 
klebonas kun. Pranciškus Stra
kauskas ir čia pat jo mylima 
motinėlė, kuri visuomet prie 
šalies savo mylimo sūnaus 
džiaugiasi ir liūdi jo pasiseki
mais ar nepasisekimais, 
motinų toks pašaukimas 
link savo vaikučių.

Prie to pat garbės stalo
ir senasis klebonas kun. Jonas Roko par. klebonas 
švagždys. ir dar senesnis kle- vykstant 
bonas Prelatas Dr. K. Urbo
navičius. Brocktono miesto 
mayoras Downev. Councilma- 
nas. klebonas kunigas Augus
tinas Petraitis 
Mass.: kleb. 1 
Juškaitis;
Norbutas;
J.; Tėvai 
viršininku 
Tėv. Šmigelskis.
Žuromskis. kun. Daunis. ir dar
keli kiti kunigai, kurių pavar- mis
džių neteko sužinoti.

Taipgi prie garbės stalo bu
vo ir “Darbininko” redaktorius 
Antanas F. Kneižys. 
LDS or kitose organizacijose.

Kun. Klimas veda vakaro 
programą, kuriai jis pasirodė 
labai ^ tinkamas, tą*. pastebėję, ir Į čia gimusio ir augusio 
klebo tas kun. !
Kun. Saulėnas
lyg toji dvasia nematoma ran- lietuviškumu
ka inspiruoja visą štabą dar
bininku.

5:45 vai. rodė 
dvklė kada visa 
dienciia sustojo 
palenkę galvas nužengė į mal
dos pasaulį, o pro tą tylą ver- venimą”... 
žūsi Jo Prakilnybės Prelato Dr. Į Vakaro vedėjo nuolat ragi- 
K. Urbonavičiaus maldingas, narni kalbėtojai trumpino savo 
balsas: “Palaimink Viešpatie.!pareiškimus
tas dovanas...” Po to prasidėjo pareiškimo savo sveikinimų ir į kimo sielų išganymo darbuotė- 
lėkščių sveikinimas. Ir taip be- 
sistiprindami svečiai ir vieš
nios vedė tarp savęs įvairių 
pastabu bei juokų pašnekesį 
Iri vakaro vedėjas skardžiu 
knisu pratarė, kad nežiūrint į 
t’i jog valgymo laikas dar ne
baigtas. pradėsime ir kalbų 
p’-ograma. Valgysime ir kalbė- 
s me. Pats vakaro vedėjas kun.
Klimas Įžangos žodyje pastebė
jo šio vakaro tikslą ir kvietė 
D-ocktono miesto mavorą 
Downey ir po jo

. Roko parapija. Brock- jo pasisekimo.
Mass. susispietė savo Sekė Bostono diecezijos kle

bonų vardu sveikinimas, kurį 
linksmoj ir nuoširdžioj formoj 
patiekė kleb. kun. Pr. Juškai
tės. Čia pat sveikinimo žodį ta
rė vikarų vardu kun. Žuroms- 
kis. Čia metėsi j akį įdomi So. 
Bostono kolonijos kunigų 
prezentacija. Juk štai keli 
nigai iš tos parapijos: pats 
bonas kun. Strakauskas. 
romskis. Šmigelskis. Janušonis 
ir Tėvas Mešlis. S. J.

Kun. Pranas A. Dauss 
(Gvazdaus’ras)

Tai 
kas

6DARBININKAS
2ino..i&, ka.l -kunigėlis neturi 
pinigų, bet gi tu ir nestatysi 
bažnyčios savo pinigais, mesi 
parapijiečiai duosime pinigus ir į 
mes norime, kad vadovautum ' 
tai statybai... To užteko. Tos 
parapijos neskaitlingas parėpi-: 
jieči i būrys ątsiekė savo tiks
lą. Trs pats ir su Brocktonie- 
čiais. Jei tik būsite duosnūs ir 
savo tikslą atsieksite. Nes nau
jas klebonas visa širdžia jums 
padės tame darbe...

Kalbų eilė nutrūko. Pasigir
do bendra visos audiencijos 
daina, kuriai vadovavo Adomas 
Barauskas. Puikiai sekėsi. Čia 
mintimi skridome daug metų 
ir daug mylių atgal ir tolyn, 
prie to Subatos vakarėlio... 
linksmosios Lakštingalėlės... ir 
tos kaime mergelės... Šypsojo
si t e gyvenimo vargelių išrai
žyti pasenę veideliai ir lyg ki
birkštėlės ugnies perbėgdavo 
per veidelius anų senų “grino-; 
rių-. kurie po kelias dešimt' Yorkp Paieškomi A«nenv<r
metų jau yra nutolę nuo savo- * rdlCbKOllll
“y7ko"nuvaga^yj Lietuvos Generalinio Konsulato New 
bė... ---------- --------

Čia patirta, kad Šv. Roko ČERNEVSKA - Chaligan, 
parapijos ilgametė choristė jr Marija, gimusi Latvijoje, 
žymi solistė, aukso žvaigždės 
motina ponia Margareta Maz- 
galienė pergyveno sunkia vidu
rių operaciją ir randasi Brock
tono ligoninėj sunkiose ligos 
valandose. Mūsų nuoširdi užuo
jauta ir linkėjimai kuogreičiau-

i
sep- 
Ko-
111..

Nuotraukoje matome (kairėje) Charles McKenny iš King : 
City, Mo., kuris iš 30-ties pirmuoju, geriausiais pažymiais, 
baigė Atchison, Kansas. St. Benedict’s college ir už tai š. m. 
gegužės mėn. 27 dieną įvykstančiose abiturientų išleistuvėse 
bus pagerbtas ir pasakys kalbą. Dešinėje — Rt. Rev. Msgr. 
Fredrick Hochwalt, švietimo departamento direktorius iš 
Washington, D. C., tų iškilmių metu pasakys sveikinimo kal
bą.

LAPENAITE, Aurelija, iš 
Pumjiėnų vai., Panevėžio ap.

LIUTKEVIČIUS, Bronius, iš 
Smilgių vai., Panevėžio ap. 

LUKŠAT, Emilis, iš Vilkaviš
kio, gyv. Kalifornijoje, turi 
mėsos prekybą.

MACKEVIČIŪTE, 
Aluntos vai., Utenos 

MAKUTENAS, 
Chicagoje.

MARCIJONAITE, 
kio ap., duktė Matulytės -Mar- 
cijonienės, gyv. Chicagoje.

MIČIULIS, Juozas, kilęs iš 
Keturvalakių, Vilkaviškio ap.

MIKULSKIS, Juozas ir jo 
sesuo ,iš Navadolės km., Vir
balio vai., Vilkaviškio.

MILAŠIUS, Aleksandras. 
MILIUKEVIČIUS, Adomas, 
sesuo Petronėlė, iš Leipa

lingio vai.
MILIŪNAS, Antanas, ir se

suo NELIUBAVIČIENE, Mag
dė, iš Marijampolės ap.

MILKOVIENE, Matilda, iš 
Kvietiškio vai., Marijampolės 
ap., gyv. Brooklyne.

MISIŪNAS .Stasys, iš Bal
ninkų vai., Ukmergės ap.

MOCKEVIČIUS, Jurgis, 
nūs Simono, iš 
veno CIeveland,

MOCKUS, iš 
susirašinėdavo 
Mikuckiene.

