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• Mūsų susirinkimai
• Punktualumas
• Kalbos
• Susirinkimų protokolai

Stebint mūsų užjūrio lietuvių 
gyvenimą, labai aiškiai matosi, 
kad, vis dėlto, jis nėra palai
das, padrikas ar neorganizuo
tas. Su džiaugsmu tenka kons
tatuoti faktą, jog mūsų tautie
čiai labai gerai suprato išeivi
joje organizuotumo reikšmę ir 
spontaniškai įsijungė į viso
kiausias organizacijas, draugi
jas ir pan. Jų suprastasis šū
kis, kad: “Vienybėje — galy
bė” — yra pagirtinas ir gra
žus. Gal neapsirikčiau pasakęs, 
jog Amerikoje ar Kanadoje — 
maža rastųsi lietuvių, kurie ne
priklauso bent kokiam lietuviš
kam sambūriui ar organizaci
niam vienetui. Tai yra pagirti
nas reiškinys ,nes organizuotu
mu — tik ir tegalima siekti už
sibrėžtų tikslų, nežiūrint kurios 
srities tie siekiai būtų: savišal- 
piniai, labdaros, ideologiniai ar 
pan. Žinoma, yra čia, užjūryje, 
ir pragaištingų organizacinių 
lietuvių vienetų, kaip, pav., lie
tuvių komunistuojančių susi
būrimai, tai, pasakyčiau, yra 
mūsų Tėvynės duobkasiai ir a- 
pie juos čia netenka kalbėti.

Kalbant apie pozityviąsias or
ganizacijas, tenka, žinoma, kiek 
apsistoti ir prie tų organizaci
jų susirinkimų, kuriais dau
giausia ir reiškiasi organizaci
nio gyvenimo veikla. Tiesą pa
sakant, mano šių pastabų ir 
tikslas buvo — pakalbėti apie 
tai. Kanados ar Amerikos orga
nizuotieji lietuviai, reikia pasa
kyti ^nemaža ir laiko praleidžia 
susinStsnui kur sprėh-
džiami svarbūs, o, kartais, ir 
vidutinės reikšmės organizaci- 
jiniai reikalai. Turint galvoj, 
kad tai vyksta ne fizinio darbo 
metu, laisvalaikiais ar švenčių 
dienomis, dažnai gražiu vasaros 
metu, kuomet žmogus, atitru
kęs nuo kasdieninio darbo, no
rėtų pasigrožėti gamta, pakvė
puoti tyru oru, todėl reikėtų 
žiūrėti, kad tie susirinkimai ne
būtų bereikalingai išplėsti ir 
kad būtų kuo produktingiau- 
siai pravedami.

Dabar. Kas gi trukdo rimtų 
ir prasmingų klausimų spren
dimą susirinkimų salėse? Ko
kios priežastys bereikalingai 
užtęsia tuos susirinkimus net 
po keletą valandų? Tuos klausi
mus ir norėčiau panagrinėti.
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Refalauja lygiai traktuoti a~R-j-o  t_ vusiyMMS, pnvannesr 
parapines mokyklas

r

Boston — Vysk. Wright, 
kalbėdamas 13 diecezi
niam moterų Katalikių 
Kongrese į virš 1000 kata
likių moterų, pareiškė, 
kad valstybė lygiai turėtų 
remti parapines ir bendrai 
privatines mokyklas, kaip 
ir valstybines, nes visur 
mokosi toki pat lygiaver
čiai vaikai.

motetų umversirens
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Šankhajaus Hungjao kapuose laidojami 23 britų jūreiviai, kurie bu
vo užmušti kinų raudonųjų patrankoms Yangtze upės žiotyse. Ameri
kos ir Anglijos jūrininkai atiduoda žuvusiems paskutinę karinę pagar
bą.Argentinoje, Buenos Ai

res mieste yra įsteigtas 
vienų moterų universite
tas. Jį įsteigė katalikai. 
Moterys čia studijuoja te
ologiją, filosofiją, sociolo
giją ir literatūrą. Moko
masi trejus metus.

Čia ruošiamos tikybos lėktuvu išvyko į Maskvą, i va. Kariuomenė paruošta 
mokytojos, visuomenėsiJie su savimi išsivežė 1522; tvarkai palaiky ti, 
veikėjos, įvairių įstaigų svarų bagažą ir gausias; 
vedėjos. Universiteto di- atsargas šampano ir kitų! 
plomams pripažįstamos skanėstų, 
valstybinės teisės. t Gromyko, kaipo pirma

sis sovietų užsienių minis- 
’terio, paklaustas, jo nuo- 
įmonės apie karą ar taiką 
tarp Jung. Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos, atsakė: 
“Mes turime dirbti dėl tai
kos, kaip Amerika taip ir 
Sovietų Sąjunga. Šie kraš
tai gali darbuotis taikos 
labui, jeigu tik jie nori”.

GROMYKO IŠVAŽIAVO IŠ U.S.
New York — Gegužės 15 (Italijos kolonijai visiškos 

d. Andrei Gromyko su 11, nepriklauso m y b ė s. Nu- 
sa vo tylių pagelbininkų i plėšta Amerikiečių vėlia-

Berlynui tiekimas oro keliu 
vyks dar 30 dienų

Brazilijos Prezidento 
Vizitas Ū.S.

Siūloma Amt rifo pagailai 
Lenkijai

Geneva — Europai Ats
tatyti Amerikos Progra
mos Vykdytojas p. A. W. 
Harriman pareiškė Jung
tinių Tautų Organizacijos 
Europai Atstatyti Komi
sijoj, kad Ai yra
pasiruošusi Len
kijai daugiau pagaminti 
anglių Europai.

Jis pastebėjo, kad Sovie-
' tų Sąjungos atstovo užme- sakė labai palankią Ro- 
timai, būk daromos pa-Į mos- Popiežiui kalbą, 
stangos ,jog Europos ap-Į Tai pirmą kartą Konstan- 
rūpinimas angilimis pri- tinopolio Bažnyčios galva 
klausytų nuo Amerikos parodė tokį prielankumą 
neturi pagrindo. - - -

• « * ■

Konstantinopolio patriar
chas užimdamas sostą, pa-

6andhi sūnus atvyko 
j Ameriką

p'

'nuo to laiko, kai Rytų 
.Bažnyčia atskilo nuo Ro
mos.

Gandhi antrasis sūnus 
Manilai iš Anglijos atvy-j 
to į Ameriką. Jis čia at-. 

vyko, kaip Indijos atsto-' 
vas, dalyvauti Jungtinių 
Tautų Organizacijos ma
žumų reikalams komisijos

Gen. Clay išvyko E Berlyno 
ĮlS.

Berlynas — Gen. J. K. 
Cannon, Amerikos Karo 
Aviacijos Viršininkas Eu
ropai pareiškė, kad, neat
sižvelgiant jog Berlyno 
blokada jau nuimta, tieki
mas oro keliu Berlynui 
reikalingų dalykų dar bus 
tęsiamas apie 30 dienų. 
Tai, bus daroma todėl, 

i kad norima sudaryti Ber- 
j lynui reikalingų dalykų 
pakankamus rezervus, o 
ibe to norima įsitikinti ar 
nebus daroma tiekimui 
naujų kliūčių. Iki šiam lai
kui Jungtinėms Amerikos

I

Rio De Ja neiro — Gegu
žė 15 d. Brazilijos Prezi
dentas, gen. Eurico Gas- 
par Dutra lėktuvu išvyko 
į U. S. dviejų savaičių vi-į 
zitui.

I 
----------------------------------į------------------  

t

Valstybe, be kgriuonrenės į Valstybėms oro keliu tie- -------P ------------------: 
Lichtenstei»>

Valstybė,

kimas Berlynui kaštavo 
virš 150,000,000 dolerių, o

_____ , _tarp šveicarė Britai
ir Austrijos. Jos plotis — riW- Be to tiekimas oru pa-
65 kvadratinės mylios. Ji reikalavo 51 gyvybės, 
neturi jokios kariuomenės, ----------------
vien tik 50 policininkų. J Tai bent šeima

metų amžiaus negrėAtpigo mėsa 33
---------- motina, kuri per savo 17 

Agrikultūros departa- vedybinio gyvenimo metu 
mentas pareiškė, kad nu- jau turi 17 vaikų, dabar 
matoma jog mėsa atpigs, susilaukė trynukų. Motina 
Mėsos produkcija nuolat ir vaikai dar yra ligoninėj, 
kyla.----------------------------Visi jaučiasi gerai.

Pirmiausia ir gal viena iš di- ' 
dėsnių negerovių mūsų organi- ! 
zacijiniam gyvenime — yra 
nuo nuolatinė punktualumo sto
ka. Tai, žinoma, yra dar iš caro 
priespaudos laikų užsilikusi ne
gerovė. Žiūrėk, paskelbtą ir su
sirinkimui numatytą valandą — 
daugelis dar tik ruošiasi vykti 
į susirinkimą, o kol nuvyksta— 
gerą pusvalandį ir pasivėluoja. 
Tuo tarpu kiti, mėgstą punktu
alumą žmonės, susirinkę į salę 
— turi laukti ir negali pradėti 
darbotvarkės svarstyti. Tuo be
reikalingai marinuojamas žmo
nėms taip reikalingas laikas ir 
kurį geriau būtų galima sunau
doti poilsiui, naudingų knygų 
ar laikraščių skaitymui. Mes li
gi šiol dar vis nepriprantame 
prie labai teisingo angliško po
sakio, kad: “Laikas — yra pi
nigai”. Žinoma, čia nereikėtų 
suprasti, kad už kiekvieną žmo
gaus gyvenimo minutę — kas 
nors ir pinigus mokėtų. Tačiau, 
labai dažnai, ir sveikatos reika
lui praleista valandėlė laiko — 
yra brangesnė ir už pinigus, 
nes juk — ir dargi sakoma —

Tęsinys 2-rame puslap.

I Berlynas — Gegužės 15 
d. Generolas Clay, kuris 
neseniai yra atšauktas iš 
Amerikos okupacinių pa- 

^sėdžiuo“^ kuriuose^^. vad.°'^3 
svarstoma indų padėtis “ B"1*"0 » Jun*-
Pietų Afrikos Valstybėje. Valsty •_______

ANGLIJOJE SULAIKYTAS PA- 
BĖGĘS NUO AMERIKOS TEIS
MO KOMUNISTAS EISLER’IS

Kaip žinoma, yra daug nu
siskundimų, kad indų pa
dėtis Pietų Afrikoje yra 
labai bloga. Pastaruoju 
laiku buvo net riaušių, ku
riose buvo apsčiai užmuš
tų ir sužeistų, kaip indų, 
taip afrikiečių.

Riaušės Tripoly

Tripoly, komunistiškai 
nusiteikusios minios, de
monstravo prieš amerikie
čius ir italus, reikalauda
mi šiai, ankščiau buvusiai

LDS SEIMAS
Birželio 26 ir 27 dienomis š. m., šv. Pran

ciškaus lietuvių parapijoj, Bradford St., Law- 
rence, Mass., įvyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) metinis seimas.

Kviečiame visus apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus ir paruošti sumanymus orga
nizacijos gerovei.

šiame seime bus iškeltas naujo sąjūdžio 
klausimas, bus pasiūlyta nauja organizacijos 
konstitucija priimti ir kiti svarbūs klausimai.

KUN. P. M. JURAS, 
LDS Centro Pirmininkas

ANTANAS F. KNEIŽYS, 
Sekretorius .

Southampton, Anglija— 
šeštadienio naktį, gegužės 
14 d. sulaikytas ir ištrenk
tas iš Lenkijos laivo “Ba- 
tory”, kuris čia buvo su
stojęs kelyj į Lenkiją, pa
bėgęs, iš Jungtinių Valsty
bių nuo teismo vokiečių 
kilmės komunistas Ger- 
hart Eisler.

Lenkų laivo “Batory” 
viršininkai pabėgusio ir 
pasislėpusio laive Eislerio 
geruoju nenorėjo išduoti. 
Jung. Valstybėse Eisler 
buvo išleistas iš kalėjimo 
už $23,500 užstatą iki ga
lutinio teismo sprendimo. 
Valstybės Departamentas* 
sužinojęs, kad Gerhart 
Eisler išvyko lenkų laivu, 
prašė Anglijos valdžios, 
kad laivui sustojus jos po
licija sulaikytų Eislerį.

Lenkijos ambasada kal
bina Jung. Valstybių vals
tybės departamentą, kad 
jis būk grąsinęs užgrobti 
.laivą, jeigu Eisler'io ge- 
[ruoju neišduos. Pats Eis- 
jler’is sakąs, kad jis buvęs 
'pavogtas iš lenkų laivo. 
‘Jis sako, kad Britai netu- 
Irėjo teisės jo areštuoti,

Kun. Pranciškų v. Strakauską
Grandioziškai Pagerbė Jubiliatą
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Dalyvavo J. E. Vyskupas Petras 
Bučys, MIC., Prel. Dr. K. Urbonavi
čius, Jubiliato giminaitis Kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC., Vienuolijų atstovai, 
parapijų kunigai, profesionalai, vieti
niai parapijiečiai ir gausios delegaci
jos iš kitų parapijų.

Brockton, Mass. — Sek
madienį, gegužės 15 d. Šv. 
Roko lietuvių parapijoje 
didingai buvo pagerbtas 
kleb. kun. Pranciškus V. 
Strakauskas, jo Kunigys
tės Sakramento 25 metų 
sukakties proga.

10 vai. rytą procesija, 
kurioj dalyvavo parapijos 
draugijos, J. E. vyskupas 
Petras Bučys, MIC., Prel. 
Dr. K. Urbonavičius, daug 
kitų kunigų, įlydėjo Jubi
liatą į Šv. Roko lietuvių 
par. bažnyčią. Procesiją 
sutiko vargonais grojant 
“Pontifikalį Maršą” — 
Guonod’o. Iškilmingas šv. 
Mišias celebravo pats Ju
biliatas, kleb. kun. P. V. 
Strakauskas su asista. Pa
rapijos choras labai gra
žiai giedojo šv. Mišias ir 
atitinkamas giesmes, va- Klimas, vietinis viJ dovaujffift cje^ef

puokštę ir kitas dovanėles 
nuo parapijiečių ir ben
drai visų dalyvių.

Sveikinimo kalbas pasa
kė J. E. Vyskupas Petras 
Bučys, MIC., J. P. Prel. 
Dr. K. Urbonavičius, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC., 
kun. Pranciškus J. Juškai- 
tis, Brocktono miesto ma
yoras Joseph H. Downey, 
miesto tarybininkas Tho
mas J. Muilins, assesorka 
— p. Julia Jakavonytė, 
kun. Jonas Vaitekūnas, 
kun. Antanas Mešlis, S.J., 
kun. Dr. B. Grauslys, O. 
F. M., adv. Antanas Mile
ris, p. Antanas F. Knei- 
žys, Dr. Juozas Kvaracie- 
jus, Dr. Povilas Jakimavi
čius, Prof. Simonas Sužie
dėlis, kun. Augustinas 
Petraitis ir kun. Aloyzas 
Klimas, vietinis vikaras.

nes jis “esąs politinis 
tremtinis”. Tačiau Britai 
sako, kad lenkų laivas bu
vo Anglijos vandenyne ir 
jie turėjo teisę tai padary
ti.

Dabar Britų teismas iš
spręs ar komunistas Eis
ler turi būti grąžintas į 
Jung. Valstybes. Jis dabar 
sėdi kalėjime.

Komunistai sujudo pro
testuoti. Bet jeigu Eisler 
nekaltas, tai ko jis bėgo?

Jungtinių Amerikos Valsly 
biy Kariuomenei Reikalingi 

Gydytojai

Krašto Gynifno Sekreto
rius p. Louis A. Johnson 
pareiškė, kad Massachu- 
setts valstybės 152 gydy
tojai ir dantų gydytojai, 
kurie dabar yra atleisti 
savo mokslo pagilinimui, 
kad papildyti savo medi
cinišką išsilavinimą, grei
čiau vėl savanoriškai grįž
tų į Jungtinių Amerikos 
Valstybių armiją, nes jie 
čia reikalingi.

J. C. Turiningą pamokslą 
pasakė Jubiliato giminai
tis, kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC.

ŠAUNUS BANKIETAS 
SU GRAŽIA PROGRAMA 
JUBILIATĄ PAGERBTI

Apie 5 valandą po pietų 
parapijos salė jau buvo 
pilna parapijiečių ir iš ki
tų parapijų svečių ir vieš
nių, nors bankieto progra
ma buvo numatyta pradė
ti tik 6 valandą. Jubiliatui 
kun. P. V. Strakauskui įė
jus į salę, tuojau visi su
kilo ant kojų ir gausiais 
aplodismentais jį sveikino.

Vietinis vikaras, bankie
to rengimo komisijos va
das, kun. Simonas Saulė- 
nas pakvietė J. P. Prelatą 
Dr. K. Urbonavičių vado
vauti maldai. Po to kun. 
Saulėnas paaiškino tiks
lą ir pasveikinęs Jubiliatą, 
pristatė programos vedė
ją, kun. Pranciškų J. Juš- 
kaitį, Cambridge lietuvių 
parapijos kleboną.

Pasistiprinus parapijie
čių šeimininkių pagamin
tais karališkais valgiais, 
prasidėjo sveikinimo kal
bų ir meninė programa.

Meninę programą išpil
dė Šv. Roko parapijos di
dysis choras, solistai — 
Adomas Barauskas, Ona 
Ambrozaitė ir Genovaitė 
Ferretto; Lowell’io Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
solistės — Julijona Jure
vičiūtė ir Juozafina Narin- 
kaitė, o jom ir Adomui 
Barauskui akompanavo 
Sofija Blazevičiūtė. Vieti
nės parapijos jaunimas, 
Seselių mokytojų išmo
kintas, labai gražiai at
vaizdavo Jubiliato, kun. 
Strakausko veiklą ir įtei
kė ' Jubiliatui dvasinę

liatą, kun. Pranciškų V. 
Strakauską labai giliai į- 
vertino kaipo 
suomenininką 
bės platintoją, 
ra Amerikoje 
gęs ir mokslus baigęs.

Jubiliatas kun. P. V. 
Strakauskas, užjausdamas 
visiems dalyviams, nes sė
dėti per 5 valandas, kad ir 
gražiausios prog r a m o s 
klausant, netaip jau leng
va, pasakė trumpą, bet tu
riningą padėkos kalbą. Jis 
dėkojo visiems dalyvavu
siems pamaldose ir ban- 
kiete; dėkojo rengėjame, 
ypač šeimininkėms, kurios 
labai sunkiai dirbo, savo 
mamytei ir savo asisten
tams — kun. Saulėnui ir 
Klimui, ir bendrai visiems 
ir visoms už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas. Dė
kojo iš kitų parapijų atvy
kusioms delegacijoms, y- 
pač Lowell’io ir So. Bosto
no parapijų gausiom dele
gacijom. Lowell’iečiai at
vyko net specialiu autobu
su pasveikinti savo buvusį 
per 19 metų kleboną.

Programa užbaigta mal
da ir Lietuvos himnu.

kunigą, vi- 
ir lietuvy- 
nors jis y- 
gimęs, au-

Amerikos teismas leis 
Sovietų Sąjungos 

pareigūnus

..

New York — Amerikos 
Federalinis Teisėjas pa
reiškė, kad Sovietų Sąjun
gos pareigūnas p. V. A. 
Gubitchev, kurs dirbo 
Jungtinių Tautų Organi
zacijoj, bus teisiamas A- 
merikos Teismo, kaip šni
pas.

Jis šiuo metu yra lais
vas, nes už jį yra uždėtas 
pareikalautas 100,000 do
lerių užstatas.

y
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Antradienis, Gegužės 17, 1949

Atvyko 829 Tremtiniai iš 
Europos į Bostono Uostą

Lietuvių tremtinių tarpe atvyko 
mūsų Įžymus poetas B. Brazdžionis su 
šeima. - Muitinės pareigūnai pas kai- 
kuriuos tremtinius rado tūkstančių 
dolerių vertės brangenybių. - Brange
nybes sulaikė. - Savininkai tas brange
nybes galės atsiimti užmokėję muitų 
ir baus mes.

Sekmadienį, gegužės 15 
d. š. m. į Commonwealth 
Pier So. Boston, Mass., at
plaukė laivas “General El
tinge” su 829 keleiviais - 
tremtiniais iš Europos. 
Atvykusiųjų tarpe buvo 
141 lietuvis tremtinys. Pa
žymėtina, kad atvyko ir j turėjo su savim, 
mūsų (žymus poetas, p. Muitinė8 viršininkai sa- 

kad >š viso ko yra aiš- 
anjcgčįau atvažia

vusieji parašę laiškus ki
tiems tremtiniams į Vo
kietiją duodami klaidin
gas informacijas, kad čia 
muitinėse mažai ką žiūri 
ir lengvai praleidžia įvež
tus daiktus. Tačiau pasi- 

’ rodė kitaip. Taigi yra į- 
\ spėjimas kitiems tremti-

Viena moteris labai įtar
tinai elgėsi, tai inspekto
riai pašaukė vieną iš savo 
pagelbininkių moterų, kad 
ji pas tą įtartiną moterį 
padarytų kratą. Pas ją ra
do tūkstančių dolerių ver

gės brangenybių, kurias ji

žmona p. Aldona ir šeimai 
— Algis, Dalius ir Saulė, 
pp. Brazdžioniai išvyko 
apsigyventi į Stony Brook, 
Long Island, N. Y. Bro
nius ir Gražina Makaičiai 
su savo keturiais vaiku
čiais apsigyveno So. Bos
ton, Mass. p. Makaitis iš 
profesijos yra advokatas.
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Vėliava apdengtas Robert L. Coffey, iš Penn- 
sylvanijos, karstas matomas išlydint iš Port Me- 
yer, Va. koplyčios į Arlington’o National kapus. 
R. Coffey yra II-jo Pasaulinio Karo lakūnas - pi
lotas, žuvo laike lėktuvo katastrofos prie Albu- 
ųuerąue, New Mexico.

(Lietuvių tremtinių sąra- niams kurie tebelaukia g.,”'
šas telpa kitame šio nu- važįavimo iš Vokietijos į 
meno puslapyj). j Valstybes.

Atvykusius tremtinius ______
pasveikino anglų, lietuvių, 
lenkų ir ukrainų kalbomis OI nmHO jHpiovdS P005 
Massachusetts Valstijos Žinias 8 Vakaru i Rusite 
Komisijos Dėl Isvietintų' 
Žmonių nariai, kurios pir-< 
mininku yra p.

' iętuvių kalba America”

r

___ __ Washington, D. C. —Per
»*alter H. racĮįo 3įųStuvą “Voice of 

Bieringer. Lietuvių kalba America” duodamas ži- 
sveikino- K p^ų’HUšiją • ir r jos oau

x x puotus kraštus. Sovietų 
Taipgi pasitiko tremvi- Sąjunga visaip kliudė.nius kun. Al. Abračinskas. | kaidPtų finių tie-

arkidieeezijos įgaliotinis,: ki « TO.
p. B. Cuniene ir kitos, 
sveikino ir patarnavo.

Jung. Valstybių muiti
nės inspektoriai, vadovau-j 
jant muitinės viršininkui idio siųstuvą* 
William Griffin, ų
stropiai patikrino 
nių daiktus. Pas kaiku 
riuos rado daug brangeny-' 
bių — deimontų, auksinių! 
žiedų, foto aparatų ir kito-į 
kių daiktų, kurie visai; 
nauji, kaip sakė inspekto-!
riai, kad juos įvežti čia be.daus Reikalų Ministras 
muito mokesnio. Pagal D.-pareiškė, kad Austrijos 35 
P. įstatymą tremtiniai gali policininkai buvo 
atsivežti visus daiktus, sužeisti, 
kokius jie tik turi, jeigu komunistais, 
jie tuos daiktus turėjo \ protestavo 
vienus metus ir juos var- į nustatomus atlyginimus ir 
tojo. j kainas.

Vienas Amerikos Kareivis Kutnščia 
Paguldė Aštuonis Rusus

Vienna, Austrija — A- tokių “nukentėjusių rusų 
merikos Armijos (milita-'ne S, bet 12). Tą įvykį ma
rės Policijos) kareivis tę keli šimtai austrų). 
PFC Edvard J. Toukey, 191 Amerikos štabo viršinin- 
m. amžiaus iš Hovardlkas Viennoje, Brigados 
Beach, N. Y., 6 pėdų 3 co- Gen. Ira P. Swift pasiuntė 
lių, 230 svarų jaunuolis,1 Rusų Kariuomenės štabui 
kuomet paėmė keletą “sti- atsiprašymą už šio vieno 
kliukų” virš normos, pasi-i Amerikos kareivio “blitz- 
rįžo pasielgti su rusais'kriegą” ant raudonosios 
taip, kaip visi kalba, kad armijos. Rusai atsiprašy- 
reiktų pasielgti su tais mą priėmė i incidentas

trukdyti negalėtų, Ameri
kos Jungtinės Valstybės 
susitarė su Britanija ir 
žinias ten siųs per 61 ra- 

veik ištisai 
labai per visą laiką, dieną tremti-jnaktj

■ . ■ -

Policija kmja su 
koanHib

Vienna, Austrija —

ir

Vi-

rimtai
grumtynėse su 

Komunistai 
prieš naujai

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dyčHs: 
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 
puikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wesl Broadwoy So. Boston 27, Mosi.
Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

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

priėjęs prie rusų užimto 
Grand Hotel tarptautinė
je Viennos sekcijoje smo
gė kumščia ten dežuruo- 
jančiam rusų kareiviui, 
kuris tuoj “išsitiesė” ant! 
žemės. Tuomet perėjęs Sovietų Sąjungos atstovas 
skersai gatvės prie rusų prie Jungtinių Tautų Or- 
karininkų apgyvento Im- ganizacijos Ą. A. Soldatov 
perial Hotel sutikęs rusų; pareiškė, kad Jungtinėse 
karininką jį vienu smūgiu Amerikos Valstybėse indi- 
paguldė. Įėjęs į viešbutį jonai yra beteisiai, paše- 
rado būrį rusų karininkų. 
Priėjęs prie jų pradėjo 
juos daužyti. Kuriam tik 
pataikė tas “atsigulė” iki 
eilė priėjo vienam rusų 
pulkininkui. Šis pasirodė 
esąs “genialus strategas”. 
Vietoje stoti su amerikie
čiu į kovą, jis pasileido 
bėgti ir slapstytis už bal
dų, po stalais ir t.t. Tuom 
tarpu kiti išgąsdinti rusų 
karininkai pasiuntė pagal
bos šauksmą Amerikos 
Karinės Policijos štabui, 
prašydami koskubiausiai 
atvykti į Imperial viešbutį 
ir atidaryti “antrąjį fron
tą”.

Amerikiečiai įprastu bū
du atsiskubinę gelbėti 
“raudonąją armiją” rado 
savo narį, Tuokey besivai- tik jie mato bet ką negero, 
kantį po viešbutį rusų pul- Galop, ji paklausė 'Sovietų 
kininką. Jiems matomai Sąjungos atstovo: “Kiek 
pavyko įtikinti įsismagi- daug Sovietų Sąjungos pi- 
nusj savo kareivį, airių 
kilmės Tuokey, kad dar 
neatėjo valanda šitaip elg
tis su rusais ir jie parsi
gabenę jį patalpino Armi
jos ligoninėn dėl observa- 
cijos. (Tur būt patikrinti 
ar nėra lūžęs koks rankos 
kaulas bedaužant kietas 
rusų galvas).

Tuomet, žinoma atvyko 
raudonosios armijos sani
tarai su medikaliu štabu 
teikti pirmąją pagalbą nu- 
kentėjusiems aštuoniems 
rusams. (Kiti sako, kad

MCVBOTfl nOVJCVdv KCTraH 
Jonotiniu Tavtu

cijo jaunais
f t

Lake Sucčmb, N. Y. —

minti, pavergti. Jie yra 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių rasinės politikos au
ka. Jis pareikalavo, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cija tuo reikalu pravestų 
savo tyrinėjimus, nes čia 
per pastaruosius 25 metus 
nėra jokios pažangos pa
daryta.

Jam atsikirto Jungtinių 
Amerikos Valstybių dele
gatė p. Eleonora Roose
velt. Ji pareiškė, kad tvir
tinimas, jog šioj srity A- 
merikoj nėra padaryta per 
pastaruosius 25 metus pa
žangos, yra melas. Toliaus 
p. Roosevelt pareiškė, kad 
Amerikoj yra plačios lais
vės. Čia piliečiai gali taip 
pat laisvai kritikuoti, jei

liečiu gali tai daryti ir da
ryti laisvai? fr jeigu yra 
tokių ,tai ar jiems yra ga
limybės tai daryti ir to
linus ?”

Trys Mfifo VMjkės 
tarsis K Minto

Londonas — Amerikos, 
Britanijos ir Prancūzijos 
Užsienių Reikalų Ministe
riai turės savus pasitari
mus pirm negu visi susi
tiks su Sovietų Sąjungos 
atstovu.

Sekmadienį, gegužės 15 
d. š. m. atvyko laivu “Gc- 
neral Eltinge” į Common- 
wealth Pier, So. Boston, 
šie lietuviai tremtiniai:

Andriuškevičius, Petras, 
Ona, Petras, Albinas į De
troit, Mich.

Augustinrvičius, Jonas, 
Emilija į Hartford, Conn.

Auskiukaitienė, Monika 
į Chicago, m.

Avižonis, Konstantinas, 
Angelą į Bristol, Conn.

Aidulis, Boleslovas, Ona 
į Chicago, UI.

Bagdonas, Vaclovas, Ha
lina, Audronė į New York, 
N. Y.

Brazdžionis, Bernardas, 
Aldona, Algis, Dalius, 
Saulė į Stony Brook, L.I., 
N. Y. v

Baltramiejūnas, Kazys, 
Sarlota, Romanas, Kristi
na į Jersey City, N. J.

Giniotis, Romualdas, Ko
tryna, Dalia, Aurimas į 
Chicago, III.

Gofmanas, Vladas į Port 
Washington, L. I., N.Y.

Gricevičius, Elena, Emi- 
lius į Brooklyn, N. Y.

Indriliūnas, Pranas į 
Gretna, Nebr.

Iškauskas, Juozas į New 
York, N. Y.

Jauniškis, Ursula, Sta
sys, Kęstutis į Glen Head, 
L. I., N. Y.

Jurgutis, Jonas į Brock
ton, Mass.

Juška, Juozas, Marija, 
Vida į Amsterdam, N. Y.

Kalainienė, Genovaitė į 
Wether*field, Conn.

Pateroon, N. J.
Kiaunė, Kazimieras. E- 

milija, Virginija į Water- 
town, Conn.

Krivickas, Jonas, Ramu
tė, Virginija į Brooklyn, 
N. Y.

Kukler, Birutė į Strat- 
ford, Conn.

Kurmauskienė, Rozalija 
į West Lynn, Mass.

Lazauninkas, Adomas, 
Stanislova į Baltimore, 
Md.

Macikas, Apolinaras į 
Dalias, Texas.

Makaitis, Bronius, Gra
žina, Nijolė, Skirmantė, 
Algirdas, Kęstutis į South 
Boston, Mass.

Makarskas, Povilas, A- 
dolfina, Gediminas į Cle
veland, Ohio.

Meilus, Petras, Grasilija, 
Juozas, Petras, Teresa į 
Chicago, UI.

Miskus, Stasys į Elm- 
wood, Wisconsin.

Mikalauskas, Vilius į 
Waterbury, Conn.

Milcius, Viktoras į Scar- 
sdale, N. Y.

Normantas, Petras į Eli
zabeth, N. J.

Pažiūra, Vladas į Los 
Angeles, Calif.

Pilka, Petras, Emilija, 
Luana į So. Boston, Mass.

Petrikas, Juozas, Ona, 
Rimantas, Margarita į 
Springficld, III.

Pranskietis, Petras, Bi
rutė, Vidas į Elizabeth, N. 
J.

Raupienė, Bronė j Mas
peth, N. Y.

Rimeikis, Mykolas į Bur- Chicago, IU. 
Ungton, Wisc.

Rudaitytė, Konstancija 
į Indianapolis, Ind.

Rukšėnas, Antanas, E- 
milija, Algimantas į Cle- 
velknd, Ohio.

Rumsas, Stasys į Chica
go, m.

Sta
nį.
Bis-

Sabaliauskas, Pranas į 
Sodus, Mich.

Simokaitis, Juozas, 
sė, Juozas į Chicago,

Satraitis, Albinas į 
mark, N. D.

Sirgedas, Jurgis, Elena į 
Brooklyn, N. Y.

Sonta, Juozas, Tekia į E. 
Hartford, Conn.

Sriubas, Balys į Chica
go, III.

Stangenbergas, Eduar
das, Bronė, Jagna į Cice
ro, ui.

Tallat - Kelpša, Vaclo
vas, Sease, Rimutis, Dalia, 
Stasė į Chicago, III.

Trinka, Stanislovas, Kle- 
mentine, Regina į Sisters 
of St. Joseph, Ruthland, 
Vt.

Urbonas, Simas, Ona, 
Algimantas, Danutė, Gra
žina, Rūta, į Great Neck, 
L. I., N. Y.

Valiusaitis,, Juozas, Ja
nina, Vidmantas į Stam- 
ford, Conn.

Valukonis, 
na, Marija į 
N-. J.

Vaskūnas,
Vincas, Vigantas į Brook
lyn, N. Y.

Vilniškis, Augustinas, 
Elvira, Irena, Vidmantas į 
Waterbury, Conn.

Vilčinskas, Bernardas, 
Jadviga, Rimgaudas į 
New Britain, Conn.

Vilūnas, Kazys, Stefani
ja, Nijole į Chicago, UI.

Vilutis, Edvardas, Mari
ja, Regina į E. Chicago, 
Ind.

Jonas, Aldo- 
South River,

Vytautas,

Zavadzkaz, Antanas, Ge- 

N. Y.

Pradžia 1-me puaL
«

“Sveikata — yra brangiausias 
turtas”. ’

Taigi, nesitrukdykime savęs 
ir netrukdykime kitų su nevy
kusiu įpročiu — vėluotis į su
sirinkimus. Leiskime patys sau 
ir leiskime kitiems — išspren
dus salėj organizacijinius rei
kalus — išeiti į laukus, į saulę, 
į gražiąją gamtos prieglobstį. 
Yra pasauly tautų, iš kurių — 
ko-ne-ko, bet punktualumo — 
galėtume pasimokyti. Pav., apie 
vokiečių punktualumą, žiūrėki
me, kaip kalbama, nors gal tai 
yra ir kiek perdėtas pavaizda
vimas. Esą, jeigu vokietis - 
kalvis kals karštą geležį ir bus 
užsimojęs kūju smūgiui, o, tuo 
tarpu, suskambės laikrodis, 
skelbdamas nustatytą valandą, 
kurią, paprastai, jis einą pie
tauti, tai jis nebesmogs smū
gio į geležį, o pastatys kūjį ša
limais ir... išeis valgyti...

•

Kitas nemenkas ir bereikalin
gas laiko eikvojimo veiksnys 
mūsų susirinkimuose, sakyčiau, 
yra daugelio kieno didžiai pa
mėgtas besaikis “iškalbingu
mas”... Yra žmonių, kurie mėg
sta daug kalbėti, nežiūrint ar 
su reikalu, ar be jo. Tie žmo
nės mano, kad jų “gražbylys
tė” — kaip jiems patinka, taip 
ir kitiems. O todėl ir kalba, 
veliasi į bereikalingas diskusi
jas, neišlaiko reikiamo santūru
mo, o, tuo pačiu, be jokios nau
dos tik laiką sugaišina. Žinoma, 
čia niekas nesako, kad susirin
kimuose nereikėtų kalbėti, ne
reikėtų reikalų išsiaiškinti, ta
čiau visur reikia turėti saikas, 
logika, konkretumas. Jei ko no
rima pasakyti, kokią mintį į- 
nešti — pas žmogų tas turi bū
ti iš anksto suplanuota, kad pa
tiekiamas siūlymas — iš karto

Apie š. m. geg. 14 d., 
laivu “General Bundy” į 
New Orleans atvyko šie 
lietuviai tremtiniai:

Bertašius, Pilypas, Jad
vyga, Ramutis į Detroit, 
Mich.

Dabulevičius, Karolis, 
Ona, Rita į Jamaica, N. Y.

Domantas, Jonas, Mari
ja, Ursula, Vytautas į 
Hardwick, Mass.

Jasinevičius, 4 asmenys 
į Antioch, III.

Jusys, Juozas į Munhall, 
Pa.

Kausevičius, Alfonsas, 
Elena, Irena į Worcester, 
Mass.

Keršys, Feliksas į Wor- 
cester, Mass.

Krapavičius, Aleksan
dras į Pittsburgh, Pa.

Kriaučiūnas, Kęstutis į 
Chicago, UI.

Kukarskas, Juozas, Ona 
į Baltimore, Md.

Kulpavičius, Vladas, Al
bina, Kęstutis į Bellerose 
Manor, N. Y.

Laurinaitis, Jurgis, Sta
nislova į So. Boston, Mass.

Laurinaitis, Jurgis į So. 
Boston, Mass.

Laurinaitis, Irena į So. 
Boston, Mass.

Meskelė, Leonidą - Elena 
į New Hydc Park, N. Y.

Motiejūnhsr Povilas, 
Magdalena, Povilas - Gy
tis, Mindaugas, Vaidevu
tis, Algimantas į Clcve- 
land, Ohio.

Okulevičius, Vitoldas į

r 
liąs abejonių. Ir iš viso, tuo at
veju daug kam pritiktų įsidė
mėti kažkieno tai pareikštas la
bai taiklus išsireiškimas, 
“Mokėjimas klausyti - 
subtylesnis menas, nei mokėji
mas daug kalbėti”...