MORKUS (Morkys), Anta
nas, sūnus Vinco ir Mortos 
Valentinaitės, iš Kėdainių ap., 
gyv. Philadelphijoje.

MOTUŠIS, Antanas ir Motie
jus, iš Švėkšnos vai., Tauragės 
apskr.

MOTUZAITĖS, Marcijona ir 
Valerija. iš 
Šiaulių ap.

MOTUZAS, 
Benedikto, iš 
Gruzdžių vai., Šiaulių ap. prašo 
atsiliepti gimines ir pažįsta
mus.

MURAŠKAS, 
krikšto motina Juozo 
šio.

NAUJOKAS, Jonas, 
lių vai., Šakių ap.

NAUJOKAS, Julius, 
no apskr.

NAUSEDIENE - Vaišvilai
tės, Malgosė ir jos sesuo, iš 
Kelmės vai., Raseinių ap., abi 
ištekėjusios už brolių Nausėdų. 

NEKRUŠAITIS, Kazimieras. 
NELIUBAVIČIENE - Miliū- 

naitė, Magdė, iš Marijampolės 
apskr.

Ieškomieji ar apie ■Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

Liuda, iš 
ap-
Antanas,

iš Rokiš-

ir

l

> iš Worcester. 
kun. Pranciškus 

kleb. kun. Feliksas
Tėvas A. Mešlis. S. stokos, negalėjo 
Pranciškonai su jų 
Tėv. Just. Vaškiu;

MIC.; kun.

t

I

Principaliu kalbėtoju buvo 
J. P. Prelatas Dr. K. Urbona- 

sėdi viėius. Kadangi jis buvo ir Šv. 
prieš at-

ten klebonauti kun. 
Švagždžiui. ir jam klebonau
jant South Bostone, kun. Pr. 
Strakauskas buvo jo vikaru, 
tai jam bene geriausiai ir yra 
pažįstama viso to laikotarpio ir 
veikimo istorija. Pabrėžęs ke
letą minčių, žinoma dėl laiko 

smulkmeniš
kai atpasakoti visų naujo kle
bono Brocktone dorybių, bet 
ir iš pareikštų minčių galima 
daryli gražios išvados, kurio- 

remiantis Brocktoniečiai 
tikisi pajudinti žemę.

Čia pat lyg pasaldinimui ir 
apvainikavimui tos diecezijinės 
veiklos, taria savo skambų žo
dį Pranciškonų Provincijolas 
Tėv. Justinas Vaškys iš Kenne-' 
bunk Port. Maine, iškeldamas 

’ > ameri- 
Strakauslcas. koniuko - lietuviuko pavyzdin- 

nuolat bėga ir gą asmenį - kunigą, kuris savo 
praneša ir daug 

“grinorių”. “Kol lietuvių tauta 
turės tokių sūnų. Lietuva ne
mirs. ir tikėkime, kad dar 
Brocktoniečiai pamatys laisvą 
Lietuvos trispalvę, skelbiančią pas namiškius 
nepriklausomos valstybės gy

I

■
St.

pir- 
Šv.

GUDAITYTE, Veronika-Ona, 
duktė Vinco, iš Marijampolės 
apskr.

JABLANSKAS, Juozas, iš 
Joniškio, Šiaulių ap.

JANUŠKEVIČIUS, Baltrus, 
{iš Veprių vai., Ukmergės ap.

__ ______  ____  ______ . * JASINSKIENE, 
iš Širvintų vai., Ukmergės ap., Įgyv. New Yorke.
- - - - - JUREVIČAITE,

i iš Kražių.
DARGUŽAITES, Olga ir Va-Į JUŠKEVIČIUS, 

lietu- leriJa’ Gruzdžių vai., Šiaulių i sūnus Jonas, iš
Radviliškio vai.,

KADZYTE - Kisel, Salomėja, 
iš Panevėžio ap.i 

iš! KALĖDA, Juozas, iš Dauk-
Išių parap., Marijampolės ap.

v w,, Į KAULIUS, Mataušas, iš Rie- 
■ Julija, iš Šiaulių ap., gyv. Illi-Įtavo vai., Telšių ap., gyv. Eas-

• CHALIGAN - Černevska,
Marija, gimusi Latvijoje.

1 Čižas, Jonas, iš Joniškio,
Šiaulių ap.

DABKUS, Juozas.
DAMULIS, Jonas ir Stasys,

šiai pasveikti, ir atgauti savo,lr &tasi° s 
sveikatėlę. Lai Dievulis stipri-, Amerikoje, 
na jus ir veda atgal prie mūsų i n :
visų bendro katalikiškai • ___
viško veikimo.

(Bus daugiau)

1 ir Stasio sūnus Vytautas, gim. ;

Albertina,

Aleksandra,

sū-
gy-Šakių ap., 

Ohio. 
Kretingos 
su Magdalena

ap..

Birželio 6 d.. 1948 m., 
tintą vai. ryto. St. Eede's 
legijos koplyčioje. Peru, 
buvo įšventintas į kunigus Pra
nas Dauss (Gvazdauskas). Ku
nigystės sakramentą suteikė 
Jo Ekscelencija Vyskupas Juo
zapas H. Schlarman. D. D. 

Kun. Pranas gimė 1921 m., 
gruodžio 28 d., Scranton, Pa. 
Baigęs Šv. Juozapo pradinę 

'mokyklą tame pat mieste tuo
jau įstojo į Tėvų Marijonų ve
damą Marianapolio Aukštes
niąją mokyklą. Thompson. Ct 
Ją baigęs 1939 m. toliau tęsė 
mokslus Marianapolio Jr., ko
legijoj. Čia besimokindamas, 
kun. Pranas nutarė stoti į ku
nigų seminariją. Seminarijos 
kursus atliko Tėvų Marijonų 
seminarijoj. Hinsdale, III., ir 
Šv. Povylo seminarijoj. 
Paul. Minnesota.

Naujas levitas atnašaus 
mąsias iškilmingas mišias
Juozapo bažnyčioje. Scranton. 
Pa.. 10:30 vai. ryto, birželio 13 
d. Primicijantui asistuos para
pijos klebonas. Prelatas J. V. 

’ Miliauskas; diakonu 
į V. Žemaitis; subdiakonu — 
•kun. Pranas Jaškus; mišių me- 
!tu pamokslą pasakys kun. Jo
nas P. Boll (Baltusevičius). , 
Vietinis parapijos choras, va
dovaujamas vargonininko A. 

ĮBulevičius. atgiedos pritaikin-
■ tas iškilmėms mišias.

Po kiek laiko, pasisvečiavęs 
ir pažįstamus, 

kun. Pranas grįš į Peoria die- 
! ceziją pradėti savo darbuotę 
' Kristaus vynuogyne.