Ir trečias dalykas — yra tie 
“nelaimingieji” mūsų susirinki
mų protokolai. Paprastai, kaip 
čia jau priimta, kiekviename 
susirinkime dažniausia skaitomi 
praėjusio susirinkimo protoko
lai. Ach, kiek tai bereikalingai 
laiko sunaudojama ir šiam tiks
lui. Žinoma, jeigu tie protoko
lai nebūtų tokie ilgi, begaliniai 
išplėsti ir užkimšti visiškai ne
reikšmingais atžymėjimais — 
tas neužimtų daug laiko. Deja, 
'mūsų susirinkimų sekretoriai — 
kažkodėl mėgsta surašyti į pro
tokolus visokiausias smulkme
nas, kurios jokios esminės reik
šmės neturi . organizacijiniam 
gyvenime. Reikėtų mums vi
siems įsisąmoninti, kad, kuris 

įtik nebūtume pakviesti į prezi
diumą sekretoriumi, rašytume 
trumpai, aiškiai, konkrečiai ir 
tik esminius dalykus į proto
kolus. Pr. Al.

jog: 
yra

Pabirzis, Pranas, Kazi
miera, Pranas - Algirdas, 
Kazimiera - Rita į New 
Philadelphia, Pa.

Paliulis, Juozas, Jadvy
ga, Marija - Regina į Wa- 
terbury, Conn.

Paškevičius, Steponas,’

Julija, Danguolė, Vilius į 
Anderson, Ind.

Stepaitis, Aldona į Lew- 
iston, Maine.

Stepaitis, Alg i r d a s į 
Lewiston, Maine.

Stepaitis ,Marcelė, Gra
žina į Lewiston, Maine.

Tamošaitis, Vincas į Lit- 
tletown, N. H.

Tolisius, Kazimieras į 
Chicago, III.

Trinkūnas, Adolfas, Ele
onora, Algirdas, Irena į 
Chicago, III.

Ūselis, SĮtasys į Eliza
beth, N. J.

Zaleskis, Felizas į 
Bronx, N. Y.

BALF imigracijos 
Komitetas.
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Dėl Franco nepripažinimo

PĄWff,|HEAS
Vertė G. Kymante*.

Izraelio Laimėjimų Paslaptis
Ne vienam iškyla klau-’mo, tačiau visi skridymai 

simas: kodėl Izraelis lai- dėl atsargumo buvo atlie- 
Kodėl jis nepakalti- kami naktį. Ten vieton 

namas nužudžius tiek bri- muitų ir pasų kontrolės 
tų, prancūzų aukštųjų ka* tebuvo tik slaptosios or- 
rių ar Fulke Bemardott? ganizacijos vienas narys, 
Dėl ko skuba valstybės kurio pareiga rūpintis 
pripažinti Izraelį, kuris ginklų slaptu tiekimu. Da- 
nenori daboti tarptautinių bar A.T.C. turi 41 trans- 
pasižadėjimų?

mi?

3

Prel. M. Krupavičiaus Atsilankymo 
Atgarsis Amerikoniškoje Spaudoje

kai, kurie anksčiau daly-i 
vavo Indokinijos kare. 
Dauguma lakūnų atlieka 
patarnavimą už dolerius. 
Lakūnas už skridimą 
fronte gauna 1000 dol., 
Prahoje ar šiaip už gele
žinės užtvaros — 400 dol., 
Tel • Avive — 275 dol. t. y. 
100 dol. grynais, o 175 į- 
rašomi sąskaiton banke. 
Pabėgimai yra labai reti, 
nes Hagąno rankos yra il
gos. Nuo 1948 m. skrenda 
sovietinio tipo “Yak” nai- 

i Messersch-
_ ___ _________ ir karo

buvo užsilikę Prancūzijos laukui yra visai netinka-. ------ -- . ..mį

Karių paruošimas. Izra-Įrės II. Užtenka UN-o at- 
elio karo lakūnų mokykla 
yra į pietus nuo Romos. 
Jai vadovauja taip pat a- 
merikietis pulkininkas. Iš 
ten teoretiškai paruošti 
lakūnai siunčiami į Sko- 
dos naikintuvų md|cyklą 
Prahoje, į Sovietus atlikti 
bandymus su sprausmi- 
niais lėktuvais ar Rahmat; pavaduotoju yra jaunas 
David bandomoje mokyk- į palestinietis. Jei tikėti
loję susipažinti su bombo- i Benjaminui tarp vyriau- 
nešiais ar transportiniais; sybes ir teroristinės orga- 
lėktuvais. Izraelio valsty-1 nacijos — Štern esama

portinį amerikiečių lėktų*

siantį bolševizmo pavojų.
Viename iš šių straips

nių, pavadintame “Apsi
sprendimo Valanda”, rašo
ma: :

“Kalbėdamas šv. Mykolo au-. 
ditorijoje į susirinkusius, prel. 
M. Krupavičius, VLIKo pirmi-, 
ninkas, vykusiai nusakė tarp
tautinę padėtį, kada jis pabrė
žė, jog pasaulis turi pasirinkti 
tarp Jungtinių Amerikos Vals
tybių - Sovietų Sąjungos. Jis y- 
ra teisus.

Kurį laiką daugelis tikėjosi, 
kad demokratija (Amerikos- 
stiliaus) ir komunizmas galės 
šalia vienas antro sugyventi. 
Bet įvykiai parodė ,kad tai ne
gali būti pasiekta. Tai galėtų 
būti, jeigu Sovietų Sąjunga at
sisakytų agresoriaus rolės, bet - 
tada ji nukryptų nuo komuniz
mo linijos, kuris siekia paverg
ti visas laisvas tautas ir įvesti 
pilną Kremliaus viešpatavimą.

Lietuva yra tragiškas likimo 
pavyzdys, kuris gali ištikti 
kiekvieną kraštą, neišskiriant 
ir mūsų pačių, jeigu nebus su
stabdyta sovietų agresija. Da
bartiniai įvykiai Kinijoje pa
tvirtina prel. Krupavičiaus iš
vadų teisingumą.

Nebegalima daugiau tvirtinti 
šiame krašte ar kur kitur, sa
kant, kad tai negali įvykti. Pa
tvinusi komunizmo banga, kuri 
paglemžė Lietuvą prieš dešimtį 

prie metU> užlieja vis naujus kraš- 
, tus, sunaikindama juos. Tai ir 

yra geriausias katastrofos įro
dymas.

Įžymus Lietuvos prelatas ir 
valstybės vyras neperdėjo, per
spėdamas apie grėsmės pavojų, 
netgi mūsų pačių gyvenimui.

VLIKo pirm. prel. M. 
Krupavičiaus atsilankymo 
Wilkes Barre, Pa., proga 
tenyštis laikraštis “Times 
Leader” nepagailėjo vie
tos savo laikraštyje kelis 
kartus pranešti apie jo 
atsilankymą ir padarytus 
pareiškimus. Laikraštis 
netgi paskyrė porą straip
snių, nurodydamas į prel. 
M. Krupavičiaus teigimų 
teisingumą ir perspėda
mas amerikonus apie gre- 

|rės II. Užtenka UN-o at- 
j stovui pareikšti norą tą ar 
Į kitą sritį “atlankyti”, kai 
į ji specialiai dėl jo padaro- 
jma “visai neįtartina”. Tas 
veiksmas atliekamas “sau
gumo įstaigos” nepapras
tu atsidėjimu. Jai vado
vauja iš sovietų atvykęs 
įžydas vardu Benjamin, jo 
; pavaduotoju

į kai kuriuos klausimus Prancūzijo- kintuvai, nes _
duoda atsakymą prancūzų ^ie - ^.1^uvį)1 P°_^aro Yra atsilikę

* * hiivn 11įlra Pranmiuii i •______ _____• •“Le Monde , No. , „ , .. x - .
1240, anksčiau buvęs Iz- ■.^kybl,?Vutart*
raelio kariuomenės lakū
nas Lehmann. Tas lakū
nas patiekia sensacingų 
žinių apie karinės medžią- . . ....
gos gabenimą iš Čekoslo- pir T3. ?AV* 
vakijos, sovietinius agen
tus ir UN-o atstovus. 1

i

1947 m. žydai neturėjo 
jokių karinių priemonių a- 
rabams sulaikyti. Jie a- 
nuomet neturėjo nei sau
sumos, nei jūros, nei oro 
kariuomenės. Buvo varto
jami kaikurie turistiniai 
lėktuvai: Auster, Piber ir 
Fairchild, vadovaujami 
nepatyrusių jaunikaičių 
puolant arabu?. Jie iš lėk
tuvų rankomis metė “gąs
dinimo” bombas. Žydų pa-

-“aU^'eliui- N“° la«“> k“ -rP“U
grūdinti privalomojo dar-i 
bo stovyklose centrinėje . ... . . . .Europoje. .schmitt, bombos, saudme-

1948 m. padėtis pasitai- z - .- .... . - -
sė. Skymaster, Mosęuito, Y.lmas 5 atitekamo 
Messerschmitt, spitfte es- ?.,aua Uuzant Pa’
kadrilės ir nei skraidan-haub\ su8,tanma' 
čios tvirtovės pradėjo nai-i Didžiausią pabaisą ara- dykumose. Kodėl tie aero-

oficioze “Le Monde”, No.

Tenka labai nustebti ir pasipiktinti dėl nesupran
tamo Sąjungininkų delsimo priimti Franco į Atlanto 
Pakto dalyvius. Rodos, net būtų gėda dėl to dalyko il
gai kalbėti ir viešus debatus kelti. Užtenka senatorių 
Connolly ir Vanderburgo pareiškimų: jei su Stalinu 
Amerika palaiko oficijalius santykius, tai ką jau be
kalbėti apie Franco? Juk tarp tų dviejų asmenų nė pa
lyginimo negali būti. Kuomet visiems gerai žinomas 
lietuvių laikraštininkas p. Pieža lankėsi Vatikane kai
po vieno Chicago’s laikraščio korespondentas, tai jis 
grįždamas namo, užsuko į Ispaniją pasiteirauti apie 
Franco. P. Pieža turėjo kogeriausią apie Franco nuo
monę, bet jis norėjo išgirsti ką patys ispanai apie jį 
kalba. Jam besiteiraujant, ispanai tik pečiais truk
čiojo, nuostabiaudami, kaip galima ne tai kad peikti, 
bet net ir abejoti apie Franco valdžios tinkamumą. 
“Mes esame pilnai su Franco valdžia patenkinti, tik 
negalime atsistebėti, ko užsieniečiai iš jo reikalauja?”

P. Pieža pareiškė, kad asmeniai jis pilnai su jų 
nuomone sutinka, tik eidamas korespondento parei
gas, buvo priverstas tą klausimą užduoti ir jų atsa
kymą paskelbti Amerikos spaudai. Ta proga p. Piežai 
teko išgirsti ispanų nuomonę apie Rusiją. Tik tą var
dą paminėjus, ispanas šiurpulingai sudreba. Jo veide 
pasireiškia tik du įspūdžiai: pasibaisėjimas ir pasi
bjaurėjimas. Tai vis civilinio karo ir “revoliucijonie- 
rių” darbų prisiminimas: degančios bažnyčios, žudo
mi dvasiškiai ir pasauliečiai katalikai, kankynės, iš
prievartavimai, plėšimai, vagystės, kriminalistų sau
valiavimas, įstaigų ir privatinių namų griuvėsiai — 
žodžiu bolševikiški žygdarbiai pilnoj savo tobulybėj. 
Nuo viso to juos išgelbėjo Franco. Ką ispanas pama
nytų, jei sužinotų, kad Franco lyginamas su Stalinu. 
Ne. Jis žemiau už Staliną statomas, nes Stalino atsto
vai sėdi didžiųjų valstybių sostinėse, o Franco atstovų 
ten neįsileidžiama. Už ką gi? Žinoma, jog už tai, kad 
Franco likvidavo komunizmą ir nebeleidžia jam iškil
ti. Už tai jis ir “diktatorius”, paneigęs “esmines žmo- tarptautiniu mastu, 
gaus teises”. Jei Stalinas aukščiau už Franco stato-

sudarė “Freddy”, žinomas 
žvdas, oro laivyno specia
listas Europoje. Tačiau 
nemažai lėktuvų buvo nu- 

, nuduodant, 
jog tai daroma sąskaiton 

(Panama - Airlines ar 
Great Circle Airlines.

Praha — Izraelio širdis.
Dauguma ginklų ir karo 

^reikmenų pagaminta Če
koslovakijos žinomoje ap- 

J siginklavimo įmonėje — 
l Škodoje. Prasidėjus mū

šiams tarp arabų ir žydų, 
Škoda tieke ginklus a-jbė yra paskyrusi kreditų tik diibtino nesutarimo, 
biems priešams nedaryda- parengti 200 lakūnų, 
ma skirtumo. Tačiau tai —-------- Zaismas ne faktai. Pa-
tęsėsi tik iki komunistinio ..KodJ> < Neguev,. Anks- storieji duomenys patvir- 
perversmo. <
Maskva pageidavo, kad,

Tam ivvkus ;čiau Neguevas buvo žino-;tina, kad Palestinoje yra 
* J ’ mas, kaip jautrus taškas > mažiausiai 300 sovietinių 

Palestinos konflikte. Da- stebėtojų ir ‘žinovų*. Gan- 
bartiniu metu jis tapo jau das sklinda, kad sovietai 

nesusiprati- “paskolino” von Paulus
jie buvo už- n ' d-- niaukti i Iz- mų židiniu- Vyksta kovos vieną padėjėjų t. y. gene-
ralomojo dar-i p ...J P Mp^pf dėl jo, nes Negueva valdo-rolą, kuris kovėsi prie 
e centrinėje £. vas yra viešpats Mažosios Stalingrado šiai prielai-

nys, lengvasis apsiginkla- & “b±

mas, tai Rusijos tironas tur būt pripažįsta esmines lais slapta organizacija, salas, 
žmogaus teises? Juk logiškai taip išeina, ar ne? kuri vadinasi “Izraeli - šaukė

Tačiau netenka šiais laikais apie logiką kalbėti. 
Kadangi ji yra sveiko proto išdava, tai tegu ji sau 
eina atostogų — neapribotam laikui, nes jos tėvas — 
sveikas protas — neturi biznio kištis į pasaulio reika
lus. Karo metu sveikas protas — jau tiek buvo išprie- 
vartotas, kad net karui pasibaigus, nebejauku jį kvies
ti atgal. Žmonija nebeišdrįsta į akis jam pažvelgti. Su 
kvailyste žmonėms geriau sekasi. Kvailystė nepyksta, 
nebaudžia, nesibara. Ji nežino, kada reik pykti. K.

i

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo
jau siųskimė sekančiu adresu:

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie 
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

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

i

i tas fak- 
Sueso kanalo. Žydai tat tas, kad pastaruoju metu 
puikiai žino ir todėl deda žydai netikėtai apsupo pa- 
dideles pastangas įkurdin- sitraukiančius egyptie- 
ti aerodromus Neguevo.čius.

> JAV sionininkai renka, 
kinti arabus. Šių operaci-*! bams sudaro trys skrai- dromai slepiami nuo UN-o pinigus karui finansuoti, oįNieko nėra svarbaus pas- 
jų sėkmės paslaptis slypi dančios tvirtovės. Tos stebėtojų. Ar vien tik to- iš už geležinės užtvaros kiram amerikonui, kaip kad šis 
nepaprastos apimties gin-tvirtovės nupirktos tūlų dėl, kad tie aerodromai į- siunčiamos karo reikme-> PavoM kuris paliečia jį patį, 
klų koutrobkndoje, kuri JAV piliečių, pavienių as-rengti sovietų specialistų nes karui vesti. ' r jo vaflns ir net
buvo vykdoma milžinišku, menų, perskraidintos sa- ir jų atvežtomis medžią-' p—----- ------------- ’♦« n.™

i vanorių - amerikiečių. Kai gomis? Tuo tarpu mes šių tavimais veikliai 
Izraelį aprūpino gink-tvirtovės pralėkė Azorų klausimų nekelsime. vau ja Palestinos

, eskadrilės vadas Žydų saugumo sistema. Bet neginčytina, kad dau-
- šaukė į pasaulį: SOS, ‘mo- Tel - Avive esanti saugu- gelyje dalinių užtinkami 

Airtransport Command” torai dega*. Ta pramanyta J mo organizacija mums to- sovietų kariai — patarė- 
(A.T.C.), kuriai vadovavo žinia sudarė pagrindą Ii pasiliktų nesuprantama, jai. Taip pat neabejotinas 
amerikietis, žinomas laku- skelbti spaudai: trys lėk-; jei nepaminėtume šaluti- dalykas, kad žydai lakū
nas, buvęs jūrų kapitonas tuvai žuvo su visu turtu, nių veiksnių, kurie šian- nai ruošiasi Italijoje, Če- 
ir patyręs sklandytojas. Iš tiesų tos tvirtovės nusi- dieną yra nulemianti. Ten koslovakijoje ir Sovietuo- 
A.T.C., Izraeliaus orinio leido Zatec. Ten buvo ap- užtiksime Intell i g e n c e se. Rhamat aerodrome, 
susisiekimo vadovybė, su- ginkluotos ir, praslinkus Service pareigūnus, 1 
darė visą eilę tiekimo vie- kelioms savaitėms, bom- kuriuos pabėgusius Gesta- rengtas, dažnai kuo.vvuu «*>«.-
tovių, kurios pagal slaptą bardavo Egipto sostinę. )po atstovus, M.V.D., kurie sprausminiai lėktuvai. Iz-Įraštis baigia savo straips- 
raidyną buvo štai kaip va- Orinio susižinojimo pa-; visuomet posėdžiuose yra raelis jau turi planus ir nį tokiais žodžiais:

1 "Žinojimas, kad yra tūkstan-

am-

eskadrilės vadas

Sovietai savais sampro-!^- Negali jis būti ignoruoja- 
nedaly-‘mas ar i pastumiamas, bet 

kare.įriiri būti išspręstas. Nėra vietos 
Į kompromisui, negalima atidė- 
lioti.I

Civilizacijos ateitis priklauso 
nuo Jung. Amerikos Valstybių 
vadovybės veikimo, kiek jos 
pajėgs parikšti jo šią mirtiną 
pavojaus valandą".

____  _ _____ ________ , Kitame straipsnyje, pa
kai kuris moderniškiausiai į-į vadintame “Lietuvos Iš-

" l dažnai matomi vaduotojas”, tas pats laik- .

raidyną buvo štai kaip va- i____________„__
dinamos: Čekoslovakijoj laikymui naudoja “Radio-'“tūzais”, kai kiti ateina.
— Zatec, vadinta Zebrą, Beason - System”, kuriam UN-o atstovai Izraelio vy- 
Jugoslavijoje Krusevo — nebūtina žemėje esančios riausybės yra taip mikliai 
Alabama, sovietinė Odesa stotys. Lakūnais yra ame-pažaboti, kad jie neturi
— New York, vietovė į rikiečiai, rusai, švedai, mažiausios laisvės pakru-
pietus nuo Tel-Avivo — pietafrikiečiai ir britai, tėti. Ir taip jie tampa tik- 
Oklahama ir tt. Žydai la- Tuo tarpu aktyvioje karo raišiais “akyliais stebėto- 
kūnai gali tose vietovėse tarnyboje esama dviejų* jais”. ___ r_____
nusileisti be jokio įspėji- prancūzų t. y. du karinin-’žaismą Potemkino ir Kat- tas.