Sveikiname kun. Praną ir lin- 
ligi trumpiausio \ kime jam kuo geriausio pasise-

linkėjimų. Čia paprašytas Tėv. je.
A. Mešlis. S. J., kuris savo gi- ---------------------------------------
liu žodžiu pabrėžė pavestas kad programa greit išsisems, 
atsakingas pareigas jo arti- i bet kur tau. Ištiesė vakaro Ve
rnam iš mažens draugui kun.idėjas sieksninį lapą, kur buvo 
Strakauskui ir pareiškė nuošir- i sutrauktos visos instrukcijos 
dų pasisekimą ir palinkėjo ge- į ir kaip tik pakviesdavo kalbė- 
ros sveikatėlės. < to Ją. pareikšti savo mintis, pri-

Tėvų Marijonų vardu sūdė jo! sistatydavo su slaptu patari- 
sveikinimus Tėv. Šmigelskis. i mu. kad trumpiausiai kalbėtų. 
Jis įžiūrėjo kun. Strakausko į Iš eilės paprašytas tarti žodelį 
asmenvj savo mokytoją, nes Springfieldo vyskupijos kunigų 
jis dar buvęs jo klapčiukas So.1 vardu Šv. Kazimiero parapi- 

Brocktono. Bostone. Linkėjo pasisekimo ir jos klebonas. Worcester. Mass.. 
Gouncilman tarti keletą žodžių. į toliau šviesti savo pavyzdingu kun. Augustinas Petraitis. Jis 
J’aip mayoras taip ir Council- ir tėvišku vadovavimu. j užtruko kiek ilgėliau, bet labai
) :anas nuošird" -eikino kle-' Kalbos ėjo sparčiai ir rodėsi, įdomiai išdėstė bene Brockto- 

iniečių ir jų naujo klebono 
svarbiausius ateities planus ir 
lyg daktaras ligoniui prirašė 

j jiems receptą. Jis pabrėžė, kad 
Brocktonas su nauju klebonu 
prieš akis turi du dalykus:

■ naujos bažnyčios ir mokyklos
■ statyba. Sunkus 
bet jeigu parapijiečiai to norėsĮ 
tai jie ir turės. Jis net nupiešė 
iš savo gyvenimo vieną tokį at
sitikimą, kuris teks sutikti ir 
Brocktonui. Esą jis nuvykęs 
į naują koloniją, kur parapijie
čiai susirinkę svarstė "naujos 
bažnyčios statymą. Aš jiems 
patariau, sako kun. Petraitis, 
kad sukalkime kokią medinukę 
ar tai apkrėskime molio sienas 
kokiai daržinei ir pasitenkinki
me. nes nėra pinigų... Ir čia 
atsistoja vienas iš parapijiečių, 
sako toliau kalbėtojas, ir man 
kerta į akį sakydamas, kad

I

HARTFORD, CONN
BALF ir ALT Skyrių Veikla

apskr.
DIKŠAS, iš Stačiūnų vai., 

Šiaulių ap.
DOMARKAITE, Zuzana,

Telšių ap., Plungės vai. 
ECKERT-TOHN (Tonytė), Į

Gedžius ir 
Nemunėlio - 

Biržų ap.
Gruzdžių

Stasys,
Valdomų

vai.,

sūnus
km..

laikrodžio ro- 
skaitlinga au- 

minutėlei ir

-1 ’

Motinos diena atneša daugeliui motinu netikė- 
1 <> džiaugsmo kai ją apsupa jos vargeliu išliūliuo
ti myl;mi vaikai. Šis vaizdas parodo, kaip tūla 
švedė skrido iš Stokholmo j Chicagą motinos 
džiaugsmą pergyventi su savo ten gyvenančiais 
vaikais - sūnumis. Visi linksmi.

Š. m. gegužės mėn. 18 dieną noig valgt 
įvykusiame susirinkime valdy-1 

kun. įaį užklausus, kas norėtų vyk
ti į ALT konferenciją, kuri į- 
vyks š. m. hirželio mėn. 6 die
ną. New Haven, Conn., atsira
do net 9 savanoriai: J. Leonai- 
tis, prelatas J. Ambotas. A. 
Kaunietienė. V. Bringa. A. Ke- 
dienė, O. Navickienė. O. Baltu- 
lionienė, J. Phgzlienė ir M. Sa- 
beckas. Iš to matome, kaip pa
vyzdingai yra veikiama, kaip, 
nežiūrint savo asmeninių inte
resų, visi aukojasi bendruome- i 
nės labui ir supranta šio tiks-) 
lo svarbą.

Čia turime surinkę keliolika 
pakų rūbų, kuriuos norime pa
siųsti tremtiniams ir dar pra
šome malonius lietuvius auko
ti atliekamus rūbus, atnešti 
juos į parapijos mokyklą, arba 
mums apie tai pranešti. Šio 
skyriaus piknikas, kuris jau 
nuo seniai yra rengiamas. į- 
vyks š. m. gegužės mėn. 30 d. 

Valdyba, padariusi veiklos 
apžvalgą konstatavo, kad vis
kas vyksta numatyta tvarka ir 
viskam yra pasiruošta. Belieka 
prašyti Dievą gero oro.

K. Vaikinis.
Į t

ELINSKAS, Pranas, iš Gruz
džių vai., Šiaulių ap.

ENIULAITE, Ieva, iš Rieta
vo vai., Telšių ap., vyro pavar
dė nežinoma, gyv. Easton, Pa., 
ir sūnus Juozas.

GAIŽIŪNAS .Juozas ir Pra
nas ir sesui Izabelė, iš Suba
čiaus vai.. Panevėžio ap.

GALINIS, Pranas.
km., Panemunėlio vai., 
kio ap.

GEČAS. Cedorius ir
I šas. iš Tauragės ap.

GERULYTES, keturios sese- 
Raseinių 
Kazlaus-

I

I I I

tai darbas.

Laiškas Iš Tremties
Prašo pagalbos

“Brangūs, geros širdies lietu
viai.

Vargo prispaustas, kreipiuo
si į lietuvių visuomenę. Esu 
Lietuvos 1918 metų Nepriklau
somybės kovų savanoris. 1944 
metų kovo mėn. 17 dieną vo
kiečių buvau suimtas ir išvež-

įtas į priverčiamųjų darbų sto- 
{vykią. Būdamas rudųjų bude
lių naguose, netekau sveikatos.

i

iš Žilių
Rokiš-

Matau-

Mykolas,

ton, Pa.
KELIUOTIS, Jonas.
KEMZURYTE, Elena, 

kiškės vai., Kauno ap.
KINČINIENE - Zapalskytė, 

Ona, iš Gruzdžių vai., Šiaulių 
apskr.

KISEL - Kadzytė, Salomėja, 
iš Panevėžio a p.

KIMAŠAUSKAS, Kazys, 
Debeikių vai., Utenos ap.

KLUSAS, Zenonas.
KORMANSKYTE - Beniu

šienė, Brigita, iš Šiaulių ap.
KUNIGONY TĘS, Anelė 

Veronika.
Žemaitytė, Agota 
iš Plokščių vai.,

rys. iš Kelmės vai., 
ap.. turi seserį Oną 

■ kienę.
GORODECKAS.

Polikarpas ir Zigmas, iš Šilu
vos vai., Raseinių ap.

GRICIENE - Vaitkutė, Kleo
pą, duktė Aloizo. iš Telšių ap. į 

Dabartinis lagerio gyvenimas 
yra labai sunkus, nes iš gauna
mos maisto normos jokiu būdu 
negalima pragyventi. Neturė

damas giminių, kurie galėtų 
man padėti mano varge, krei- 

' piuosi į taurios širdies lietu- 
l vius, tikėdamasis, kad kas nors 
i mane sušelps maistu, ar kuo 
nors kitu. Tokiems gerada
riams aš, kaip Lietuvos kūrė- 

' jas, savanoris, būsiu visada dė
kingas. Aš dar laukiu tos va
landos, kada būsiu ir vėl reika
lingas savo brangiąjai tėvynei 
Lietuvai. Tikėdamasis, kad ma
no prašymas bus išgirstas, lie
kuosi su tikra pagarba. 