Visa tai primena

pagal juos stato aerodro
mus Neguve. Ar tie žygiai čiai tokių žmonių, kaip kad 
kalba apie gynybos uždą- magr. Krupavičius, gyvenančių 
viniūs? Artima ateitis į tremtyje, daugelis be vilties 
mums ir tai išaiškins. Tuo Į grįžti į savo gimtąjį kraštą, — 
tarpu galima tik tiek pa- privalėtų kiekvieną amerikoną 
sakyti, kad žaismas yra Šiandien versti sustoti. Tai nie- 
pradėtas, bet toli nebaig- kuomet daugiau nebegali pasi

kartoti”. ALT.K. V. Pikturna.
Konnersreutho Paslaptis
— Teresėle, iš kur tavyje toks didelis no

ras priimti šv. komuniją? — paklausė kartą 
ją vienas vyskupas.

— Tai ne iš manęs išeina: tai Dievo Malo
nės dovana! — suskambėjo jos atsakymas.

Taip, visą, ką ji turi, priskiria Dievo ma
lonei.

Juk jei bent šešėlį kokios nors ydos paste
bėtų pas ją aplink gyvenantieji žmonės, tai, 
manau, tuoj pat pradėtų kalbėti:

—' Matai, šventuolėle dedasi, o iš tikrųjų 
štai kokia yra.

Bet dabar to nėra! Ką tik apie ją ten pa
klausi, visi atsiliepia su pagarba.

O ir lietuviai yra jos gerumo patyrę! Pas
kutinėmis karo dienomis vis toliau nuo bol
ševikų besitraukiant keletas lietuviškų šei
mų pateko į Konnersreutho apylinkę. Teresė 
Neumanaitė tuoj pat susirūpino naujai atvy
kusiais pabėgėliais, ėjo po kaimą rinkdama 
iš žmonių aukas ir juos šelpdama. Netoli 
Konnersreutho buvo lietuvis kunigas V. Ši
tam Teresė parašė laišką ir paprašė atva

žiuoti Konnersreuthan, pranešdama, kad čia 
esą lietuvių, kurie reikalingi ne tik materia
linės, bet ir dvasinės pagalbos. Pranešė taip 
pat, kad yra miręs vienas vaikas, kurį reik
tų palaidoti. Taip ne vienas lietuvis realiai 
patyrė jos gerą širdį ir rūpestingumą.

1930 metais vasario mėnesį Regensburgo 
vyskupas Dr. Mykolas Buchbergeris, rašy
damas savo vyskupijos tikintiesiems ganyto- 
jinį laišką (Konnersreuther Sonntagsblatt 
Nr. 3, 1930 m. vasario 19), apie Konnersreu- 
thą yra šitaip išsitaręs: “Kai kas šventumo 
ieško extraordinariniuose ir nepaprastuose 
dalykuose, pvz., stebukluose ir ypatinguose 
Dievo malonės pasireiškimuose. Bet juk ste
buklai nėra šventumas, o daugiausia tik jo 
palydovai. Yra daug tikro ir didelio šventu
mo visai be stebuklų. Išganytojas niekur 
nėra pasakęs, kad mes privalome stebuklus 
daryti, jog taptume šventi. Taip ir extraor- 
dinarinius Konnersreutho įvykius reikia ver
tinti. Svarbiausias ir lemiantis klausimas y* 
ra ne stigmos, ne nieko nevalgymas, ne eks- 
tatinės kančios, bet tikrai šventas gyveni
mas. Jei šito trūktų, tai visa kita neturėtų 
jokios vertės, tada Bažnyčia iš to nieko ne
darytų. Bet jei Teresės kančios istorijoje 
sakoma: “Pirmoj vietoj ji stato tik vieną 
troškimą, būtent ,visa taip daryti, kokia Die

vo valia yra, paklusniai Jo sprendimus pri
imti, nes Jis geriausia žino, kas mums yra 
gera”, — tai šitoks nusiteikimas yra bran
gesnis už visus pareiškimus apie stebuklin
gus įvykius...

Aš linkėčiau, kad šita Konnersreutho pa
siuntinybė daugiau būtų vertinama už ste
buklingus ar panašius įvykius, kuriuos ver
tinant reik didžiausio atsargumo, nes jie ga
li būti Dievo padaryti, bet gali visai ar da
limi natūraliu pagrindu remtis; jie gali vėl 
liautis, kaip jau ne kartą kitur atsitikę yra. 
Pripažįstant ką ir atmetant, tikint ar neįti
kint reikia būti rezervuotam ir saikingam... 
Net ir šventieji nėra nuo klaidų apsaugoti, 
žemiškais klausimais dažnai klysta, todėl 
Teresės regėjimus ir sakymus negalima vi
sados kaip neklaidingus vertinti... Apaštalas 
šv. Povilas tikinčiuosius, kurie taip pat ex- 
traordinarinių malonių ir stebuklų darymo 
dovanos reikalavo, įspėjo: “Rūpinkitės ge
resnėmis dovanomis Dievą mylėti ir jo šven
tą valią vykdyti — yra krikščioniško gyve
nimo taisyklė”.

Teresės Neumanaitės gyvenimas turi 
daug šventumo žymių, todėl jos ekstazę ga
lima laikyti Dievo dovana ir todėl antgamti
ne. Konnersreutho įvykius vertindami, turi

me atsiminti, kad Dievas nesišvaisto stebuk
lais, savo tikriesiems tarnams mieliau sutei
kia neįprastų natūralių galių, negu extraor- 
dinarinių malonių, kurias mes antgamtinė
mis vadiname. Bet kam tai visa? Į tai atsa
kymą duoda Teresės Neumanaitės vizijų me
tų girdėtas balsas: “Kad pasaulis pažintų, 
jog yra aukštesnė galia”.

Dar šiandien pasauly tebeviešpatauja' 
prancūzų revoliucijos šūkis: “Ne regnare 
hune super nos”! — “Nenorim, kad Jis — 
Kristus — mums viešpatautų”. “Mes patys 
save išganysim”. Ir todėl šiandien pergyve- 
nam pasaulio tragediją, visą vilčių žudymą, 
civilizacijos naikinimą...

Meilės vietoje viešpatauja neapykanta. 
Tautos viena kita nebepasitiki, taikos kon
ferencijoje negali susikalbėti. Taikos kalbo
mis pridengiamas karas. Visi bijo rytojaus 
dienos. Ir štai, nuošaliam Pfalco kampe, ma
žame Konnersreuthe, mūsų laiko dvasia kru
vinomis ašaromis verkia. Ir taip Teresė Neu
manaitė mums yra ne paprasta, ligota siu
vėjo duktė, bet mūsų kenčiančios, iškone
veiktos, prispaustos sielos šauksmas, ragi
nantis mus grįžti į tikrąjį Išganytoją. Tokia 
yra tikroji Konnersreutho prasmė.

(Pabaiga)
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Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
PLAUKIA SAU 

LAIVELIS...
Kanados lietuvių gyvenime, 

kurį laiką, sakyčiau, buvo ta
rytum vienas vienintelis lietu
viškas laivelis, visų lietuvių 
bendromis jėgomis statytas, 
kruvinu prakaitu uždirbtais 
centais nuoširdžiai remtas, tai 
savas laikraštis “Nepriklauso
ma Lietuva”.

- - - - - - - - - - - —- - - - - - - - X, 
nais kasdien bendrai kalban- joje linkiu visiems Baltimorės 
čiais rožančių. Melsti Viešpatį lietuviams, kad mūsų tautos 
ištvermės kankinamiems ir iš- kančios ir kraujas padėtų visų 
tremtiems. Ekscelencija iškėlė mūsų tautiečių išganymui ir 
garbingą kankinamų vyskupų, garbei.
kunigų ir pasauliečių laikymąsi Linkiu, kad jūsų parapijoje 
ir pasiryžimą — geriau mirti nebeliktų nė vieno lietuvio at- 
negu atsižadėti savo tikėjimo ir šalusio nuo Dievo ir Bažnyčios, 
tėvynės. Ir mūsų asmeninis ir visos

i Vyskupas taip pat išreiškė 
savo pasitenkinimą gražiu A- 
merikos lietuvių katalikų susi- 
organizavimu ir vedamuoju 
švietimo bei auklėjimo darbu. 
Iš tiesų, būtų labai gražu, jei 

j vyskupo pagerbime gražiai pa
sirodę vaikučiai tikrai tesėtų 
ten gražiai deklamuotus žo
džius: “žadam, žadam visados 
neapleisti Lietuvos” ,

I
Pažymėtina, kad misijų metui 

surinktas , aukas garbingasis; 
ganytojas panaudos labiausiai, 
reikalingų pagelbos lietuvių Į 
tremtinių Vokietijoj šelpimui.

Savo buvimo Baltimorėje me- Lazdijų apskr. 
tu vysk. Brizgys lankėsi pas Stčiukausko, 
Baltimorės arkivysk. Francis Būdvietis. Kas žinote apie jį ar 
Patrick Keough ir Apaštališką- pačiam prašome atsišaukti pas: 
jį Delegatą Vašingtone. Labai į V. Krakauskas. % Mr. Rekstis, 
gražų straipsnelį apie vysk. 
Brizgį su jo nuotrauka įsidėjo 
“The Catholic Review” gegužės 
6 d. Straipsnelis įvardintas: 
“Lithuanian Bishop In Balti- 
more”. Ten rašoma ne tik apie 
vysk. Brizgį, bet ir apie Lietu
vos kančias per nacių ir raudo
nųjų okupacijas.

Baltimorės lietuviai niekad 
nepamirš vysk. Brizgio pamo
kymų. Jei ir pradėtų kada sa
kyti žodžiai dilti iš galvos tai 
juos primins atminimui palik
tas paveikslėlis, kuriame skai
tome: “Mano vestų misijų pro
ga Baltimorės lietuvių parapi-l

taipogi labai lakios vaizduotės 
korespondentas. Jis spėjo su-Į 
rasti Montrealyje naują “Ame-į 
riką”, tai susikūrusią “Atska-; 
lūnų partiją”... Ir, dargi, tai e- 
santi ne bet kokia, tačiau 
talistinė partija”...

Kieno veidas kišo iš po “Spau
dos ir Informacijos Skyriaus” 

‘“slapyvardžio”, mums jau kiek 
^lengviau išsiaiškinti, nes, pasi- 
. skaičius "N. L.” Nr. 14, randa
ma. jog KLCT yra sudariusi 
savo veiklai plėsti 4 komisijas 
ir paskyrusi spaudos reikalams 
vieną prezidiumo narį, būtent, 
p. Kardelį. Kas yra Ripka, jei
gu kas dar prisimename Lietu
voj leistas “Lietuvos Žinias”, 
taipogi turėtumėm žinoti.

Be to, juk mes visi žinome, 
jog p. Kardelis yra senas re- 

Jis turėtų laikytis

Į tą laivelį, palyginimais kal
bant. pirmiau visi sutilpdavo, 
visi susėsdavo: ir tikintieji, ir 
netikintieji, ir vienokių ar ki
tokių pasaulėžiūrinių įsitkini- 
mų lietuviai, kurie jo vairą su
ko į tą pusę, kurioje 
mūsų visų pavergtoji 
Lietuva...

Deja, keitėsi laikai, 
ir nuosavo visų Kanados lietu- _ _ _ 
vių laivelio kapitonas. J kapito-' daktorius. 
no kabiną išdidžiai įžengė nau-;bent logikos, kad nebūtų prieš- 
jas laivelio vairuotojas. Ir kas taravimų, jau bent to paties 
gi vėliau pasirodė? Nagi, nau- laikraščio numerio straipsniuo-' 
jasis kapitonas negailestingai 
išblaškė sau nepageidaujamus 
keleivius, pasilikdamas tik ma
žą grupelę su savimi, ir pasilei
do pasroviui į ten, kur jų siau
ri partiniai tikslai veda...

Kai pasklaidai dabartinę ’
Nepriklausomą Lietuvą”, ne- Kanados Lietuvių Sąjungos — 

širdyje tik 30. Atverčiame kitą “N.L.” 
Susimąstai puslapį ir skaitome “Dalyvio” 
visi lietu- korespondenciją apie Montrea- 

prasigyvenę lo KLCT skyriaus susirinkimą 
pirmuosius ir randame pasakyta, jog susi

tik tam rinkime dalyvavo “per 200 na- 
i uždirbtus rių”. Gi paskutiniam puslapy, 

jau “Dalyvavęs” rašo apie “at
skalūnų partiją” (apie KLS 
Montrealo skyriaus susirinki
mą. Čia juk reikia paaiškinti, 
nes niekas ir nebesupras ką čia 
“gudrusis” korespondentas mi-

randasi 
Tėvynė

pasikeitė 1 
I

se. Dabar gi, pažiūrėkime: 
Straipsnyje "Reikia išaiškinti”, 
kurį pasirašęs slapyvardžiu: 
“KLCT Spaudos ir Informaci
jos Skyrius”, rašoma, kad Mon
trealo Tarybos skyriaus susi
rinkime buvo 500 dalyvių, o

44'

bepažįsti 
graudu 
žmogus:

netjos ir 
pasidaro. 
"Nejaugi 

viai. seni ir jauni,
ir vos bepradedą 
žingsnius Kanadoje, 
siuntė savo sunkiai 
pinigus, pirko b-vės šėrus. rė
mė laikraštį aukomis ir kito
kiais būdais jį gelbėjo, kad su
silauktų iš savo spaudos orga
no tokio, kuris'piltų ant didžiu-' 
lės dalies lietuvių nešvarias pa-; 
mazgas, rašytų pilnas iškraipy-; ni... V.G.). Šioje žinioje jau mi
tų faktų žinias, drumstų tarpu- nima. jog KLS Montrealo sky- 
savį lietuvių sugyvenimą ir riaus susirinkime dalyvavo “a-

■ a\'1 *****1" Į Pie
Ir. vis dėlto, su apgailestavi- priemonės yra geros, 

mu tenka pripažinti faktą, kad daugiau šmeižtų, 
tam tikrai yra.
priklausomoj Lietuvoj’’ keletas 
“naujų” bendradarbių, kaip: p. 
“Dalyvis”, p. “Dalyvavęs”, p. 
"Spaudos ir Informacijų Sky
rius", p. “Ripka” ir kit. Visi 
čia išvardintieji ponai ir turi 
pareigą visur aplėkti, iš visur 
suteikti žinias ir į visas puses 
paskleisti nešvarių savo grįčios 
šiukšlių gniužulus...

Ypač keistas p. Dalyvio “la
kumas”. Jis spėja aplėkti veik 
vienu rimtu vykusius Toronte 
KL Sąjungos ir Montrealo KL
CT susirinkimus ir laiku paduo
ti žinias “Nepriklausomai Lie

Antras iš dviejų gaisrų, kurie sunaikino San Nicolas Cebų apylin- 
Philipinų salose. Matoma nuotraukoje siaučiant gaisrą. Dėl gaisro 
30,000 žmonių liko be pastogės.Gaisro padaryti nuostoliai siekia 

$4,000,000.

Ir mūsų asmeninis 
tautos išsigelbėjimas ir ateitis 
yra tik ištikimybėje Dievui ir 
krikščioniškam gyvenime.

f Vysk. Vincentas Brizgys”.
Baltimorės lietuviai džiaugia

si turėdami savo klebonu tokį 
veiklų ir energingą dvasios va
dą koks yra kun. Dr. Mendelis, 
nes tiek vyskupo pakvietimo, 
tiek jo priėmimo, o taip pat 
švenčių suorganizavimo nuopel
nai priklauso jam. J. Surgaiia.

PAIEŠKO
Ant. Krakauskas iš Strum- 

bagalvės km., Rudaminos vals. 
ieško Antano 

Mockavos km.,

Po tikrai įspūdingos metinės 
procesijos Šv. Dievo Motinos 
karūnacijos garbei, kurioj daly
vavo apie 1000 parapijiečių ir 
kuri buvo spalvuotai nufilmuo
ta, J. E. vysk. Brizgys pašven
tino naują Marijos iš Fatimos 
stovylėlę ir pasakė paskutinį 
misijų pamokslą bei suteikė a- 
paštališkąjį palaiminimą. Pa
moksle vyskupas nurodė kas 
mes esame ir kokios mūsų pa
reigos. Nurodęs garbingą kata
likiškosios Lietuvos istoriją 
vyskupas išreiškė gyvą tikėji
mą, jog Viešpats Dievas Lietu
vai yra skyręs nepaprastą misi
ją: Lietuvių Sibiro tremtinių ir 
kankinių kraujas, kančios ir a- 
šaros ypatingu būdu prisideda 
prie Kristaus atpirkimo darbe. 
Ganytojas tiki, kad lietuvių 
kančios daug prisidės prie Ru
sijos atsivertimo, o Lietuvai 
duos šventųjų. Praeis eilė metų 

"Kis paskėlė 
ta apie lietuvių kankinių šven
tumą. O pavyzdžių tikrai ne
trūksta. Ir dabar krauju rašo
ma Lietuvos istorija jų vis 
daugiau duoda. Mūsų visų už
davinys dalyvauti toj didžioj 
Lietuvių tautos misijoj. Čia gy- 

t venantiems išeiviams tenka
j Savo pamoksle vyskupas maldoje su Lietuvos 
Brizgys ypatingai pabrėžė gerų mįškuose susikūrusiais partiza- 

....................................................... i

jR.R. 2, Otterville, Ont. Canada.
(13)

Vyskupas Brizgys Baltimorėje

Baltimorės lietuvių gyvenime 
gegužės pirmoji savaitė buvo 

atsinaujinimo

Jie supranta tremtinių vargą ’

Iškalbingiau kaip daugelis j 
kalbų tremtinių vargą Vokieti-' 
joj parodo kai kurių tremtinių tikra dvasinio
atvykusių Amerikon pasiauko- šventė. Tomis dienomis lietuvių 
jimas pagelbstint tremtyje pa- šv. Alfonso parapijoje buvo 
silikusiems vargo broliams. To- tikrai retas ,o gal ir vienintelis 
kio gražaus atjautimo pavyz- įvykis Amerikos katalikų isto- 
džiu galėtų būti Keženių šeima rijoj: vyskupas vedė misijas, 
prieš metus atvykusi Baltimo- Amerikos episkopato pakvies- 
rėn. Ši šeima per vienus metus, tas tremtinys J. E. vysk. Briz- 
gyvendama sunkias naujam gys atvyko į JAV ir lanko be
krašte įsikūrimo dienas suge- tuvių išeivių parapijas. Balti- 
bėjo sudaryti ir išsiųsti Vokie- morėje vyskupas galėjo išbūti 
tijon esantiems lietuviams per daugiau savaitės laiko ir savo 
100 siuntinių. Vidutiniai apskai- gražiais pamokslais pakelti re- 
čiuojant tai sudaro apie 600 Ilginius ir tautinius jausmus, 
dolerių sumą. Baltimorės lietu- Misijų iškilmingumą ypatingai 
vių kleb. kun. Dr. Mendelis pa- padidino pirmąjį sekmadienį — 
tyręs apie Keženių veiklą pri- misijas pradedant — pirmoji 
dėjo savo 200 dol., nes vieni vaikučių Komunija ir vyskupo

I

Vi*i skelbkite* “Darbinink***.
Remkite tuo* profesijonalu* Ir bu 

alerius, kurie savo skelbimai* remia 
•Darbinmką".

Juozas Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

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

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

lyvių Taigi,'visokios
kad tik 

daugiau iš- 
Atsirado “Ne- kraipymų tiesos padarius...

Kitų “mandrvbių” iš “N.L.” 
čia nebeminėsiu, nors jų ir ga
na daug yra. Viena tik norisi 
pasakyti, kad tas kapitonas. į- 
sivėięs į savo partinius reika
lus. bebaigia visų Kanados lie
tuvių laivelį vairuoti prarajos 
link. Gaila, labai gaila, nes tai 
sudužta kanadiečių lietuvių 
gražiosios viltys ir veltui jų pa
stangos. kurių jie siekė savo 
sunkiai uždirbtais pinigais. Kai 
p. Vyt. Kastytis savo straips
nyje: “Debesys Kanados Lietu
vių Padangėje” (“Naujienos” 
Nr. Nr. 97. 98' vieną poskyrių 

“Neprikla u s o m a

Kežėniai nebūtų tiek išsigalėję, pagerbimas ,o ‘antrąjį — 
Bet ne tik siuntiniais pagelbsti nos Dienos minėjimas ir pro- 
Kežėniai Vokietijoj pasiliku- cesija per miestą. Nepaprasto į- 
siems tremtiniams. Jie daro vis- spūdžio paliko Motinos Dienos 
ką kad kiek galint daugiau pamaldos su Ekscelencijos pa- 
tremtinių būtų galima iš stovy- mokslu per kurias beveik visi 
klų atkviesti į Ameriką. Patys dalyvavusieji, t. y. apie 800 
dar turėdami sunkumų, išrašė žmonių, priėmė šv. Komuniją, 
darbo ir buto garantijas 16 as
menų, o kitiems 20 asmenų pa- 
sirūpino garantijomis iš kitų. garbingumą Jis

kad motinos dienoje mes ir vi
sas pasaulis gerbia ne visas! 
moteris ir net ne visas motinas,' 
o tik gerąsias, tik pilnai atlie-Į 
kančias savo motiniškąsias pa-: 
reigas. Moters garbė yra jos 
motiniškume, t. y. nesibijojime 
gimdyti ir pasiaukojime vaikus 
auginant ir auklėjant. Eksce-

Moti- ir

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų .kad su pirmais naujo darbo m**- 

lifitHYiifrpfi Knygių .stipiau. Tam yra rei
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėjų. Rėmė
jų vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto
kite talkon ir kitus paraginkite.

Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pirmais me
tais knygų už $7.50. Jos bus visos naujos. Pirmoje eilėje numa
toma spausdinti prof. J. Balio “Istoriškus Padavimus”, paskui 
prof. A. Vaičiulaičio novelių naują rinkinį ir t. t.

Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00. 
Amžinieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00. Garbės Rėmėjai au
koja $100.00 ir Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00 ar 
daugiau. Jie visi kas metai gauna naujų knygų už $7.50.

Metines duokles ir visas lietuviškai knygai leisti aukas ma
lonėkite siųsti adresu:

Rev. C. A. Matulaitis, 2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

tuvai". Ponas “Dalyvavęs”, užvardino:

Lietuva” ant bedugnės kran
to?” ,nesinorėjo tikėti tokia 
žiauria pranašyste, tačiau, ne
ilgai laukus, tas pasitvirtino.

KLCT Montrealo narių susi
rinkime. įvykusiam balandžio 
24 d. P. J. Jurėnas padarė pi
niginę apyskaitą, iš kurios pasi
rodė baisūs dalykai. Gi kasoj 
beturima tik truputį per 40 do
lerių. Taigi, redaktoriui tik vie
nos savaitės alga, o kur popie
riaus, spausdinimo, ekspedija
vimo ir kitos išlaidos? Ponas 
Jurėnas oficialiai patiekė tokius 
davinius: Nuo 1949 m. sausio 
mėn. 1 d. iki balandžio 23 d. 
pajamų gauta... $2.155,33, tuo 
pačiu laiku 
$2.105,79.

išlaidų turėta...

diskusijų metu, 
kad KLCT pini-

Amerikos Jung. Tautoms delegatas, Philip 
Jessup. (kairėje) ir Valstybės Pasekretorius 
James Webb (dešinėje) po konferencijos su Pre
zidentu Trumanu Washingtonc dėl Rusijos pasiū
lymo nuimti Berlyno blokadą. Rusija pranešusi, 
kad ji norinti atšaukti Berlyno "blokadą pirmiau, 
negu susitiks Keturių Didžiųjų Užsienių Ministe- 
nai.

Šventadieniai

-fČKD Specialus

SgS

IŠGIRSKITE FORDO RADIO Fred Allen NBC Sekni.. 8 P.M
* Fordo Teatrą Penkt. 9 P.M.

PAMATYKITE FORDO TELEVISION— Per Crysta! Bali" B|., I
WNAC-TV Pirm.. 9 PU ........ f

lencija taip pat nurodė, kad te-i 
vai geriausiai pasirūpintų vai
kais, jei juos išleistų į gerus 
mokslus, nes geras mokslas 
daug geriau negu automobilis • - 
ar namas, kuriuos tėvai papras
tai stengiasi nupirkti užaugu-: 
siems savo vaikams.

Susirinkime, 
buvo prikišta, 
gų telkimas ir jo i>asisekimas 
labai sumažėjo nuo to laiko, 
kai, atvykus p. Kardeliui, pra
sidėjo įvairių kombinacijų iš
šauktos rietenos. Žinoma, p. 
Kardelis į tai “reagavo”, pa
reikšdamas, kad jis galįs pasi
traukti. tik jam reikią prieš dvi 
savaites pranešti, kada jis tai 
turi padaryti... Kažin, ar ne Į>er 
vėlu?... (V.G.).

Taigi, susumuojant visa, kas 
čia buvo pasakyta ir ko dar la
bai daug nepasakyta, šį rašinį, 
vis dėlto, norėtųsi užbaigti vie
nos perfrazuotos dainelės pos
meliu :
“Plaukia sau laivelis .partinio 

kromelio link.
Sėdi jame p. Kardelis, dairosi 

aplink...” V. Geneilds.

ĮSIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

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

DARBININKAS
366 W. Broadwa>,

South Boston 27. Mass.

k J
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Su mažu prižiūrėjimu užtikrins jums šventa
dienių vairavimą, žiūrėk, kad jūsy rara aptar
nautų. kuris jį geriausiai pažįsta. Speciali:' 
švenčių proga, mes duodame tinkamiau*} For
dui aptarnavimą. Tamstos sutaupysite 4-riais 
atvejais su mūsų

1. Fordo Išlavintais Mechanikais,
2. Tikromis Fordo Dalimis,
3. Dirbtuvės Užgiriais Metodais,
4. Specialiais Fordo trankiais-
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J. Kuzmickis

Kolchozinė Kūryba

IR KALTES DOVANOJA,. 
IR KEIKIA

Kai tremtinių stovyklos 
Vokietijoje kasdien tuštė
ja ir, negalėdami grįžti į 
komunistų niokojamą ir 

. žudomą Lietuvą, mūsų 
žmonės emigruoja į demo
kratines ir laisvas vakarų 
valstybes, — Lietuvoje su
sisukę gūžtas komunistai, 
kurių dauguma importuo
ta iš “draugiškų socialis
tinių respublikų” iš kailio 
neriasi, norėdami prisivi
lioti “smunkančius ir trū
nijančius” tremtinius.

Komunistai visiems žada 
dovanoti, išskyrus tuos, 
kurių “rankos suteptos 
krauju”. Tačiau tremtiniai 
gerai žino, kad tada, kai 
komunistas įsigeidžia sa
distiškai pasidžiaugti savo 
auka, — ji jam pakvimpa 
gyvu krauju ir lieka kal
tas tik dėl to, jog pirmasis 
ėsti nori.

a j Kam dovanojamos 
“kaltės*’ Lietuvoje? 1949 
m. vasario 16 d. TIESOS 
38 nr. sieksniniame straip-i 
snyje— “Atsakymai į per
keltųjų Tarybų Sąjungos 
piliečių klausimus” skai
tome:

“Tarybiniai piliečiai, 
grįžę iš vakarinių Vokieti
jos ar Austrijos zonų ne
traukiami atsakomybėn 
už tai, kad jie nesugrįžo 
iš karto karui pasibaigus. 
Ilgesnis buvimas užsieny
je nelaikomas jų nusikalti
mu, nes dažniausiai jų grį
žimas į Tėvynę susitruk- 
dydavo ne dėl jų pačių 
kaltės, bet dėl kaltės tų re
akcinių elementų, kurie 
stengiasi sulaikyti tarybi
nius piliečius svetur ir at
skirti juos nuo Tėvynės.

“Grįžus į Tėvynę netrau
kiami atsakomybėn buvu
sieji karo belaisviai, o taip 
pat ir tie tarybiniai pilie
čiai, kurie buvo mobilizuo-

ti į vokiečių kariuomenę, 
arba tarnavo įvairiose 
tautinėse dalyse, kaip sa
visaugos batalionai, staty
bos batalionai, vadinamie
ji Plechavičiaus būriai ir 
kit.” (pabraukimai mano. 
J.K.).

Jeigu atsimintume gyve
nimo praktikos patvirtin
tą posakį kad nėra Tiesoje 
izvestijos, o Izvestijoje 
tiesos ir, pagal principą— 
kas rašoma iš Lietuvos, 
visa reikia atvirkščiai išsi- 
iaškinti, — turėtume būti 
tikri, kad vadinamieji 
“perkeltieji”, grįžę į Lie
tuvą, būtų atsakingi: a) 
už pavėluotą sugrįžimą; 
b) už pasidavimą į fašistų 
nelaisvę; c) už tarnavimą 
vokiečių kariuomenėje ar 
darbo (prievartos) batali- 
jonuose; d) už tarnavimą 
įvairiuose tautiniuose da
liniuose ir p.

Kad tai tiesa, verčia mus 
pripažinti į Lietuvą grįžu
sių melagingi pasiaiškini
mai, kodėl taip ilgai dels
ta vakarouse.

b) Keli pasiaiškinimų 
pavyzdžiai. Vacį. Stanke
vičius, kuris, “nieko nelau
kęs išvyko į Briuselį, o iš 
ten, Tarybinės Pasiunti
nybės padedamas, grįžo į 
Lietuvą, TIESOS 9 nr. 
(1949 m. balandžio 17 d.) 
teisinasi:

i “Pasibaigus karui, bu- 
. vau Bremene. Kai sužino
jau, kad Hanau prie Mai
no yra lietuvių lageris, nu
skubėjau į jį. Bet geriau 
nė nebūčiau ten važiavęs. 
Išskyrus pusbadžio gyve
nimo ir kelių “ponų” kvai- 

i lų svaičiojimų nieko ten 
• nemačiau. Norėjau vykti 
■ pas tėvelius į Kauną, bet 

kat tik prasitariau apie 
tai, gavau tokią porciją, 
kad iš karto visi norai 
praėjo. Galvojau kokiu 
nors būdu pats ištrūkti, 
bet nežinojau, kur rasti

Nekalto Praaidžjbno Scaerą Vieauoljrao Naujosios 
Kopiyčtos Projektas

tetete te Kapiyte Statybą
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoja. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Neria. Garbės Nariai aukoja >50.00; 
Amžinieji — >100.00. Kas paaukos >500.00 ar daugiau 
to vardas bos įamžintas Nujoja Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immnculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putaam, Conn.

• v

DARBININKAS
Susitikimas ore laike manevrų ties Dayton, 

Ohio, dviejų moderniausių karo lėktuvų. Viršuj 
kairėje 8-ių motorų lėktuvas B-49, kurio greitis 
apie 500 mylių į valandą. Apačioj, dešinėje Stra- 
tojet (orasnapis) su šešiais snapais (motorais* 
kurio greitis 600 myliu į valandą.

£.-.4&wČdR&£.....

Inin ičlo icarin+i ič 
inagų, bijojo grįžti į savo 
tėvynę. Daugeliu atvejų 
jie rinkosi savižudystę, ži
nodami, kad jiems nebus 
dovanota už išdavimą. Be
laisvis, jų supratimu, tai 
savos tėvynės paslapčių 
išdavikas...

1947 m. birželio 9 d. ak- 
; tu (apie valstybinių pa- 
> slapčių apsaugojimą) nu
statyta, kad sovietų pilie- 

, tis, išdavęs valstybines 
i paslaptis, nors jis ir neuž
siimtų žvalgyba kitai vals
tybei, baudžiamas 8-12 
metų pataisos stovykla. 
Karinių paslapčių išdavi
mas baudžiamas 10-20 me
tų stovykla. Net už slaptų 
dokumentų pametimą nu
sikaltėlis baudžiamas 5-8 
metais...

Ką tad kalbėti apie tuos, 
kurie tarnavo kitų valsty
bių kariuomerieje, kurie 
su pjūklu ar kastuvu dir
bo prieš S .Sąjungą!

Kad pradžioje nurašytas 
amnestijos tekstas yra 
tiktai meškerė tremti
niams suvilioti, geriausiai 
liudija laisvi pasisakymai 
toje pačioje TIESOJE.

d) Kaip koliojami trem
tiniai.— Pamėginkime pa
vartyti kelis minėto laik
raščio numerius ir paieš
kokime komunistų nuošir
dumo įrodymų. Tie įrody
mai yra labai aiškūs ir ne
dviprasmiški.

Štai jų keletas----------
J. Šimkus “Smunkantie- 

ji ir trūnijantieji” straips
nyje šaukia:

“O iš šios mūsų tautos 
medžio nupuvusios šakos, 
kurias Lietuvos liaudis iš<- 
braukė iš savo gyvenimo, 
savo tautos išgamos, kurie 
sunkiausiu mūsų tautai 
momentu spiaudė jai į vei
dą nei kiek nemenkiau už 
vokiškuosius okupantus, 
buvo ir pasiliko tos nuo
monės, kad jeigu jiems 
neįmanoma Lietuvos liau
dies sprandu jodinėti ir 
jai į veidą spjaudyti, tai 
tegu skradžiais žemę eina

tai. Jie visi apipynė melo

!

tarybinius repatrijacijos čių išlaisvinti iš vokiečių 
karininkus...”

A. Urbonas TIESOS 46 
nr. (1949 m. vasario 25 d.) 
aiškinasi:

“Nors savajam kraštui 
niekuo nebuvau nusikal
tęs, o karo metu kentėjau 
nuo vokiečių, bet ilgai ne
galėjau ryžtis grįžti į Tė
vynę. Jums gerai žinomos 
visos pasakos, kurios 
skleidžiamos DP lageriuo
se apie dabartinę Lietuvą, 
ir aš manau neverta jų 
kartoti”

J. Papečkys TIESOS 65 
nr. (1949 m. kovo 19 d.) 
aiškinasi:

“Štai aš pats. Kai buvau 
amerikiečių zonoje “per
keltas DP”, tai, kaip atsi
menu ,ten irgi lagerių po
nai nuolat trukdydavo grį
žti, o siūlydavo vykti į į- 
vairius Pietų ir Šiaurės A- 
merikos “rojus”. Bet aš 
visada atmesdavau tuos 
pasiūlymus ir visuomet 
laikiausi minties, kad ge
riausiai padarysiu, jei grį
šiu į Tėvynę.”

Būdinga, kad visų pasi
aiškinimų stilius vienodas, 
tartum jie būtų buvę ra
šyti vieno žmogaus. Iš tik
rųjų ,taip ir yra: pasiaiš
kinimai tam tikrų parei
gūnų rašomi grįžusiųjų 
vardu. Kai vieno grįžusio- 
jo pasiaiškinimas buvo 
perskaitytas per Maskvos 
radiją ir atspausdintas 
buvus i a m e TĖVYNES 
BALSE, tariamasis pasi
aiškinimo autorius, savo 
draugų, gyvenančių va
karuose, užpultas, laišku 
iš Lietuvos pasiaiškino:
— Pasiaiškinimas buvo 

parašytas mano vardu, 
bet ne mano ranka...

Vieno tik mes, gyvenan
tieji vakaruose, nesupran
tam: kam taip naiviai aiš
kintis, jog kažin kas truk
do susisiekti su sovietų 
pareigūnais? Buvo laikai, 
kada patys sovietų parei
gūnai atsilankydavo sto
vyklose, o jų namų durys 
ir šiandien atidarytos 
(vienas vyrukas man guo- ir visas gimtasis kraštas, 
dėsi, jog jo sužieduotinė “Ne, jūsų troškimai ir 
per dažnai einanti į repą- linkėjimai nei išsipildė, nei 
trijacinės misijos namus išsipildys... Tik jums, nu- 
pašokti...). nedėjusiems nuo savo tau-

Tačiau, kai būtinai rei- tos kamieno, vaidinsis va- 
kalaujama aiškintis, su- karykštė diena, nes jūs 
randama įvairių argumen- nebeturite ryt dienos” 
tų... '(TIESA, 1949 m., 46 nr.).

c) Žūti, bet nepasiduoti V. Petronis “Suviliotųjų 
į nelaisvę. — Yra gerai ži- lietuvių likimo” straipsny- 
noma, kad sovietų vyriau-je pyškina: “Verbuojant 
sybė jokiu būdu nepateisi
na tų karių, kurie pasi
duoda į nelaisvę. Jos šū
kis labai aiškus: žūti, bet 
nepasiduoti!

Jau tiek buvo rašyta a- 
pic pokarinius laikus, kai 
rusai belaisviai, vakarie-

I

»

“Verbuojant 
darbams į Belgiją, vergų 
gaudytojus, — nes kitaip 
jų negalima pavadinti, — 
uoliai, rėmė stovyklų ko
mitetai. Belgams padėjo 
kai kurie lietuviai, — iš
gamos, kurie buvo Belgi
jos šachtų savininkų agen-l

ŠV. TĖVAS UŽ ASMENS 
VEIKLOS LAISVĘ

Vatikanas — Šv. Tėvas 
kalbėjo į 400 tarnaujančių 
įvairiose įstaigose ir įmo
nėse katalikų delegatus, 
susirinkusius iš Britani
jos, Kanados, Čilės, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandi
jos, Ispanijos, Austrijos, 
Vokietijos, Italijos, Jung-

mi laiškai atskleidžia tei- 
’ sybę:
’ — Stasys persikėlė pas

tinių Amerikos Valstybių 
ir Šveicarijos. Jis pažymė
jo, kad ekonominiam pa
žangumui daugiau turi 
reikšmės asmeninė inicia
tyva, negu socializmas. 
Bet yra negera, jeigu nėra 
reikiamo bendradarbiavi
mo tarp dirbančiojo ir 
darbą duodančio, bendro 
labo reikalui. Kodėl nepa
statyti reikalą bendrai at
sakomybei ir tuo būdu at
palaiduoti darbdavį nuo 
jam daromų įtarinėjimų, 
o darbininkui suteikti tai, 
kas jam atitenka.

Kalbėdamas apie įmonių 
suvalstybinimą nacionali
zaciją, Šv. Tėvas pažymė
jo ,kad negalima abejoti, 
jog ir bažnyčia, tam tikro
se teisingose ribose, lei
džia suvalstybinimą tokių 
įmonių ir nuosavybių, ku
rių palikimas privačiose 
rankose gali sudaryti pa
vojų bendrai visuomenės 
gerovei. Bet kartu jis pri
dėjo, kad padaryti suvals
tybinimą, kaip normalią 
taisyklę viešam ekonomi
niam gyvenimui tvarkyti, 
neatitiktų dalykų esmei. 
Viešosios teisės tikslas y- 
ra privačioms žmonių tei
sėms tarnauti, bet ne jas 
pavergti, absorbuoti. Eko
nomija, tai nėra, savo es
me .valstybės institucijos 
padaras. Priešingai, tai y- 
ra laisvos asmens arba 
laisvų susigrupavimų ini
ciatyvos išdava.