Alfonsas Riauka”, 
Luebeck—Germany, 

Britisch Zone,
P. Baltic Camp ‘Artillery’ 

Barracks DRACCS 120

iš Če-

iš

Rauktienė, ir
KUTKUS - 

ir jos sesuo, 
Šakių ap.

LUKAUSKIS, Stanislovas, iš 
Kartenos vai., Kretingos ap., 
Chicagoje.

Pet r o n e 1 ė, 
Andriu-

iš Kidu-

iš Kau-

Nesenai sugrįžus iš Europos kino pasaulio 
jaunoji artistė Margaret O’Brien, New Yorko 
studentų susirinkime aiškina vietas, kur yra bū
tina suvargusiems vaikučiams parama.

V



VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

• •

Geg. 23 d., Steponas Visots*- 
kas apsivedė su Veronika Čiur
lionyte, gyv. 1636 Columbia 
Rd., So. Boston, Mass.

Antradienis, Gegužės 25, 1948

(p. Juozo Lolos, Lietu
vos Vyčių Centro vice pir
mininko, pasakyta kalba 
Lietuvių Radio Valandoje 
ii WESX stoties, Salėm, 
balandžio 24 d. š. m.)

Stasys Zdanavičius, iš Vokie
tijos, atsidūrė Kanadoje. Jis 
yra gimęs, So. Bostone. Jei kas 
žinote apie Stasio krikštą, So. 
Bostone, praneškite tą gerą ži
nią klebonijon ar “Darbinin- 
kan”.

vių tremtinių. Sekanti plaukė 
laivu su ja iš Austrijos Kana- 
don, kaip geležinkelio darbinin
kai: Stasys Briedikis, Stasys 
Bubulis, Antanas Jurgilas, Ste
pas Juozapavičius, Viktoras 
Milius, Boleslovas Trinka, Vla
das Penkauskas, Jonas Petrė- 
nas ir Vaclovas žižys.

teSSM sVIENAS VYRAS NE TALKA.,. I Mlfo StoMM

Tremtinių ratelis atšaukė sa
vo pirmą išvažiavimą, kurs tu
rėjo įvykti, geg. 23 d., Romu
vos parke. Prisibijojo šalto oro 
ir kaikurių, rimtų parengimų. 
Už tai visuomenė, beabejo, dar 
labiau parems mūsų brolių 
tremtinių reikalus.

Mirė staiga, geg. 22 d., Vin
cas Ripalys, 73 metų, savo na
muose, 223 W. 5th St. Jis paė
jo Židikiškių parapijos. Ameri
koje pragyveno 30 metų. Pali
ko žmoną Katriną (Belevičiū- 
tę). Iškilmingai, su trejomis 
šv. mišiomis, laidojamas, geg. 
25 d., 9 v. r., iš Šv. Petro para
pijos bažnyčios, šv. Benedikto 
kapuose.

da Tu jaunuoli, atvykęs į 
savo būrelio parengimą 
su kitais būrelio nariais 
padainuosi taip grašiai 
skambančias ir sąu lygių 
neturinčias lietuviškas 
daineles? Tu. savo būrely
je, savo artimųjų tarpe 
galėsi išbandyti savo me
nines galias, kurių glūdi 
kiekvieno lietuvio sieloje, 
dalyvaudamas artistų vai
dintojų būrelyje, pasaky
damas eilėraštį, ar kitur 
sunaudodamas savo jė
gas. Vyčio organizacijoje 
kiekvienam tikram lietu-

. Mes, Lietuvos Vyčiai, 
dabar šaukiame visus lie
tuvius katalikus įsirašyti 
į mūSų organizaciją. Vy
čių organizacija jungia 
daugiausiai jaunimą, bet 
taipogi džiaugiasi gan di
deliu skaičiumi veteranų 
savo eilėse. Vyčių veiki
mo pasisekimas priklauso 
nuo jų skaitlingumo, nes, iviui katalikui yra šimtai 

liAtllvifiltfi Ttfl.tJl.rl P nrnoni nvalasiati Vnltnnin.

PAIEŠKAU Anelės Bajorū
naitės iš Gudiškių k., Saločių 
vai Ji yra prieš pirmąjį pasau
linį karą išvykusi į Ameriką ir 
ištekėjusi už lietuvio, kurio pa
vardės neatsimenu. Paieško jos 
brolis Leonas Bajorūnas, Rott- 
weil, Dammstr. 5, Germany, 
French Zone. (25)

PARSIDUODA trijų gyveni
mų mūriniai namai, turinti 12 
apartmentų po 4 kambarius. 
Parsiduoda pigiai kaipo paliki
mas. Namai randasi Roxbury 
geroje vietoje. Geras invest- 
mėntas. Atsišaukite: — 
AL—4-1710. (21-25-28)

Didelė klasė. Sekmadienį, 9 
v. r., 50 mažų vaikelių, Seserų 
mokytojų priruoštų, žygiavo iš 
mokyklos bažnyčion, išklausyti 
šv. mišių ir pirmą kartą priim
ti šv. Komuniją. Žmonių buvo 
bažnyčia prisikimšusi. Daugu
ma jų ėjo prie Dievo stalo. Šis 
reginys buvo įspūdingas ir 
džiuginąs visus.

Italijoje.šmigelskaitė vėl
South Bostonietė slaugė Anelė 
Šmigelskaitė, gavusi mėnesį a- 
tostogų iš ligoninės, New Yor- 
ke, tarnaudama laive, nuplau
kė į Palermo miestą, Italijon. 
Ten kiek pabuvusi, grįžo ligo
ninėn prie savo pareigų. Apart 
kitko, ji atlankė Palermo po
žemius - Katakombas. Ji lankė 
Portugaliją ir keletą kitų kraš
tų pakely. Sutiko daug lietu-

DAKTARAI

švęs Jubiliejų. Sekmadienį, 
geg. 30 d., 9 v. r., Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, bus tai re
tas įvykis. Pranas ir Ona (Ži
linskaitė) Aukštikalniai švęs 
50 metų sukaktį savo vedybi
nio gyvenimo. Jų sūnus Tėvas 
Pranas Aukštikalnis, S. J., gie
dos šv. mišias jų intencija ir 
sakys pamokslą.

Po šių bažnytinių iškilmių 
Jubiliatai su šeima nusiims pa
veikslus.

Po to sūnūs ir duktė iškels 
jubiliatų garbei vestuves.

Ponas Pranas Aukštikalnis 
atkeliavo Worcesterin iš Jan
kūnų parapijos, Kauno. Ponia 
iš Gižių parapijos, Suvalkų. 
Jiedu Worcestery susituokė. 
Ten jie susilaukė sūnaus Pra
no, dabartinio misionieriaus, ir 
sūnaus Juozo. Gyvenant Rox- 
bury, jiems gimė duktė Alena 
ir sūnus Vincas. 27 
gyvena 8 Hecla St., 
tery.