“Žurnaluose ir kino kro
nikose žiauri klaida — ne
rodoma staehanoviečių 
daržo, nei kolchozinės kū
rybos... Kai kurie klausi
mai nušviečiami silpnai, 
ypačiai katalikų dvasinin
kijos rolė.,.**
Iš tikrųjų, draugas Snieč- 

dar galėjo pridėti:
— Rodote staehanoviečių 

daržą ir kolchozinę kūry
bą tremtiniams, o nema
tote, kad ir atsivežtiems

voratinkliu kelis šimtus mongolams tai nepatinka, 
lietuvių, išgabeno juos į 1 _ ‘ .
Belgiją ir įgrūdo po žeme.l Tremtiniai gerai jsivaiz- 
Patys gi gerokai iš šio duoJa .P^‘1. Lle,tu™Je- 
bjauraus biznio uždirbo”. nes _>r šykščiai praleidzia- 
(TIESA, 1949 m., 90 nr.).

B. Mikoliūkštis “Iš ver- ___
govės išsigelbėjus” str. ’ petrą " (ištremtį T Sibirą) 
muša lazda, kas tik po įr dirba stachanovietiškai. 
ranka papuola: i Jūsų ūkyje gyvena Alek-

“O kaip gi gali ryžtis šieji, kuris iš meilės nau- 
važiuoti į namus, kai kas-jai tėvynei savo vardą su- 
dien skaitai laikraščiuose jietuvino į Antaną, 
įvairius straipsnius apie Tačiau ir Aleksieji - An- 
sunkų gyvenimą Tarybų tanas buvo uždarytas į 
Sąjungoje, kai atvykstan- kolchozą ir prakaitu turi 
tis iš Briuselio sutanuotas laistyti stachanovietišką 
politikierius Danauskas daržą.
apsistojęs gąsdina nepa-l Kolchozinė kūryba trem- 
keliamais vargais Tarybų tinių nesužavės. Jie seniai 
Sąjungoje” (ten pat).

e) Staehanoviečių daržo 
kolchozinė kūryba. — šeš
tojo Lietuvos Komunistų 
Partijos šuva ž i a v i m e 
(1949 m. vasario 16 d.) se
kretorius Sniečkus griaus
mingai barėsi:

sako babuškai Rusijai*.
— Babuška, nepatinki 

man, nemyliu tavęs: tu sa
kai — kas tavo, tai mano, 
o kas mano tai ne tavo... 
Vieną kartą turėsi atiduot 
visa, ką iš mūsų pasivo
gei.

Atmink, tautieti, kol bus bent 
vienas kūdikis ar ligonis, ku
riam reikalinga Tavo pagalba, 
nebus ir Tau ramybes. Atiduok 
savo dolerį gelbėjimui nelaimin
gų savo brolių tremtyje.

Mylite Ją?

I

TYPICAL •LONG DISTANCE KATES 
EROM DOWNTOWN BOSTON TO.

N>ghts:
6 p. m. - 4:30 a. rr». 

Ali day Sunday

Ar ji yra išvykusi iš miesto? Pašaukite 
ją su long distance. Jūs gaunate daug 

— jūs duodate daug — kada dalykas ap
tariate telefonu.

Kalbant telefonu daug mylių atstu- 
moje ir suprantant balsą labai greitai iš- 

siriša asmeniai šeimyniniai ar biznio 
reikalai. Dar daugiau yra lengva susikal

bėti ir išrišti visas probliamas. Tai la
bai mažai kainuoja, o daug gaunama. Šie

met įdedama 180,000 mailių naujų long 

distance linijų, Naujoje Anglijoje su 2200 
jungtuvais tarpe centralinių ofisų, kad 

jums būtų lengviau ir greičiau aptarnauti. 
Kodėl nepadaryti šį 

vakarą vizito telefonu?

Weekdays 
Springfi^ld. Mass 
Attleboro. Mass. 
Portląnd. Me. 
Augusta. Me 
Montpelier. 
Brattleboro. Vt 
Concord. N H 
K.''ne. N H 
Provid**n<.e. R 
Hartford. Conn 

York. N
•3 Minut»- stati 

f edenai tax.
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SHEMANDOAH, PA.
Darbai. Anglių kasyklose dar

bai sumažėjo. Pereitą žiemą 
kasyklos dirbo po tris dienas 
savaitėje. Prieš Velykas per dvi

Prelatas kalbėjo įdomiai. Gaila, 
kad klebonas negalėjo toj vaka
rienėje dalyvauti, kurio suma
nymu ir pastangomis ji buvo 
surengta.

Iš vakarienės buvo ]*?lno 
savaitį visiškai nedirbo. Daug $200.56. Iš ALT skyriaus kasos 
jaunų vyrų vaikščioja be dar- buvo paimta $29.83. kun. J. A. 
bo. Be anglių kasimo, kitų dar- Karaliaus auka — 57.61, ALS 
bų pas mus labai maža. Daug 23 kuopos auka — $10.00, 
jaunuolių išvažinėja į didmies
čius. kur darbas yra lengviau 
gauti ir darbų pasirinkimas yra 
didesnis. Žmonės aimanuoja, 
kad sunku pragyventi.

SOUTH DEERFIELD, MASS.Joną Lukšį, šv. Jurgio parapi
jos sodaliečių dvasios vadą, at
kalbėti maldą. Po to. sugiedota 
Amerikos himnas. Marcelė Sa
kalauskaitė, Sodaliečių apskri
čio pirmininkė išvardino parapi
jas, kurių sodalietės konferen
cijoje dalyvavo.

I Kalbas pasakė kun. Jonas 
Lukšys, kun. Juozas Gaudins- 
kas ir Margaret Horan Gowen,j atidaromam žodyje valdybos 
žymi rašytoja, katalikiškų laik-.pirmininkas m. Belch trumpai 
rasčių korespondentė iš Phila- nušvietė šio vakaro rengimo 
delphia. Pa. Konferencijai už- tikslą — sukelti, kiek galima 
baigus, kun. J. Gaudinskas at- pinigų, kurie bus panaudojami 
kalbėjo maldą. padėti naujai atvykstantiems

jjjo-h tremtiniams. Po įžanginio žo
džio pakvietė kalbėti kleb. kun. 
Kintą, kuris nuoširdžiai pasvei-' 
kino naujuosius gyventojus ir 

vadovau- Palink®j° “^mės įsikuriant.
i Vakaro meninę dalį sudarė:
(vaidinimas — dviejų veiksmų 

procesija atėio į šv. Jur- komedij°s> liaudies dainos, de- 
bažnyčią. Laike eisenos i klamacij°s ir muzika- Vaidini- 

mą režisavo ir vakaro meninę 
dalį tvarkė p. Kubiliūnienė. I 
Gražiai parengtas p. V. Justo 
tremtinių choras paliko gerą į- 
spūdį vietiniams lietuviams: 
atskiros dainos buvo prašomos 
pakartoti. Mažieji padeklamavo 
eilėraščių ir pagrojo armonika. 
Vakaro parengimas buvo baig
tas Lietuvos himnu.

Šokių metu, tiek tremtiniai, 
tiek vietiniai turėjo progos vie
ni su kitais pasikalbėti ir pasi
dalinti įspūdžiais. Vietos gyven
tojų susidomėjimas vakaru bu
vo didelis, ir pilna salė buvo 
svečių. Po šokių visi patenkinti 
skirstėsi, teiraudamiesi, kada 
vėl su savo programa pasirodys 
tremtiniai.

Ateity numatoma suvaidinti 
veikalą “Sekminės”, uoliai ben
dradarbiaujant su visais geros 
valios lietuviais dėl išlaisvinimo 
pavergtos tėvynės Lietuvos.

Alijonis.

Atvykę ir apsigyvenę Pater- 
son, N. J. lietuviai tremtiniai 
gražiai veikia. Balandžio 24 d. 
tremtinių pastangomis buvo 
surengtas vakaras, kuris įvyko 
parapijos salėje. I

; Vakaras buvo pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais. Savo

konferencijos iš 
svetainės procesijos

Po
School
tvarka su vėliavomis ir kryžiu
mi priešakyje, kunigams ir ai-, 
toriaus berniukams v_ 1___ ,
jant. svarbiausiomis miesto gat-1 
vėmis giedodama Marijos giesų 
mes, 
gio bažnyčią. Laike 
gaudė bažnyčios varpai. Miesto 
policija sustabdė visą tų gatvių 
judėjimą, ir procesiją atlydėjo

Bažnyčioje, vargonams prita-

A.
Staniškio auka — $10.00, Jono 
Staniškio auka — $10.00. kun. 
Batučio auka — $5.00. P. Ta- 
mulionio auka $2.00.

i Tokiu būdu buvo surinkta ir■
pasiųsta Amerikos Liet. Tary-

• t- • i • bai $325.00.Drabužių Vajus. Kaip kitais 
metais, taip ir šiemet Shenan- 
doah lietuviai vykdė dėvėtų Soda liečiu Konferencija. Ge-
drabužių vajų. Buvo surinkta gūžės 8 d. šv. Jurgio parapijo-!į bažnyčią. 
3.307 svarai. Pasiųsta BALF je įvyko šeštoji metinė šios a-
69 “baksai”. Daugiausia drabu- pylinkės Sodaliečių konferenci-: riant. atgiedota Mot. švč. Lita- 
žių gauta iš svetimtaučių. ja. Konferencijoje dalyvavo 9 nija. Pamokslą pasakė kun.

------------- parapijos, būtent: Shenandoah. Haligan. C. M. Po to, sodalie-
Prelato M. Krupavičiaus pra- Minersville. Mt. Carmel. Frack- tems vienbalsiai atkalbėjus pa- 

kalbos. Balandžio 27 d. pagerbi- ville. New Philadelphia. Maha- siaukojimo aktą, sekė palaimi- 
mui prelato Krupavičiaus buvo noy Citv. Tamaąua, Girardville nimas su švč. Sakramentu. Vie- 
surengta vakarienė su dainų ir Hazleton. Viso apie 500 so- tinė spauda Sodaliečių konfe- 
programa. Dainų programoje daliečių. 
dalyvavo aštunto mokyklos 
skyriaus ir parapijos didysis 
chorai. Svetainė ir stalai buvo 
lietuviškomis spalvomis papuoš
ti. Žmonių buvo pilna svetainė.

I
I

!

renciją plačiai ir palankiai ap-
Posėdis įvyko miesto High rašė. Stebėtojas.

School svetainėje. Kun. Juozas’ — ------------------
Gaudinskas. sodaliečių apskri
čio dvasios vadas, atidarė kon- • katalikiška spauda— laik-
ferenciją, pakviesdamas kun.Įyaštj “Darbininką”!

Skaitykite ir platinkite

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ

DĖKOJA

Atvykęs Amerikon po 
ventų penkių tremties

išgy- 
metų

PIRMADIENI,
F.
11
ii

Padėkime Plytefe
SLTtVO KAZIMIERO

AMŽINAM PAMINKLUI
Neabejojame, kad Tamsta ir dau

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

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

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

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

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

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

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

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

S66 West Broadway South Boston 27, Mass.

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

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

Vardas _________________________________________
Adresas.................................... _

KVIETIMAS
Šiuomi pranešame, kad Mote

rų Sąjungos Mass., Maine ir 
Apskritiesi Vokietijoje, reiškiu nuoširdžiau-, ^ew HampshireX šią padėką Miss Ann Vaichai-1 Prieš-seiminis suvažiavimas į-

X tis ir jos tėveliams, Mr. M.į^8 ^UŽės ’ May 22 d* š- m-X Belch. kurie nuoširdžiai manimi Aušro8 Vartų “Įėję,
! 153 Sterling Street, 
IMass. (seniau buvo
Road).

Sesijos prasidės 
pietų. Kadangi šis 
mas begalo svarbus, 
čiame kuopas priklausančias 
prie šio apskrities prisiųsti

I 
i t

I

manimi 
rūpinosi ir padėjo atvykti ir į-' 
sikurti Amerikoje.

Antanas Gelazela.

Worcester, 
Highfield

1 vai. po 
suvažia Vi
tai kvie-

Gegužės 2 d. buvo pargaben
tas Sgt. Prano Nainajuiškos 
kūnas, kuris buvo pašarvotas 
savų tėvų namuose, Mountain 
Road. Gegužės 4 d. buvo atly
dėtas į šv. Stanislovo bažnyčią, 

liš kur buvo nulydėtas į kapus. 
‘Už velionio sielą buvo atnašau
jamos trejos šv. Mišios. Bažny
čioje ir laidojant daug dalyva
vo įvairių tautybių žmonių ir 
su vėliavomis kareiviai, kurie 
jam atidavė paskutinę pagarbą. 
Dalyvavo visi gimtojo miestelio 
pareigūnai.

į A. a. Pranas žuvo 1944 met. 
Olandijoje, begindamas žmoni
jos laisvę. Gaila Pranelio. Tegul 
gerasis Dievas suteikia jo vėlei 
dangaus karalystę.

Mes liūdime šioje valandoje 
ir reiškiame giliausią užuojautą 
ponams Namajuiškams ir sū- 

A. Dėdinas.

I

i

CHICAGO, HL
Nauji kunigai, šeštadienį, ge

gužės 7 d., kardinolas Samuel 
A Stritch Mundelein’o semina
rijoj įšventino 35 klierikus į 
kunigus, kurių tarpe yra vie
nas juodukas, kun. Edward 
Lambert. Chicago arkidiecezijoj 
pirmas iš tos rasės tapęs kuni
gu.

Pusketvirto milijono labdaros 
reikalams. Katalikų Labdaros 
Draugija Chicagoje, vadinama 
Catholic Charities, per 1948 
metus išleido $3,070,734 labda
ros reikalams. Aukų šiam rei
kalui Chicagos katalikai praei
tais metais sudėjo pusantro mi
lijono dolerių daugiau, negu 
1947 met.
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Marianapoly j, Thompson, Conn.

PHILADfifHIA, PA.
Iš kitataučių spaudos. Vieti

niame ukrainiečių laikraštyje 
“Amerika” gegužės 10 d. laido- kuodaugiausia atstovių, 
je tilpo pranešimas, kad Kons
tantinopolio pravoslavų cerk-jka<^ galėtume pradėti 

patriarchas Antanagoras( numatytu laiku.
Mass., Maine ir N. H. 
Apskrities Valdyba — 

Pirmininkė — A. V. Kneižienė 
Raštininkė — A. M. Wackell.

Prašome atstovių nesivėluoti, 
sesijas

gėrimų, ir visiems gera proga 
pasilinksminti.

Įsidėmėtina, kad šiemet čia 
bus daugiausia tik lietuviški iš
važiavimai. Kitataučių piknikų 
bus visai mažai.

Dar kartą primenu visiems a- 
pylinkės lietuviams nepamirški
te gegužės 22 d. — tai bus mū
sų parko atidarymo pirmutinis 
piknikas. Smulkiau šiuo reika
lu galite sužinoti, klausydami 
mūsų Lietuviško Piliečių Klubo 
radio pusvalandį. Jeigu norite 
išgirsti gražios muzikos ir lie
tuviškų dainų, klausykite lietu
viškos radio programos, W.K. 
N.B. 840 k. radio stotį, sekma
dienio rytais nuo 10 iki 11 va
landos. A. Sabeika.

Stato gydytojams rūmus. Chi- 
cagoje, 720-38 S. Wolcatt avė., 
pradėta statyti, naujus penkio
likos aukštų rūmus, kuriuose 
gyvens apskrities ligoninių gy
dytojai.

Ves M*x VMU0 **11 į

pasiuntė Jo šventenybei Pijui i 
XII savo pasveikinimą ir linkė
jimus jo 10-ties metų pontifika
to ir 50-ties metų kunigystės 
sukakčių proga.

( Tai jau kalba už tai, kad 
Kristaus įsteigtoji, Jo Vietinin
ko Popiežiaus vadovaujamoji, 
Katalikų Bažnyčia įgyja vis di
desnį prestižą ir reikšmę, nors 
ir visas Kremliaus pragaras ją 
puola.

Vietiniame lenkų laikraštyje, 
“Gwiazda” gegužės mėn. 12 d. j 
laidoje tilpo pasveikinimas mū-i 
sų viengenčius, Vytautą, Ireną 
ir jų dukrą Danutę Šerelius.

Linkėjimas Motinoms. Mūsų 
visų philadelphiečių gerai žino
mas jaunas smuikininkas, Ku- 
ligovskių Tadukas, šiemet Mo
tinų Dienoje labai gražiai palin
kėjo motinoms, išreikšdamas ’ 
joms atsidavimą, gilią meilę ir j 
pavadindamas jas angelais sar
gais.

Nepalikime nei vieno tremti
nio varge. Pagelbėkime jiems 
aukomis ir kvieskime atvažiuo
ti. Valdžia ir labdaringos orga
nizacijos juos atvež iki Jūsų 
namų, o mažas išlaidas atlygins 
patys tremtiniai.

Garantijas ir aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Visi keliai Lienos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par
ką. kur Įvyks tradicijinė Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- 
tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t. Pikniko 
rengimo Komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

Linkėjimai Pranui Alšėnui. 
Vienas čia vietinis plunksnos 
darbuotojas, sužinojęs apie 
Prano Alšėno 20 metų plunks
nos darbo sukaktį, linki jam 
sėkmingai ir toliau kovoti už 
Lietuvą su plunksna ir suburti 
visus už Lietuvos laisvę kovai 
į krūvą ir reiškia jam pagarbą 
už veiklumą. Pranešėjas.

HARTFORD, CONN.
Ir vėl gamta pasipuošė pava

sario grožybėmis, sužaliavo lau
kai ir medžiai, pražydo gėlės ir 
skleidžia malonius kvapus. Visa 
tai vilioja žmones išeiti į gam
tą, jąja pasigrožėti ir pakvė- 

1 puoti maloniais kvapais. Tad 
visi žmonės, turėdami bent va
landžiukę laisvo laiko skuba už 
miesto.

Mūsų Lietuvių Draugijų San- 
rysio Parkas, East Hartforde, 
taip pat yra gražiai pasipuošęs, 
ir laukia visų lietuvių sekma
dieniais atsilankant, kur visi 
galėtų linksmai praleisti laiką 
savame parke tarp didžiulių ža
liuojančių medžių prie pat Con- 
neetieut upės vandenų.

Pereitų Naujų Metų potvi- 
nis gana daug buvo mums pa
daręs nuostolių ir pusėtinai ap
gadinęs mūsų parką, bet dėka 
mūsų nepailstančių sanryšio 
darbininkų viskas 
taisyta, ir dabar 
atrodo, šių metų 
atidarymas įvyks 
gegužės 22 d., 12 vai. dieną ir 
tęsis iki sutemų. Gros graži 
muzika, bus skanių valgių ir,

vėl buvo ati- 
gana gražiai 

parko sezono 
sekmadienį,

Buvusi Teisingumo Departamento analystė 
Judith Coplon, 27 met., atvyksta su savo advoka
tu Archibald Palmer į Districto Teismo posėdi 
Washingtone, kur sprendžiama jos byla dėl svar
bių U.S. dokumentų išvogimo ir perdavimo Mas
kvai.
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ŽINUTES
Geg. 14 d. buvo pakrikštytas

Kun. Albertas Abračinskas, at
likęs bažnytines pamaldas, išsi
skubino prie laivo pasitikti nau-

Robertas Petras, sūnus Petro, « mŪ3>' broliukM - at’
Onos (Augustinavičiūtės) Aku-! “ tremties- O**8
šią. gyv- 59 Story St, So. Bos- pasuko autonM>bfli i
tone Brocktoną ir nuvežė į klebono

Geg. 15 <L, pakrikštyta Joa- kan- V- Strakausko jubilie- 
na Elena, duktė Jono Elzbietos, * Dr- ’į H!*?^*8*
(Pavilionytės) Zantrofskų, gyv.
31 Grove St.