Pasimelskime šia 
šią šeimą.

atsižymėjo. Ypatingai atsižy
mėjo veikalo tėvas J. Lola ir 
J. Matačinskas. Tikrai malonu 
buvo matyti didelį būrį jauni
mo vaidinant, dainuojant įvai
rius šposus krečiant, — gro
jant — visus sočiai juokinant 
ir linksminant. Vyčiai mano 
padidinti savo talentus ir rude
nop statyti didelį minstrel.

Lauksime daugiau.

Antradienį, 8 v. v., parapijos 
paminklinėje mokykloje įvyks
ta LRKSA seimo rengėjų susi
rinkimas.

PADĖKA
Neuburg a/D 28.IV.1948

Buvusių tremtinių rateliui 
Bostone.

metus jie
Dorches-

proga už

TeL TROffbridge S330

J.RepsHs,KB.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inmaa arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGBl, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 4—&

(VAROS SKELBIMAI

Kunigai, skelbdami Dievo 
Kūno šventę, geg. 27 d., ir jos 
viešą apvaikščiojimą, geg. 30 
d., visus kvietė ja pasinaudoti. 
Ypatingai ragino draugijas ir 
draugijėles — ir pavienius da
lyvauti sekmadienį Dievo Kūno 
pamaldose ir procesijoje, ku
rios prasidės 2 v. p.p. Taip pat 
prašė žmonių lankytis vakarais 
į Mišparus per oktavą.

Brangūs tautiečiai!
Jūsų rūpesčiu ir pastangomis 

sudarytas ir atsiųstas siunti
nėlis suteikė mums begalinį 
džiaugsmą, nes tuo Jūs paro
dėte tikrą lietuvišką širdį, kad 
neužmiršote mūs tremtinių Vo
kietijoje, kurių būklė yra tik
rai nepavydėtina.

Tuo pačiu reiškiame Jums ir 
visiems amerikiečiams - lietu
viams už suteiktą pagalbą šir
dingą ačiū.

M. ir Z. Baranauskai,
Neuburg a/D, Baltic Camp

Germany — U. S. Zone.

PAIEŠKOJIMAI

A.J.NAMAKSY 
Aeal otAti g 

INSOftANCt 
MSS.Brauhny

Vyčių vakaras pavyko. South 
Bostono High School salė buvo 
beveik pilna žmonių. Matėsi ir 
iš kitų miestų: kun. klebonas 
J. Vaitekūnas, kun. Jūtkevi- 
čius, kun. Janušonis ir kun. 
Baltrušiūnas, kurs sėkmingai 
dirigavo dainavimuose, kurių 
“šnypšnyčio Vestuvėse” buvo 
daug — solistai A. Saurytė, S. 
Kontautas ir Dr. J. Antanėlis

Stefanija Ankudavičienė, gy
venanti Seligenstadt near 
Wuerzburg, D. P. Camp, U. S. 
Zone, Germany, ieško savo gi
minaitį Izidorių Baginską, ku
ris turimomis žiniomis, gyvena 
Boston’e. Ieškomasis, arba a- 
pie jį žinantieji, prašomi atsi
liepti viršminėtu adresu.
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Sesuo, vienuolė, Agota, gyve
nanti Franciscaine du Lacre-

Pristatome Alų ir Toiiką
ir įvairių tonikų. Mes i

•0MS MVBUKK Ca
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

teLSOUSltt, So. Boatoa, Maaa.
X v

USNMMjRIIV 1RHIRV FUI MMB 

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Myopia Club Beverage Co
GraftonAvew blinften,

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GKRULSKI3, Namų TeL Dedham 1304-R

Coeur chemin de la Colette 20 
Eoulon (Var) France, ieško 
savo brolio Jokūbo, gimusio 
1918 metais Gedminaičių kai
me, Švėkšnos valsčiuje, Taura
gės apskrityje. Iki pastarojo 
karo tarnavo policijoje, Švėkš
nos miestelyje. Ieškomasis, ar 
apie jį ką nors žinantieji, pra
šomi rašyti viršminėtu adresu.

lVAHMg
REIKALINGA

2 patyri Mechanikai 
RODY * PAINT MEN

44 vai. darbo savaitėje. Nauja 
karų agentūra.

TECH ftOTORS
185 Mase. Avė., Cambridge

Tel. EL 4-2680
Mr. ROSS

(21-25-28)
M*

RUBBER MDJLMĖN
Patyrimas reikalingas.

Atsišaukite:
•* / . •

DAVID8ON BUBSĖK CO.
50 Brighton Št,

Cha ries town, Mass.
(25)

PAIEŠKAU seserų: Marijo
nos Spaklūtės Algirmonienės ir 
Marcijonos Spakiūtės, sulig vy
ro — Romekienė. Girdėjau gy
vena Argentinoje.

Taipgi paieškau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri
koje, paeinančių iš Raseinių 
parapijos, Prabaudos vienkie
mio. Atsiliepkite: Agota Spa- 
kiūtė (našlė) Grinkaitis, 139 
N St, So. Boston, Mass.

(ll-t-31)

kaip lietuviška patarlė 
sako: “Vienas vyras ne 
talka”, — taigi mūsų pa
reiga yrą patiems įsirašy
ti ir paraginti draugus 
tapti Vyčiais. Kiekvienas 
sąžiningas lietuvis katali
kas gyvena ir elgiasi pa
gal Vyčių obalsį — “Die
vui ir Tėvynei”.

Ypatingai dabar, kada 
pasaulis toks neramus, 
mes turime jungtis ir or
ganizuotis. Vieningumas 
veda prie galybės. Tik įsi
vaizduokime kiek mes ge
ro galėtumėm nuveikti, 
jei kiekvienas katalikas 
lietuvis įsirašytų į mūsų 
eiles ir visomis jėgomis 
dirbtų Lietuvos ir lietu
vių naudai. Kiekvienas 
narys yra tikras Vytis, 
kuris dirba Dievui ir Tė
vynei.

Šiuo metu, kada jauni
mas veik visuose kraštuo
se yra iškrypęs iš mora
lės vėžių, kada praūžusi 
karo audra sukrėtė, kad 
ir stipriausio jaunuolio 
sielos būseną, daugumas 
jaunimo nuėjo, galbūt, ne
tinkamais keliais, ieško
damas nusiraminimo ir 
paguodos ne ten, kur jis 
jos turėtų ieškoti. Vyčių 
organizacija kaip tik ir 
yra tas šaltinis, kur kiek
vienas jaunuolis gali su
rasti sau nusiraminimo ir 
kultūringai sunaudoti sa
vo laisvą laiką. Tam tiks
lui Vyčiai turi savo spor
to klubus ir rengia įvai
riausio pobūdžio kultū
ringus parengimus, ku
riuose lietuvis jaunuolis 
randa savo dvasiai poilsį, 

savo sie- 
kiek- 

kad

BUt

REIKALINGA
RANKINIAI BATŲ SIUVRJAI 

RANKINIAI LASTERS 
SEWEB8 

rankiniai Kulnių trimers
Tiktai patyrę gali kreiptis. Geras darbas — 

puikus atlyginimas. 
FRfcNCH ŠffiilNER URNER CO. 
443 Albany St., Boston ~ Ll 2-2483
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progų praleisti kultūrin
gai savo laisvalaikį ir pa
sireikšti kultūros dirvoje. 
Čia, Tu jaunuoli, sufor
muosi savo sielą, savo 
dvasios jėgas ir būsi nau
dingas Lietuvai ir žmoni
jai. Tu nesupelysi ir nenu
eisi į kapą, be likusio žen
klo, kad žmogumi buvęs!

Tad, Tėvai, raginkite 
savo vaikus, raginkite 
jaunimą tapti Vyčiais. 
Vyčių organizacija yra 
jaunimo organizacija. Ji 
vadovaujasi katalikiškais, 
lietuviškais idealais. Argi 
mes ištautėsime taip, kad 
žlugtų viskas, kas yra lie
tuviška? Vyčiai mėgina į- 
gyvendinti visa kas yra 
šventa, 
Kodėl visi

PAIEŠKO GOtiNIU Beatriče 
Redinger, pirmiau vadinosi Jū- 
lia Navickas. Prašau atsiliepti 
jo tėvo Juliaus Navicko, gimi
nių ar jį pažinusius asmenis, 
kuris mirė 1908 m. Sykesvffle, 
Pa. Rašykite: Beatriče Redin- 
ger, 530 Bryan Avė., Baden, 
Pa.

PAIEŠKAU brolio Wm. Vin- 
co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragairiių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Canal zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St, So. Boston 27, Mass.

(Į4-t-14)

nepažeisdamas 
los. Juk, be abejo, 
vienas pripažins, 
daug naudingiau ir kū
nui ir sielai yra praleisti 
savo laisvalaikį sporto 
aikštėje, tyrame ore, negu 
dūmais ir alkoholio ga
rais prišvinkusioje 
čiamoje. “Sveikame 
sveika siela”, sako 
romėnų patarlė.

Jaunimas privalo būti 
linksmas, dėlto niekam 
nekyla abejonių. Tačiau ir 
pasilinksminti galima kul
tūringai. Čia kaip tik mes 
rasime progą Vyčių ren
giamuose pasilinksmini
muose ir kultūrinėse pra
mogose. Argi negražu, ka-

kas lietuvišką. 
Amerikos lie

tuviai negali gyventi pa
gal Šv. Kazimiero filoso
fiją ir sekti jo obalsiu: 
“Dievui ir Tėvynei?” Jei 
mes norime daug nuveik
ti, mes 
nes be 
veltui, 
norite, 
pročiai ir turtinga jų kal
ba būtų užmiršti- Remki
me Vyčių jaunimą, kuris 
su Dievo pagalba dirba 
lietuvių naudai. Mes ne
galime būti pasyvūs ir 
žiūrėti pro pirštus į varg
stančią Lietuvą ir badau
jančius lietuvius. Vyčiai 
visomis jėgomis stengiasi 
palengvinti lietuvių sun
kią padėtį. Mes per laik
raščius, laiškais į Wa- 
shington’ą ir įvairiais bū
dais rūpinamės tėvynės 
reikalais. Mes taip pat 
siunčiame maistą savo 
tautiečiams. Jei mes, A- 
merikos lietuviai, apleisi
me nelaimingus pabėgė
lius, jie 
kreiptis.
save

turime vienytis, 
vienybės darbas 
Lietuviai, ar jūs 
kad lietuvių pa-

Km Mrite H«yti tMlMąįi 
Californijojo Namo* ar kitas 

knąkttSš pu:

Reaktstirilnta 
710N. VaaNees Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

TOGU J7»

kar- 
kūne, 
sena

nebeturės kur 
Įsivaizduokime 

jų padėtyje! Jei 
mums taip gera Ameriko
je, tai nepamirškime tuos, 
kurie nėra toki laimingi.

Kad mūsų galinga orga
nizacija sėkmingai veik
tų, reikia įrašyti kiekvie
ną kąi 
čių e 
milžiit

iką lietuvį i Vy-
8. Musų darbas 
as ir t

pagalba . 
visa kas ta
lietuvišku. ....................
lietuvi, įstok į Vyčių eiles 
ir diriJk Dievai ir tėvy- 
net

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
Strik tatai, Mm.

Vlce

Prot.
S

nn.

Pirm

ttd
«99 B. 8«venth SU S. Boston,

Maršalka — O. Kr*«at*kM, 
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko auairinkimua kas tra
čia sekmadieni kiekvieno mtaado 
2 vaL po pietų. Parapijos aaNj, 
483 K. 7th 8t, gc*. Bertu. Mase
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BALF praplečiant trem- mission of the Internatio- 
tiniams pagalbą ir nuolat nai Refugee Organization 
rūpinantis jų į Ameriką — PC IRO su centru Ge- 
atvažiavimu, pravartu nevoje,, Šveicarijoje. Iš 54 
plačiau susipažinti ir su UN valstybių - narių, IRO 
tremtinių atvažia v i m o steigimo sutarti pasirašė i 
problemomis, galimumais 21 valstybė, ė"' - * - 
ir sunkumais.

Ryšium su pastangomis 
daugiau tremtinių į Ame
riką įsileisti, 1947 m. lie
pos 26 d. JAV Senate pra
vesta rezoliucija Nr. 137, pos 1 d. perėmė UNRRA 
pagal kurią buvo sudary- ir PC IRO žinioje tebėra 
ta speciali komisija imi- Europos Vakarų valsty- 
gracijos klausimui ištirti bių globoje gyveną ir lie- 
ir susipažinti su tremtinių 
padėtimi.

Į Komisiją buvo paskir
ti senaforiai: Alexarder 
Wilev iš Wisc., komisijos 
pirmininku: Chapman Re- 
vercomb, Forest C. Don- 
nell, John Sherman Coo- 
per, Pat McCarran ir J. 
Hovvard McGrath, komisi- for Refugees). 
jos nariais. Jie lankėsi yra buvę UNRRA tarnau- 
Europoje, kalbėjosi su į- tojai. Pagelbinių tarnau- 
vairiu įstaigų pareigūnais tojų yra 2,300; jie samdo- 
ir pačiais tremtiniais.
TARPTAUTINĖ ORGA

NIZACIJA TREMTI 
NIAMS GELBĖTI

United Nations įstaigai 
IRO pavesta surasti, kur 
ir kiek galima Europos 
tremtinių apgyvendinti, 
ištirti, kaip juos pervežti 
ir surasti būdus legaliai ir 
po įtiskai juos apsaugoti. zacįjųt kaip BALF, tar-

15 valstybių 
sutiko tremtinius finan-1 
siškai remti. Sov. Rusijai 
ir jų pakalikai į PC IRO 
neįeina.

PC IRO dar 1947 m. lie- I

I

•J

tuviai tremtiniai.
PC IRO skyriai yra ne 

tik Europos Vakarų vals
tybėse. bet Artimuose ir 
Tolimuose Rytuose. Orga
nizacijoje pirmaeilių pa
reigūnų yra 2,000; 15'L
perėjo iš IGCR (Inter - 
Governmental Committee 

Visi kiti

mi iš pačių tremtinių. 
Trečios rūšies tarnautojų 
vien Vakarų 
65.000. Šiems

DARBININKAS

susilaukė ketvertuko:Mr ir Mrs. Andrew Zavada iš Latrobe, Pa.
vieno sūnaus ir trijų dukrelių. Kada motina pasveikus vyko į namus 
pasiėmus tik vieną sūnelį laiko ant rankų, gi tris dukreles paliko ligo
ninėj laukti kol bus paruošta vietos visai šeimai.