Atvyko Tremtinių. Geg. 14 d., ' 
atvyko būrys mūsų mielųjų 
tremtinių iš New Yorko Bosto
nan, vieni busais, kiti traukiniu. 
Jų tarpe radosi artistas Enri
kas Kačinskas, kurį pasitiko jo 
brolis prof. Jeronimas Kačins
kas su žmona ir Juozu Kasperu.

Geg. 15 d. atvyko laivu Bos
tonan daug ir lietuvių. Svečių! 
laukiantieji South Bostoniečiai 
pastebėjo, kad didžiuma kelei
vių ptvyko, vadovybėje Katali
kų Komiteto Tremtiniams Šelp
ti. Jų manymu atvykėliai priva
lėtų už tą gerą nepamiršti ka
talikų ir jų organizacijų.

Naujakuriams painokos sagių 
kalboje yra vedamas, šv. Pet
ro parapijos paminklinėje mo
kykloje, trečiadienių ir penkta
dienių vakarais, 7:30 v. iki 9:30 
vai. Mokytoja panelė Jankuna- 
vičiūtė moko, be atlyginimo.

Reikia dar poros mokytojų, 
kad pasišvęstų naujakuriams 
pagelbėti ūmai išmokti šio lais
vo krašto kalbą. Tas jiems 
daug pagelbės.

Didele diena. Pereitą sekma
dienį buvo tiek daug mūsų apy
linkėje nuveikta, kad mes jį 
galime pavadinti didele diena.

DAKTARAI
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IVAINS SKBBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estą te & 

Insurance
409 W. Broadw*y

SO. BOSTON, MASS.
Offioe Tel. SOuth Beeton 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
We*t Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-123S-W

Iš V. Sidzikausko 
Prakalbų

V. Kontautas, žalis, Juzė Gu- 
daitė, V. Jurgelaitis, E. Mazu- 
raitienė, V. Ulevičius, M. Ku- 
darauskas, Ant Juknevičius, 
N.N., X.X.

Visiems aukojusiems lietuviš
kas dėkui.

Bostono ALT.

Pavasario Saulė Vilioja 
Meiliai...

O, kad taip ištikrųjų yra, jūs! 
įsitikinsite »atvažiavę į pirmąjį

!
ir Tėvą Antaną Medį, S. J.

Kun. Albertas Kontautas rū
pinosi padėti Vyčiams su jų 
Minstrel Show, kurs įvyko va
kare ir į kurį 60 prisirengusių 
jaunuolių sutraukė beveik pilną 
Patrick Gavin salę dalyvių. At
eity šis būrys ketina veikti, nau
jai organizuojamam 
čių chore, 
gabus profesorius 
Kačinskas.

i Būrys South Bostoniečių sku
binosi prie traukinio — važiuot 
į Vargdienių Seselių Rėmėjų 
seimelį, bet pavėlavo. Tai turė
jo pasilikti South Bostone. Ga
lėjo tik pasimelsti už seimelio 
pasisekimą.

Po gegužinių pamaldų, bažny
tinėje salėje, įvyko Lietuvos 
Dukterų Draugijos parengimas, 
minint dieną draugijos naujos 
vėliavos pašventinimo, kurs į- 
vyko rytą metą prieš draugijos 
intencijai šv. Mišias. Ponas D. 
A. Zaletskas rodė judamus pa
veikius. Ponios Ivaškienės šokių 
grupė perstatė veikalėlį.

Pavakary, kun. Kontautas sa
vo automobiliu vyko trumpam 
laikui į kun. Strakausko jubilie
jaus labai iškilmingą vakarienę. 
Su juo nuvyko ir kun. Virmaus- 
kis. Šiame retame parengime 
matėsi didelės eilės jaunų pasi- 

■ šventusių darbininkų. Tai yra 
malonus reiškinys.

Šv. Petro parapijos moterų - 
merginų kliubas atidėjo savo 
pobūvį iki geg. 28 d., nes geg. 
21 d., supuolė su veteranų Da
riaus posto pobūviu.

parapijie- 
kuriam vadovauja 

Jeronimas

vedė to skyriaus 
Jonas J. Grigalius, 

žymusis Amerikos

Parapijos vaikų pirma .šv. iš
pažintis bus šeštadienį, geg. 21 
d., 3 v. p.p. Jų šv. Komunija
sekmadienį, 9 v. r.

LankėsiLankėsi

kun.Pereitą savaitę lankėsi 
J. Jutkevičius, Aušros Vartų 
par. Worcester, Mass. vikaras. 
Kun. J. Jutkevičius yra didelis 
“Darbininko“ prietelius ir rė
mėjas.

šeštadienį, lankėsi p-nia M. 
Savage su sūnum Alfonsu, ku
ris yra jūrininkas. Atsilanky
mo proga Mr. M. Savage už
prenumeravo metams “Darbi
ninką” savo sesutei p-niai Če
pulienei.

Gegužės 8, Motinų Dienoje, 
virš 300 bostoniečių susirinko 

Municipal salę, South Bosto
ne, išgirsti Lietuvos Vykdo
mosios Tarybos Pirmininko, mi
nisterio V. Sidzikausko įdo
maus pranešimo.

Gerb. svečias vaizdžiai per
statė baisų Lietuvos teriojimą 
okupantų rusų, paskui nacių, 
dabar vėl rusų Ir apie stebėti
ną lietuvių pasipriešinimą. Tė- j pavasario pikniką, kuris įvyks 
vynėje Lietuvoje lietuvis ver-;š. m. gegužės-May 29 d. 2 vaL 
čiau miršta, nei pasiduoda o-lpa pietų, Brocktone, Romuvos 
kupantui. O toji tauta, kurios 
nariai, nebijo mirti už savo 
tautą — gyvuos ir išsiliuosuos 
iš vergijos. Kvietė amerikiečius 
visokiais būdais, dar uoliau eiti 
pagalbon broliams likusiems 
Lietuvoje ir ten savo kraują ir 
gyvybę aukojantiems už savo ir 
visų tautų laisvę.

Šias prakalbas suruošė nau
jai Bostone įsikūręs Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius ir 
programą 
pirm. adv. 
Pradžioje
lietuvių rašytojas - poetas pre
latas Dr. K. Urbonavičius at
kalbėjo maldą už Tėvynę. Ga
bijos choras, J. Dirvelio vado
vaujamas sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir keletą 
lietuviškų dainelių. Dalia Va- 
kauzaite pasakė eilėraštį ir 5 
m. Felytė Prakapaitė lietuviš
kame kostiume pasveikino gerb. 
svečią. Liet. Konsulas adv. A. 
O. Shallna, trumpai supažindino 
susirinkusius su garbinguoju 
svečiu, pabrėždamas, kad jam 
jį pirmu kartu teko su juo su
sitikti Olandijoje, Hagoje, kur 
jis gynė Lietuvos bylą Tarp
tautiniame teisme.

Trumpas kalbas pasakė ‘Ke
leivio’ adm. S .Michelsonas ir 
‘Darbininko’ redaktorius A. F. 
Kneižys. Salėje matėsi didelis 
nuošimtis- atvykusių- tremtinių.

Birutė Svilienė, lietuviškame 
(žemaitės) kostiume gražiai pa
dainavo tris lietuviškas dainas 
ir Dr. Juozas Antanėlis padai
navo “Ten kur Nemunas” mo
tinoms ir iššauktas — Tykiai, 
Tykiai Nemunėlis teka. Daini
ninkams gabiai akompanavo 
jaunas nesenai atvykęs muzi
kas Vytautas Jenčius. 

Aukų surinkta virš $200.00. 
Aukavo šie: Prel. K. Urbona

vičius — $20.00; kun. Pr. Vir- 
mauskis ir Jonas Kas-Kas- 
mauskas — po 310.00.

Po $5.00: adv. Jonas Griga
lius, adv. Jonas Jankauskas, 
Juozas Arlauskas, K. Vileišis, 
Magdalena Bakunaitė, W. ir V. 
Anestai, M. Saduikienė, E. 
tikas.

Po $3.00: Alb. šmaižys, 
nuškevičius.

Po $2.00: Adv. Shallna, 
šie’ka, Vajagicnė, 
J. Markelionis, J. 
Brotinienė, Vasys.

Po $1.00: Ant 
Mi Michelsonas, J.
Michelsonienė, Petronėlė Svilie
nė, M. Valat, M. Juronienė, J. 
Tamošaitis, Al. Stygas, M. Gri
cius, C. Kavolius, B. Micpavi- 
lius, Al. Ivaška, L. Mikulskis, 
Ig. Styga, Y. Andrev, C. Urbo
nas, Ant Sapalys, V. Yankus, 
G. Ignas, J. Einigas, S. Griga
navičius, M. Venis, Vyt San- 
tackas, Ožinskicnč, E. Klebo- 
nis, Petr. Wite, A. Nemaksy, 
T .Jakavonis, Teleniūtė, Motie
jūnas, Bakšienė, J. Palaima, 
Laurutis, Bričkus, A. Jaruševi
čienė, Agota Grinkaitis, Aut. 
Bendoraitis, D. Pūras, A. Ša- 
parnienė. Strazdas, Matjoškie- 
nė, Volantiejus, J. Gimbutas, 
Galinis, J. Jekson, Naudžiūnas, 
F. Zenkis, Martinkus, M. Žiruo- 
lis, Ant. Pigaga, V. Paplauskas, 
J. Mačiulaitis, A. Kvitkus, J. 
Uždavinys, Jenkus, R. Pal, K. 
Žibikas, Geležinis, B. Masiulis, 
A. Pilvinis, A. Molienė, Užuba- 
lisą A Zarkauskas, P. Griciene.

parke.

Po sunkių darbo dienų ir į- 
tempto rūpesčio nieko malones
nio nesugalvosit, kaip tik išva
žiuoti į ką tik pavasario grožiu 
pasipuošusią gamtą. Čia turėsi
te ir dar vieną malonumą, nes 
susitiksite daugelį pažįstamų, o 
gal net ir giminių. Visi naujai 
atvykę tremtiniai ruošiasi į šį 
pikniką, nes be kitų įdomių, ko
miško sporto varžybų, įvyks 
virvės traukimas tarp Brock
tono ir Bostono tremtinių. Įdo
mu, kurie stipresni?

Programos vedėjas Valentinas 
Vakauza pilnu tempu ruošiasi, 
kad svečiams nereikėtų nuobo
džiauti ir žada palinksminti 
gražiomis lietuviškomis liaudies 
dainelėmis. Pikniko šeimininkas 
Stasys Griganavičius nusiteikęs 
visus svečius maloniai sutikti ir 
juos skaniai pavaišinti, o vy
riausia šeimininkė Ona Neve- 
rienė žada skaniai pavalgydinti. 
Be to, laimingieji gaus geriau
sią radio aparatą ir modemišką 
automatinį tosterį.

Tad visi, jauni ir seni kvie
čiami į šį linksmą pavasario 
pikniką. Sekite plakatus ir vė
lesnius pranešimus. Kvieslys,

Tir-

Ja-

Ap- 
Tuma vičius, 
Kropas, M.

Kneižys, S. 
Audė k, M.

«
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Užnteakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R
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DĖKOJA
Daugelį kartų širdingai ačiū 

tariame brangiems prieteliams: 
Petronėlei Svilienei ir Grigana- 
vičiams išrūpinusiems doku
mentus mums atvykti į Ameri
ką ir už taip nuoširdų priėmi
mą, už motinišką rūpinimasį 
mumis ir už suteiktą pašalpą.

Širdingai ačiū Alf. Svilui už 
suradimą mums buto, už jo at
naujinimą ir apstatymą reika
lingais baldais.

Širdingai ačiū Kruopiams, 
Stakučiams, Brazauskams, Rač
kauskams, Mereškevičiams, Ra- 
simavičiams, Jarošienei, Niau- 
roniams, Kleponienei, Bernotie-

Bulgarijos premjero pa- nei- WeM>ienei, Mažanavičie- vaduotojai ir Užsienių S- . ®reiva“,s- Sv ' ;incent0 
nisteris Vassil Kolarov, kun- “e‘x>nl“ 
perėmęs laikinai pareigas ku\kun- Abracinsku, vaems 
premjero Georgi Dimitrov, mums medzugmes
kuris, sakoma, rimtai su-1beL,B””*“ paramos- . 
sirgęs ir gydąsis Rusijoje.Tiek lr tok‘\
Kitas komunikatas iš So- lletuv"i cla Bo6tone- mes

........................ • jaučiamės laimingi ir tvirti.
Reiškiame visiems tikrą pa

garbą,
Tremtinio Pulkauniko šeima.

fijos skelbia, kad premje
ras Dimitrov yra išvykęs 
į Sovietų Sąjungą pasita- 
rimaihs.

Priėmė Svečiąilgai ruošia vaikučius šiam 
linksmam lietuviškam koncer
tui ir sykiu su parapijos kuni-i 
gaiš ir vaikučiais kviečia visus į 
atsilankyti sekm. geg. 22 d. _ —
3:00 v. po pietų salėje po baž-1 kausko priėmimas. Ponios Gri- 
nyčia. Tikime, kad visi South galienė ir jos mamytė Karbaus- 
Bostoniečiai įvertins vaikučių kienė su adv. jaunuoju broliu 
kultūrinę lietuvybės darbuotę, visas maloniai pavaišino. Čia V. 
Pelnas bus skiriamas palaiky- Sidzikauskas turėjo su jį šau- 

ratelio kusiais laikraštininkais pasikal
bėjimą. Rap.

Po prakalbų, adv. J. Griga
liaus rezidencijoje, įvyko jau
kus garbingojo svečio V. Sidzi-

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo Pirmininkui 
Kun. Dr. Končiui.

Tik vakar išlipau New Yorko 
uoste iš laivo “General Black“. 
Aš noriu Jums padėkoti už di
delį Jūsų rūpestį sudarant do
kumentus išvykti iš D. P. sto
vyklos Vokietijoje ir už globą, 
kurią patyriau čia atvykus.

Kartu noriu išreikšti susiža
vėjimą BALF-o pareigūnų rū
pestingumu gelbstint, tik išli
pusiam D.P. atlikti visus muiti
nės formalumus ir išleidžiant į 
paskyrimo vietą.

Jums dėkingas.
Jurgis Mikaila.

1VAR0S SKELBIMAI
1 ■' I

Ka* norite įsigyti Saulėtoje 
Caiifernijoj* Namus ar kita* 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

T

GRABORIAI

mui berniukų ‘Baseball” 
ir kitiems sportams.

t PADĖKITE ĮSIKURTI 
TREMTINIAMS

Pastaruoju laiku, kada

S. Bnasevidus ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKA8EVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. SOuth Boeton 8-2590

A Venų* 2-2484

Mokyklos Koncertas
Mokyklos metams baigiantis, 

Šv. Petro Mokyklos vaikučiai 
rengia gražią programėlę pa
linksminti savo tėvus, pažįsta
mus ir lietuvybės mėgėjus. Sce
nos mėgėjai džiaugsis šia pro
ga matydami naują lietuvišką 
veikalą, “Barbės Edukacija“, 
kurį suvaidins Septinto Sky
riaus vaikučiai. Parapijiečiai 
visados mėgsta Vaikučių Dar
želio šokius ir dainas. Todėliai 
5 ir 6 metų mokiniai pasirodys 
su gražiomis dainomis, links
mais šokiais, “Plaukia Žąselė“, 
ir įdomia jaunamečių orkestrą. 
Jaunoji artistė, Georgiana Ta
mulytė sužavės visus nauju 
“ABC“ šokiu. Berniukai paša-

CYO Essay Kontestas
Šv. Petro parapijos “Praneši- 

muose” anksčiau buvo skelbti 
rašybos kontesto laimėtojai, prasidėjo normalus trem-
Dalyviai rašė apie ‘Coming of tinių atvykimas, pasunkė- 
Christianity in Lithuania’. Se- jo jų įkurdinimas. Buto ir 
kantieji geriausius straipsnius darbo susiradimas pasida- 
parasė: 1), $25.00 laimėjo Elea-|rė .ne lengvas. BALF-O 
nor Kleinot; 2) $10.00 Dalija'valdyba dar kartą kreipia- 
Karoblytė; 3) $5.00 Ruth Ann gi į visuomenę prašydama 
Seymour. Laimėtojams bus iš- pagelbėti tremtiniams įsi- 
dalintos dovanos per šv. Petro kurti. BALF-o Centras ir 
Jaunimo Koncerto įvykstančio skyriai mielai priima pra- 
sekm. geg. 22 d., 3:00 v. p.p. J nešimus apie išnuomuoja- 
po bažnyčia. Jaunos rašytojos mus butus ir galimybes 
pareiškė didelius gabumus ir 
tikime, kad jos ir toliau moky
sis Lietuvos ir Bažnyčios isto
rijos.

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mas*.

Joseph V.Casper 
(KASFERAS) 

Laldotuviu Direktorių* ir

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3980

. k'

DĖKOJA

Tremtinys, Stasys Užubaiis, 
dabartiniu metu gyv. Luksem- 
burge, Schenger mieste, atsiun- 

kys gražias eiles, “Malda už Tė-{tė “Darbininkui” laišką, kuria- 

jam siuntinėjamą jau treji me
tai laikraštį “Darbininką”.

ays gražias eues, .viaiaa uz ie-iie uarDinmKui įaisną, ki 
vynę”, o panelės pasirodys sulme jis nuoširdžiai dėkoja 
nauju šokiu, Mamertas Simona- 
vičius ir Robertas Michaels pa
dainuos solo. Parapijos seselės

(VARUS SKHMMAI

ir galimybes 
susirasti darbo. Kas žino
te New Yorke ar apylin
kėse apie tai prašome pra
nešti telefonu BALF-ui 
EVergreen 7-1422, arba 
parašykite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

PARSIDUODA Dry Clean- 
sing Krautuvė su dviem įreng
tais kambariais. Geriausis pa- 
siūlijimas bus priimtas. Telefo- 
nuokite: SO 8-6731. (17-20)

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emersoa Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną, ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 33S8

Draugini Valdybų Adresai
♦ _______________

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 WinfieM St.. So. Boston, Mass.
Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt — B. Cunienė,

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

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

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

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės 1 ■ XXV XX *?v.ę K7V. ZJUOIVU,
mos nuo šalčio, reu- Draugija savo susirinkimus laiko kas 
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akimis plau
ti. Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

AURANDER'S CO.
414 W. Brondway,

So. Boston 27, Mass

• XX UfUMlgVl kJV. X*V,OLLA4X» MOOO. j
vartnia i Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, vartoja , u0 H Boston, Mass.
r*lf> T*OI1* ' anvn aiiDlmAl/įiviiia VnibnVnn

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

8V. JONO EV. BL. PASALP1N8S 
DRAUGIJOS VALOYBA

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

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

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

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

Iždininkas —Stasys K. Griganavičius, 
į 699 E. Seventh St, S. Boston, Maa*. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

* 787 Broadway, So. Boston, Ma**.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St., So. Boston, M*3*.
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininkų.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Web»ter Aven
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.
■JJ. ■■ tu * ■ I. . J-T-

Vincas Balukonis, Savininkas.