»
svklose. Padirbę, lai ku- o x/2 visų atvykusių apsi- 
rie grižo atgal į tremtį, stojo New Yorke.

• negalėdami pakęsti sun-į Į Ameriką į’eidžiami 
kaus ir neiorasto darbo, pirmoje eilėje:

1. Amerikos piliečiai.
2. Be kvotos

vede

kaus ir neiorasto darbo.
Prancūzija neri raleisti 

vokiečių karo belaisvius. 
(Vietoje ju, darbams ruo-

vvrni 
amerikietes prieš 

Įšiasi atsikviesti nuo 25— 1932 m. liepos 1 d. Ameri- 
135,000 D. P. darbininkų kos piliečių žmonos ir vai- 
iki 1948 m. birželio 30 d. kai.

| Anglijoje 36.000 isileis- 3. Amerikos piliečiu 
tų tremtinių tain nat dir- teru vyrai, vedę po 1922 

, ba kasyklose, geležies lie- m. liepos 1 d. ir Ameri- 
jyklose, dirba kain tarnai kos piliečiu tėvai.
ir kitose srityse. Šia pro- 4. Nuolat A noriko j« 
ga pažymėtina, kad Britų venančių ne piliečhi ’-nn- 
Imperijoi vra lenku An- 
ders armija iš 200,000 vy
rų.
I AMERIKA vvr^TAN-

TIEMS
Statistika rodo, kad nuo 

,1946 m. ge<nižės 20 d. iki 
1947 m. birželio 30 d. i A- 
meriką J -ietuvos piliečių 
^atvyko 526, kuriu 481 at- 
įvyko Lietuvos kvota, 41 
be kvotos ir 3 neimigran- 
tai.

Iš pernai į Ameriką at
vykusių tremti^ ių kai
muose teapsigyveno tik
tai 1.780. Miesteliuose iki

nos ir vaikai. Išduoda^i 
vizas, Amerikos konsula
to tarnautojai aplikavus 
klasifikuoja tokia tva^’"':

1) Našlaičiai arba neži
ną kur jų tėvai yra.

2) Asmenys, turį Ame
rikoje giminiu.

3) Visi kiti DP.
Tikybomis skirstant. į 

Ameriką nuo 1946 m. lie
pos 1 d. iki 1947 m. bir"°- 
lio 30 d. atvyko: 15.478 
žydai; 3,424 katalikai; 
2.968 protestantai; 1,080 
visi kiti.

(Bus daugiau)

the property owners,
and people whose demoeratie, 
principless and way of life 
were opposed to communism. 
There is little doubt that these 
fieople have lošt all their pro- Sį.įįį" gyvertoj7”“didu-1

J" 1 mo - apsigyveno 2.099;‘

noje buvo 329,243 asme- people,
nys.

TREMTINIAI AMERI
KOS SENATORIAMS 

PADARĖ GERĄ 
ĮSPCDĮ

Tremtinių stovyklos woujd be either imprisoned or 
valdosi pačios. Senatoriai ■ įo Siberia ass enemies of 
raportuoja, kad jose kri- Soviet if they should re- 

• minalinių nusižengimų be- turn. They teU of famines and

39-89';, bet sumokėjo net 
79%. Anglija moka — 
11,48';.
TREMTINIŲ SKAIČIUS 

MAŽĖJA
Karui pasibaigus, ali- 

jantu kariuomenės rado 
8,000.000 benamių žmo
nių. Tą milžinišką nuken
tėjusiu ju skaičių sudarė: ______ ______________
iš vokiečių kalėjimų pa- ]veik nepapildoma. Trem- relatives who were separated 
leistieji, karo belaisviai, Utiniai turi ligonines, kny- and away by the Rus.
—:------------- , darbams gynus, amatų mokyklas.

ir sun- 
taiso rūbus, 
, elektrines 

ir mechanines mašinas.

zonose yra J
tarnauto- Priverstiniems <----------  „ ,

jams algas moka vokie- vokiečiu iš užimtųjų kraš-!Jie uoliai mokosi i 
-- ‘ ~ ;__ ;__ __  x" ~x“?žtieji žmonės ir pa- kiai dirba: t“:—

tai specifi- bėgę nuo rusų, kai šie už- batus, namus,

Liturerin£s Mišios
i Tai visai tokios pat. mPių 

didmiesčiuose 13,135. A- maldos, kokios lotyniškai kai- 
merikos teritorijose 2 ir bamos. Šioje knygelėje jos at- 
2 nežinia kur dinsro. % spausdintos lotyniškai ir lietu- 
apsigyveno didmiesčiuose, viškai. Kaina — 25c.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄsians and not heard from 
again”.

AMERIKOS ZONOJ 
DAUGIAU ŽMONIŲ 
NEGU PRIEŠ KARĄ 
Amerikos zonoje, Vokie- 

PC IRO žiniomis, tijoje prieš karą gyveno 
tremtinių Vokieti- 13,5 milijono žmonių. 80% 

žmonių mito šios zonos 
maistu. 20% maisto rei
kėjo įvežti iš kitur. Tam 

Pagal Yaltos sutartį, pačiam žemės plote dabar 
kad aprū- drauge tremtinių dar yra signatarinių valstybių at-įgyvena 18,5 mil. gyvento- 

pintf l50.000~žydų net 300 likusių virš milijono. Lie-!stovai turi teisę lankyti jų. Kraštas apnaikintas.l 
____ i__ *_______ • tuviu latviu ir petn dran.'atskiras stnvvklas Vipnn- Ts t n eralitp sunrasti ki^k

čiai. Dar yra ketvirta pa- Jų atvežtieji žmonės ir pa- kiai dirba: 
reigūnų rūšis
mams darbams ekspertai, ėmė jų tėvynes.

• y ~ _ ■ -__ • Lietuviai yra daugiau- Tose srityse jų tarpe yra,
užlaiko patys tremtiniai. sia pabėgę nuo rusų ir!pagal raportą, gerų eks-Į
Ju skaičius mažas ir juos

jJCLLVo Vili L1111<1A.  K--------------O* ---------- ------------? — i*

Privačių ‘šalpos organi- vokiečių — priverstiniems, pertų.
, tar- darbams išvežti. Nors jų'.36,6%

Kol IRO formaliai negalė- po-Įj+o-ioį darbuoiasi trem- skaičius sumažėjo, bet te-,joje dabar dirba.
jo pilnai įsisteigti, suda- tinių ]abui gaucįaml atly. bėra 70.000 ------ • -1

darbams išvežti. Nors jų!36,6%

I
ŽODYNĄ

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
'stiprus patarėjas.

I -------- - -

ginimą iš savo organizaci- 
jy-

Pastebėtina,

jų organizacijų žmonių.; 
dirbančių nuo karo nu
kentėjusiose zonose Euro
poje. Katalikų ir protes
tantų organizacijų, drau
ge sudėjus, yra mažiau 
žmonių, negu vienų žydų.

Lietuviams, latviams ir 
estams, kurių tremtyje y- 
ra 230,000 žmonių, nebuvo 
nė vieno savo tautybės 
žmogaus .kuris dirbtų A- 
merikos šalpos organiza
cijų vardu. BALF pirmi-

Generolas Abdul Kader 
EI Guindy Pasha. 
j jrdano armi j os 
\adovanja arabų 
joms kovose 
Palestinoje.

ir bevilčiai KOMUNISTĘ V EIKLA
žinomo likimo. Visų tautų

tuvių, latvių ir estų drau- atskiras stovyklas. Vieno- Iš to galite suprasti, kieki 
ge, kuri** klasifikuojami, je tokioje stovykloje, Ka- pagalbos tiems žmonėms 
kaip baltai, yra anie 230,-;ssel, Vokietijoje, kurioj reikia.
000.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 

i puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Užsakymus siųskite:

i DARBININKAS
: 366 West Broadwoy So. Boston 27, Mass.
I I
I

yra 1,400 žmonių: Lenki-] Jei Amerikos okupacija 
jos ukrainiečių, 
latvių, estų ir baltgudžių, iš 
rusai buvo sukvietė sto- tremtiniams 
vykios žmones pažiūrėti nukentėti,

lietuvių, pasibaigtų ir kariuomenė 
čia būtų išvežta — 

tektų labai 
o kai kuriems 

vasario 11 d.;Sovietų S-gos filmos, ku- iš krašto kuo greičiausiai 
rios tikslas parodyti, kaip išsinešdinti. Vietiniai gy- 
gera gyventi į Sovietų ventojai, vokiečiai, trem- 
valdomas jų tėvynes su- tinių nekenčia.

t

TREMTINIUS ALIJAN
TAI APGINA NUO 

RUSŲ
1945 m.

Yaltoje nasirašvta sutar
tis nenustatė, kad tremti
niai ir pabėgėliai būtų 
prievarta gražinami į sa
vo tėvynes. Rusai naudo-

grižusiems tremtiniams. 
Apie filmų rodymą buvo 
skelbta stovyklos garsia-ninkas kun. Dr. J. B. Kon-'J° visus budus, stengda

vus buvo pirmutinis, nu-!m‘es* prievarta grąžinti: 
vykęs aplankyti tremtinių lietuvius, latvius, estus, i Filmų pažiūrėti nuėjo tik 
ir sudaryti salvgas or^a- lenkus, ukrainiečius ir ki- stovyklos vadovybė. Ir 
mzuotai pagalbai teikti. tus» ^urių tėvynės yra ru- pačia stovyklos vadovybę 
Dabar BALF nusiuntė užimtos. Britą, pran- 
savo atstovą. įcūzu ir Amerikos vyriau-

IRO išlaikyti metams svbčs tam griežtai pasi- 
ŠleidŽ^ama " -ztrk'nT*’A®''r*n ’r tremtinius tn

vykęs aplankyti tremtinių

TREMTINIŲ 
IMIGRACIJA

kalbiais ir kitais būdais. I Ameriką visų tautų

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

Vardas...................................................................
Adresas.... *...........................................................

tremtinių jau atvyko 30,- 
000. Apie 100,000 išvyko i 
visas kitas valstybes. Iki 
metų galo, galima tikėtis, 
tremtinių į Ameriką at
vyks 20,000. Įvairios vals
tybės priėmė tremtinius: 

i Argentina .............. 3,200
‘ ------  1,699

25.000 
3,500 

Kanada .................. 8,588
_  ___ Anglija   36,000 

domi* o kaT kur "atvykti- ;/.....
sius rusu valdininkus net i A Afnka .... J
žiauriai išprašo. Kai ku- ^an°lia...................
rie komunistu agentai su.‘Norvegija .................^400
imti su padirbtais doku- į Paragvajus ..........
Grumentais. ,.................____ Venezuela .............. 5.000 
SENATE APIE LIETU- ; žinoma, kiekvienas tran- 

VIUS TREMTINIUS .sportas nuvvkst ančių 
Malonu pabrėžti, kad skaičių keičia. Pav.. i Bra- 

Senato komisija apie Pa- ziliia ruošiasi dar šį mėn. 
i balti jo žmones labai gra- išvvkti anie 5,000.

.................  53.896 žiai atsiliepia. 80 Kongre- Daugiausiai tremtiniai 
ukrainiečiu 56,590 TT sesijas Senato rapnr- pageidaujami diru+i u- 

Lcnkų gyvenančių............... te 950 rašo: kiltose. Vykdami susita-
Britu dominijose .... 2.8931 “As for the Baltic people, ria ūkiuose dirbti, bet kai 
USSR piliečių ....... 2,893 .their statės of Latvia, Lithua- nuvyksta, iš ūkiu mėgina
Lietuvių .............. 25,922,nia, and Estonia have been ab- pasišalinti, neišpildydami
Estų ....................  13,008 sorbed by Soviet Russia and sutartyje numatyto laikoj
Latvių .................  40,644 no longer exist Some 200,000 Brazilija raportuoja, su-
.Tugoslavų .............. 4,949 Baltic people now in German gaunanti apie 75 asmenis
Žydų ................. 113,962 displaced - jersong camps fled kiekvieną mėnesį. Į Belgi-
Visų kitų .............. 14,823 .before the Ruaaian advance ją išvyko labai daug

Taigi PC IRO gaunan-pnto Germany. They were the tremtinių. Belgai juos 
čių pagalbą Amerikos zo- 'profesšional ' and business kvietėsi dirbti anglių ka-|

I 
i 
i

kvietė PC IRO valdinin
kai. Sovietų komisarai 
stovyklose stengiasi vesti 
komunistinę propagandą 
visais būdais.

Tremtinių tarpe komu- Ąustralija 
nistų gali būti 1%; tai ko- „elg!la. —

I 
į
i
I 

begloboja.
! Nors IRO skiria tremti
nius nuo išvietintu, bet a-

Trans-
vadasj
armi- išleidžiama 160.860,500'priešino ir tremtinius te-

žydais, dolerių. Pagal sutartį
‘JAV reikėjo mokėti —

,.aM|

t. i'
% Iir

įheji lyriai traktuojami/munistų centro atsiųsti a- 
Pasai IRO konstituciją, 
visi yra lvgūs, kurie nete
ko tėvynės arba savo bu
vusios gyvenamos vietos 
ir kurie nenori grįžti, 
jodami persekiojimo.

PC IRO PAGALBA
U.S. ZONOJE

1948 m. pradžioje 
kieti joje U.S. Zonoje, 
vvklosse gaunančių 
JRO pagalbą, buvo 
tavt’i žmonių: 
Lenkų 
Lenk.

gentai. Komunistų pro
paganda tremtiniai neši

bi-

į

Vo- 
sto-
PC 
šių i

.j?-.. .■

(F

Arabų vadų pasitarimas Palestinos karo rei
kalu. Vidury matosi Trans-Jordano karalius Ab- 
duilah duodąs vadams instrukcijas, kaip laikytis 
f alestinos klausimu.

Šiomis dienomis Korejon gyventojai išėjo is
teriniam balsavimui, kad tuomi pasiskyrus savo 
krašto valdžią. Komunistams tas nepatiko ir jie 
visokiais būdais trukdė ir terorizavo balsuoto
jus. Net ir įsiveržę į kai kurias balsavimo vietas 
.sudaužė baldus ir išgriovė užtvaras. Šis vaizdas 
liudija vieną iš tokių barbarizmų. Laike tų balsa
vimų priskaitoma net apie 78 žuvę laike susikir
timų. Nežiūrint to komunistų žiaurumo balsavi
me dalyvavo korėjiečiai labai skaitlingai.