2SI We$l Bradiny,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

oOUTn BOSTOII, HdSS.

ZALETSKAS
PUNBRAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenim* Dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boeton 8-2808
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JCiteratura
Jonas Gailius

Giesmė Apie Sielą
tinėje; laimė yra pečiai,.Siela džiaugsmingai ver

žiasi prie sielos —
Mykolas Angelas

Ir kai paimu mažutį po
pieriaus lakštelį į rankas, 
sujuda visa mano siela.

Ak, žinau: tai siela kal
ba, tai ji dainuoja, tai ne
ša mane į aukštumas, į 
amžiną vasarą----------

...O ar nejauti, kad Kris
tų stiprino tik didžios 
dvasios, nors gal daugel iš 
jų nė Golgotos kalno nere
gėjo. Tik kai visi Jį ap
leisdavo, juk tuomet Jis 
klupdavo. Tuomet Jis ir 
mirė —

...nestumk sielos. Tu jau
ti, kaip sunku... O jei ir 
dvasią tau atimtų, ar dar 
norėtum gyventi? Aš — 
ne!...

O aš taip noriu gyventi, dausų paukštis? 
Viešpatie, taip trokštu! Kaip kūdikis motinos 
Gal dėl to tiktai kartais glėbyje, kaip mylimasis! 
taip skaudžiai, taip piau- sužieduotinės glamonėse, 
nančiai šaukiu ir taip kur- kaip drugelis gėlės žiede 
čiai nutylu.

1--------
Nebuvo tai vakaras, 

nors diena buvo pasibai
gusi. Miegojo triukšmas, 
tiktai tyla budėjo ir skai
tė dundančius širdies dū
žius.
— Kodėl širdis taip pla- dei 

ka? Kodėl nerimsta ji?..
Nežinau, kas klausė — neuždegei? 

didi tyla ar sutemos, mie
gantis miestas ar vėsios šviesiausias spindulys su- 

’ draskj’tas... Dabar jau 
kurčia tyluma, ir džiaugs
mingiausias klyksmas pa-' 
laidotas...

Dabar jau paskutinės

DARBININKAS 8

NIKASpalinkę po viena našta.
Kas tai yra skausmas,* 

kas yra nelaimė, mano 
mielas?

Skausmas yra ramybės 
nepažįstanti širdis; nelai
mė yra pasiklysti savo ke
liuose...
— O kas tai yra siela, 

kas yra laimė, kas džiaug
smas?

Siela yra gyvenimo šir
dis, siela yra laimė ir 
džiaugsmas! Ir kai nėra 
sielos, kai nėra laiminan
čių jos sparnų, — antĮ 
kryžiaus miršta ne tiktai 
vargingas žmogus, bet ir 
pats Dievas...

Jauti palaimintą sklen- 
denimą? Girdi angeliškus 
himnus? Matai viršukal
nes, kur veržiesi, kaip

I 
I 

Į 
užkrinta laimė kaip mig- Pranys Alšėnas

ios kilimas. Ir Laįsv5 Prie Aušros Vartų
Išsitiesia rankos, trokš- ~

ta apimti, suspausti... I per Anžius Žvaigždynais Žėrės!
Bet kas tave apims, glez- ° 7

noji siela, kai tave dengia 
sunkus kūno audinys? 
Kas tave suspaus, kas iš- 
glamonės? i

Tu viena neliesdama 
šluostai ašaras, tu viena 
nesiglausdama nuramini 
skausmą, tu viena pasoti
ni ramybe ir džiaugsmu— 
kai ateina vakaras, kai 
{vienuolika dūžių kurčiai 
nuaidi, kai nematomos 

j rankos glosto susiūbavu
sią krūtinę.

4--------
Nejau tu atsisveikinai 

mane, budinti tyla? Nejau 
iškeliavau ir savo ranko
mis užtrenkiau tavo na
mų duris?

Nejau tai aš parėjau į pinąs savyje 40 pusi, teksto, is- grandinę, kitą — apie kilmę ir 
savo gyvenimą ir braukiu leistas 1949 m., atspaustas atsiradimą dviejų vainikų Auš-
virpančiais pirštais per “Draugo” spaustuvėje — Chi- ros Vartuose ir atpasakojimą 
drėgną sieną? cago, Iilinois. Viršelyje matome stebuklingu būdu pasibaigusio

Nejau daina tylumoje visą monumentalųjį Aušros žiauraus ir kerštingo įvykio — 
aidėjusi ir dainavusi apie Vartų vaizdą ir pačiame tekste norą dinamitu išsprogdinti Auš- 
amžiną vasarą, jau 
lo?

Nejau nejaučiu, 
sunku, ir atstūmiau 
nimo dvasią, kad nebeno- ta suteikta — Jo Eminencijos mo ir karštos 
rėčiau gyventi?

Nejau tai mano rankos, 
piaustančios eterą ir susi
kruvinančios į toliųnos aš
trius krištolėlius?

Nejau ir aš neprisiekiau, 
kad žila senatvė turi atei
ti kaip palaima ir apiberti tikinčiajam ir kiekvienam lietu- nardo Brazdžionio, 
laimingo saulėleidžio spin- viui leidinys, 
dūliais?

Juk tas saulėleidis, juk miausia skaitome Maironio ei- Briedžio, Petro Karužos, J. 2a- 
tie spinduliai 
nors kas nors sakys, kad garbei — Neapleiski mūsų Mo- čiaus, Ks. Vanagėlio - Sakalau- 
tai tik jo... tinėle. Toliau, I-majam knyge- sko, M. Gustaičio, kan. A. Sa-

5----------- lės skyriuje, randame kruopš- baliausko — Žalios Rūtos ir kt.
Ir liko giesmė, liko tos čiai surinktus duomenis iš Auš-Į Pagaliau, III-čiame skyriuje, 

giesmės aidai----------- ros Vartų ir šventojo Paveiks- {atspaustos populiariausios mal-
Širdyje, pačioje Sieloje, lo istorijos. Šis skyrius prade- dos ir giesmės į Aušros Vartų 

visoje buityje, visame gy- damas gražiu poeto P. Vaičių- Mariją, užbaigiant jas Maironio 
no eilėraščio posmeliu ir pirmo- giesme: Prailgo dienos.

Apmetęs, nors trumpais ap- 
je Jurgio Matulevičiaus pa- žvalginiais žodžiais leidinėlio 
mokslo žodžiais. Tai reikšmin- turinį, ir baigdamas šią savo 
gas Jo Ekscelencijos kreipimą- recenziją, vis dėlto norėčiau 
sis į šventąją Nekaltai Prade-' pridurti, kad už šią knygelę 
tąją Dievo Motiną, paskyrus tą 
švento gyvenimo vyrą Vilniaus 
Arkivyskupu ,Jo ingreso dieną 
(1918 m. gruodžio 8.). Pamok
slo žodžiai prasideda:
— šventoji Nekaltai Pradėto

ji Dievo Motina, kuri Aušros 
Vartuose švieti, mus gini ir glo-

Sekm., BirždioJune 12,1949, Romuvos Parke, Brockton, Mass.
Gros - AL STEVENS ORCHESTRA /

Vasarėlė jau plačiai pravėrė du
ris į gražiąją gamtą. Per žiemą 
žmonės išsiilgsta tyro oro; pasi
ilgsta savo senai nematytų ir su
tiktų draugų. Čia bus progos susi
eiti su savo senais pažįstamais ir 
sudaryti naujų pažinčių su kitais.

DARBININKO metinis pikni
kas ,tai NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS, į kurį 
suplaukia žmonės nevien iš Nau
josios Anglijos, bet atvyksta net 
iš tolimų miestų ir apylinkių.

Šiame piknike bus graži prog
rama, skanūs valgiai ir gėrimai. 
Čia alkio nei troškulio niekas ne
pažins...

Įžanga tik 25c. Kviečiame visus

dalyvauti ir paremti laikraštį 
“Darbininką”, kuris Amerikos lie
tuvių išeivijai tarnauja per 34 me
tus.

Šaukia senas, šaukia vaikas:
— “Darbininkas” remt pats laikas! 
Kas tik kvoterį gauna,
Tas į Pikniką keliauna!

DVI NAUJOS KNYGOS
džiaugsmas supasi ant 
nematomų rankų ir soti- 
nasi, tartum pelikano 
krauju...

Kodėl nesišaukei manęs' 
anksčiau? Kodėl, pravėręs! 
durų, neįsileidai, kai ėjau 
ieškodama?

Kodėl anksčiau nenugir- , 
_J mane savo skaus
mu? Kodėl savo sielvartu

4

Dabar jau naktis, iri

kambario sienos. O gal 
niekas neklausė, gal pati 
siela kalbėjo... Gal...
— Tamsu čia ir vėsios 

sutemos plaka. Einam į 
mūsų kambarėlį, — paša- akimirkos miršta... 
kyšiu kažin ką tau... o

O ten ugnelė budėjo su *
skrendančiais paukščiais Žiedais pražydo pati šir- 
auksiniuose rėmuose, ten dis ir visi laukai, namai ir 
tyla sklendeno ir dar ty- altoriai žiedais pasipuošė, 
liau meldėsi. Į Aš girdžiu nuostabius

Vienas kopiau bildan- žodžius, ir žinau, kad jie 
čiais laiptais, vienas vė- man išplėšti iš pačios sie- 
riau kambario duris, o vi- los.
są laiką jaučiau ir girdė-! Aš geriu juos, kaip gai- 
jau. įvinančias sultis, geriu

Ak. nieko su manim ne- kaip aromatą, jaučiu kaip 
buvo, nors jaučiau gležnu-savo gyvybę.
tę siela, nors girdėjau josi 
tylią giesmę.----------

2
Kas tai yra džiaugsmas,'dančios lūpos, 

kas yra laimė, mano mie-: ūžianti krūtinė, 
las? | Nualpsta paskutinis

Džiaugsmas yra garsūs. skausmas, suaidi paskuti- 
širdies dūžiai gyvoje- krū-' niai sielvarto žingsniai, ir

žodžiai — kaip pasiilgu
sios akys, kaip glamonė
jančios rankos, kaip kuž- 

kaip glau-

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVC. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas se
klyčias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES ME
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

Užsakymus siųskite:

"DARBININKAS"
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” Adm.,
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES 
MENUO knygelę.

Vardas

Adresas ..

• • •

Lietuviai gyveną tremty smar- stoti įvairių tautų tarpe. Ši 
,kiu tempu pasinešę emigraci-* knyga ir tai sako, kad ji turi 
jjon, vis toliau nuklysdami nuo būti viskas ir visiems pavyz- 

(Kun. J. Prunsluo studijėlei a- boji. Pavedu Tau save ir savo į gavo mylimos tėvynės į taip, dys, kad lietuvaitė liko ta pati, 
pie Aušros Vartus pasirodžius) avi ją...” {vadinamą nežinią, bet laisvės kokia ji buvo ir anksčiau. Ki-

Antraštėje užrašytais mūsų Paskiau, su didžiausiu susi- iešką, kol galės grįžti laisvo- taip sakant, neužtenka gražių 
didžiojo poeto Bernardo Braz- domėjimu, skaitome žinias apie jOn tėvynėn. Jie apleidžia sto- žodžių, bet reikia ir gražių dar- 
džionio ryžtingais žodžiais, ku- mūrą ir V artus, kur atsirado vykias, bet vyksta netušti, už- bų ir pavyzdžių. Knyga pra var
nuos jis savo eilėraštyje siūlo Koplyčia, apie jų pirmykštę iš-1 sigrūdinę ištverme, valia ir pa- tu įsigyti ir vyrui ir kiekvie- 
šūktelti Jerichono balsu, noriu vaizdą, Aušros Vartų Marijos siryžimu. Be to, pasiimdami su nam, nes tai lyg veidrodis ir 
sutikti brangią ir labai vertin- stebuklingąją globą, skirtą VU-'gavimi ir dvasinio peno — kelrodis, kuriame viskas atsi- 
gą dovanėlę, ką tik išėjusią iš niaus miestui ir visai lietuvių tremtyje išleistą knygą. Žino- spindi. Knyga iliustruota, gra- 
spaudos kun. Dr. J. Prunskio tautai, rusų kėsinimąsi šventą- ma, sąlygos nelengvos buvo žiai išleista ,kalba gera, 
studijėlę apie mūsų Garsiąją jį Paveikslą paglemžti, Stebuk-' knygai gimti, ypač, gerai, kui- Taip pat jau “Lux” leidykla 
Šventovę— AUŠROS VARTAI, lingojo Paveikslo vainikavimą tūrinei. Čia tenka didelė pade- atspaude ir išleido kan. dr. P. 
Tai faktai, padavimai, maldos ir Aušros V artų galutinį pasi- įa mūsų buvusiai Tautinei De- Aleksos išverstą Popiežiaus Pi- 
ir poezija apie vieną įdomiausių darymą lietuvių. religiniu ir legatūrai ir “Lux” leidyklai, jaus XI encikliką “Krikščioniš- 

kultūriniu centru. kurios vis dar nenuleidžia ran- koji moterystė”, kurioje kelia-
Antrame knygelės skyriuje__ kų, duodamos ir dabar gerų mos šių dienų šeimos ir kartu

paduodami padavimai ir poezi- knygų ..kurios gaudyte gaudo- visos žmonių bendruomenės šą
ja. Pirmiausia randame itin pa
trauklų ir didelio susimąstymo

ir svarbiausių istorinių, kultūri
nių ir religinių monumentų ne 
tik Vilniuje, bet ir visoje Lie
tuvoje.

AUŠROS VARTAI — yra vi
dutinio formato leidinėlis, tai- vertą padavimą apie sidabrinę

priti- — dar vieną nuotrauką — Auš- ros Vartus.
Aušros Vartų garbei sukur- 

pasirašęs tos poezijos skyriuje — skaito-
ros Vartų altorių. Leidinėlio

kaip Censor librorum 
gyve- Sac. V. Cemauskas, o aproba- me jausmingus, pilnus atsidavi- 

meilės Aušros 
Chicagos Arkivyskupijos Vai- Vartų Marijai, poetų žodžius, 
dytojo Kardinolo Samuel šiame skyriuje randame gra- 
Stritch. šie bažnytinės vyriau- žiai sukurtus posmus šių mūsų 
sybės formalumai atlikti 1949 poetų: P. Vaičiūno, mūsų gar
nį. balandžio mėn. 8 d. saus kūrėjo Adomo Mickevi-

Kaip matome, tai yra naujas čiaus “Pono Tado” įžangos žo- 
ir labai reikalingas kiekvienam džius K .Šakenio vertime, Ber- 

Kazio Bra- 
■dūno, J. Augustaitytės - Vai- 

Pažiūrėkime į tekstą. Pir- čiūnienės, Salio šemerio, Albino

mūsų, lėraštį Aušros Vartų Marijos davainio, prel. Dr. K. Urbonavi-

venime.
Dabar jau Žinau, kas y- jo lietuvio Arkivyskupo Vilnių-' 

ra džiaugsmas: kai pati 
siela pasibarbena į mažu
tes širdies duris, — nu
alpsta paskutinis skaus
mas.

Lieka gyvenimas — di
dis, skaidrus gyvenimas ir 
laiminga senatvė, nes ją 
seniai palaimino angeliški 
sielos sparnai.

Lieka dangus...
1949. IV. 20.

mos. Štai šiomis dienomis buv. lygos, sunkumai, klaidos bei y- 
Tautinė Delegatūra, nauju var- dos, kas labai svarbu besiblaš- 
du, Sielovados Tarnyba, ku- kantiems po pasaulį. Knygos 
rios spaudos skyriui vadovau- kalba gera, sklandi, gražiai iš- 
ja kun. prof. St Yla, išleido, leista ir 
žinomos mūsų auklėtojos, ra- (nežiūrint 
šytojos Marijos Pečkauskaitės-; auklėjimo 
Šatrijos Raganos knygelę jau-'šią knygą 
nimui — mergaitėms “Mergai- dviejų 
tės kelias”. — - -

svarbu kiekvienam, 
pasaulėžiūros, o tik 
ir šeimos moralės, 
turėti. Taigi, šių 

knygų pasirodymas 
Tai nėra naujas sveikintinas, bet kartu ir sako- 

dalykas, anksčiau ėjęs 1928 me- ma, kad pavėluotai pasirodė 
tų “Žinijos” išleistoje knygoje' Be šių minėtų knygų, greitu 
“Rimties valandėlė”. Žinoma, laiku išeis eilė naujų knygų, 
kiek sutrumpinta ir pritaikinta Tad kur bebūtume, knyga mus 
tremties gyvenimo sąlygoms.1 sutiks, pasveikins ir maloniai 
Turinyje iškeliama mergaitės priimsime ją savo šeimon, ne 
asmenybė ir elgesys, jos garbė, kaip svečią, bet kaip narį. Su 
darbas ir taktika. Tai ypač, knyga kovon, ir tebūna atva- 
svarbu šiais laikais mergaitėms, duota pavergta tėvynė.
kai jos nutolusios nuo savo tė- A. Jankūnas,
vų, net šeimos. Jos garbė ir 
vardas yra surištas ir su mūsų 
tautos vardu ir garbe. Jei lietu-j 
vaite praeityje vaidino svarbų,' 
net istorinį, vaidmenį, tai svar-1 
bu ir šiandien, kai tenka atsi

jų, naujai pasirodžiusi Aušros 
Vartų studijėlė — bus tikra 
mūsų išvargintų sielų paguoda į 
ir džiaugsmas. Juk kas gi iš. 
mūsų nenorėtumėm kuo grei-1 
čiau sulaukti Tėvynės laisvės,' 
kas nenorėtumėm vėl išvysti, 
tos garsiosios Marijos Švento-Į 
vės — Aušros Vartų — Vilnių-, 
je ir ten sulenkti kelius prieš 
Stebuklingąjį Jos Paveikslą, iš
sakyti praeities vargus, be- 

lietuvių tautos sūnūs ir duktė-!das?" Manau’ 
rys, kur jie begyventų: niūrio- mėm ir visi *° 
se ir vargingose tremties sto-j Toji knygelė ir padės mums 
vykiose, ar būtų jau atklydę į kuo dažniau nuskristi nors min- 
tolimą užjūrį — šiapus okeano į timis į Tėvynę Lietuvą ir į Vil-
— turės būti didžiai dėkingi! niaus Aušros Vartus, 
nuoširdžia jam jos autoriui kun. j Didelė pagarba ir padėka jos 
Dr. J. Prunskiui. Nes, iš tikrų-1Autoriui! Pranys Alšėnas.

Mrs. Vraz priima per te
lefoną nuo savo dukters 
Vlasta Adele Vraz prane
šimą iš Čekijos, kad ją ko
munistai paleido į laisvę, 
kurią buvo areštavę Pra
goję.




