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Katalikas, kurs neramia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geni 
Bažnyčios vaiku.
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AMERIKC jj&Ų R. K.fcVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

• Lietuviškoji Įmyga
• Nūdienės jos perspektyvos
• Remtinas sumanymas
• -

Kiekvienoje tautoje ir valsty
bėje, gyvenančioje ir normalų 
gyvenimą — savoj teritorijoj, 
savoj žemėj, išleidžiamų knygų 
skaičius — parodo tos tautos 
kultūringumą, gajumą ir norą 
gyventi savitą tautinį, taip ir 
valstybinį gyvenimą. Jei kalbė
tume apie , Lietuvos Nepriklau
somybės laikotarpį, lietuviškoji 
knyga, be abejonės, suvaidino 
jame labai ir labai žymų vaid
menį. Ji išryškino mūsų tautos 
kūrybinį pajėgumą, išugdė tau
tinį susipratimą ir, pripildytuo
se knygų puslapiuose, atskleidė 
mūsų gimtojo krašto grožį, jo 
praeitį, išgvildeno garbingąją 
Lietuvos istoriją ir t.t. Gi tas 
viskas — ir padėjo lietuviams 
išlikti nepalaužiamais savo Tė
vynės patriotais, nežiūrint, kad 
šiandien — jie yra išblaškyti 
po platųjį pasaulį, žudomi, tre
miami ir teriojami likę savam 
krašte. Tai vis lietuviškosios 
knygos gražieji nuopelnai, ku
rie buvo atsiekti Nepriklauso
moj Lietuvoj. Žinoma, lietuviš
koji knyga, kaip svarbiausias 
ginklas lietuvio rankoj, figū
ruoja jau iš labai senų laikų. 
Prisiminkime tik caro laikų 
priespaudą, spaudos draudimą 
ir kit Pamatysime, kad lietu
viams, mėgstantiems laisvę ir 
taikų gyvenimą, knyga yra ly
giai tas pats, kas šių laikų ga
liūnams atominė bomba. Nevel
tui kažkas yra pasakęs, jog ir 
Lietuvos laisvė — buvo plunks- 
naj^Svotą. Taį ką bskąfcėti
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Mirė Paryti MTuNIOmS
Emimiefc Sutari

Paryžius — Gegužės 30 
d. mirė Paryžiaus arkivys
kupas, kardinolas Emanu- 

"Jelis Suhard, 72 met. am
žiaus. šv. Tėvas Pijus XII 
oficialiai sužinojęs apie 
kardinolo mirtį, per apaš
tališkąjį nuncijų Prancū
zijoje, Joseph Ronali, pa
siuntė Paryžiaus arkidie- 
cezijai užuojautos telegra
mą.

Kardinolas Em. Suhard 
gimė 1874 m. balandžio 5 
d. Bain-sur-les- Marches 
ūkininkų šeimoje. Mokslus 
baigė Romoje. Per 30 met. 
buvo teologijos profeso
riumi Prancūzijoje. 1928 
met. buvo paskirtas Lisie- 
ux vyskupu, o no dviejų 
metų Rheims’o arkivysku
pu. 1935 m. tapo paskirtas 
kardinolu ir Paryžiaus 
arkivyskupu.

1948 met. šventė savo 
50-ties metų kunigystės 
jubiliejų. Tada specialiose 
iškilmėse Paryžiaus kate
droje Notre Dame jį pa
gerbė Prancūzijos vyriau
sybės nariai, Užsienio Am
basadoriai ir visų visuo
menės luomų atstovai.

Gegužės 20 d. šių metų, 
kardinolas apsirgo plaučių 
uždegimu, o gegužės 30 d. 
ištiko širdies smūgis (ata
ka), ir po 20 minučių, ap
rūpintas šv. Sakramentais,

Prancūzijos vyriusybės 
galva, prezidentas Auriol, 
pirmasis pareiškė dėl kar
dinolo mirties Paryžiaus 

I arkidiecežijai gilią užuo
jautą. Taip pat pareiškė 

pižuojautą daugelis ir kitų 
žymių visuomenės atsto- 

Jvų. Šia proga tenka pažy- 
* mėti, kad arkidiecezijai 

pareiškė užuojautą ir 
Prancūzijos Protestantų 
Federacijos pirmininkas, 
pastorius Boegenr, ir di
dysis Paryžiaus rabinas 
Weill.

Jo Ęm. kardinolas Eman. 
Suhard iš savo ganytojiš
kų laiškų yra žinomas, 
kaipo darbininkų klasės
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Jie atnešė tokią laisvę... Taip, bolševikai atnešė lietuviams laisvę mirti. Visoje 
Lietuvoje išžudyta daugybė tūkstančių nekaltų lietuvių, kaip šiame paveiksle 
matomi Pravieniškių koncentracijos stovyklos kaliniai.

Šv. Tėvą lanko daug kunigu
Šv. Tėvas pastaruoju ga

na laiku "mė

TRAGIŠKASIS BIRŽELIS
(Uūdnajai sriskSii purinėm

šiuo sunkiu ir tragišku metu?

Dabar mėginsime žvilgterėti, 
nors trumpu žvilgsneliu, kokias 
galimybes lietuviškoji knyga 
turėjo ligi šiol, ištikus mūsų 
kraštą didžiajai nelaimei ir ko
kios jos perspektyvos ateityje. I 
Tiesa pasakant, ypač gajus au-i 
galas lietuviškoji knyga buvo 
tremtyje, tariant rašytojo Jur
gio Jankaus žodžiais. Lietuviai 
— tremtiniai, nors būdami pus
alkaniai, apdriskę, skurdo ir 
vargo lydimi, bet neužmiršo 
lietuviškosios knygos. Kūrėjai 
kūrė, leidyklos ją leido, o skai
tytojai — atsisakydami taip 
reikalingų paskutinių pfenigių, 
jas pirko, skaitė * ir visokiau-i 
siais būdais lietuviškąją knygą 18^® 
rėmė. Jie puikiai suprato kny
gos, kaip vienintelio likusio jų 
rankose ginklo, reikšmę dėl Tė
vynės laisvės atgavimo ir lietu
viškumo išlaikymo svetimam 
krašte. Knyga tremtiniams —. „ „ , ,
ir buvo akivaizdus lietuvių tau-] įlČilIIMHy jMiiSlKi, mI*K 
tos gajumo įrodymas. Tremty-f 
je buvo išleista gana daug ir 
gan vertingų knygų. Mes džiau
giamės jomis, nes tai didžiulis 
skaudaus smūgio ištiktos tau
tos turtas.

pas jį su raportais. Jie bu
vo iš Kanados, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir An
glijos. Kaip žinoma, visi 
katalikų Bažnyčios Vys
kupai ir Arkivyskupai tu
ri nustatytu laiku lankytis 
pas Popiežių ir padaryti 
jam pranešimus.

Šv. Tėvas p 
kai kalbą. J*

ispaniš-

Keturi Ndteji Slaptai (foku
savo Krip Užbaigti 

Konferencija

Pasaulio susmuki!
• v ■ •priežastis

I

Šv. Tėvas Pijus XII pri
ėmė naująjį Bolivijos Am
basadorių Senor Tavier 
Campero. Ambasadoriui į- 
teikus paskyrimo raštus,

'Prancūzijos kardinolui 
mirus, Šventoji Kolegija 
sumažėjo iki 55 narių. Pil
ną šią kolegiją sudaro 70 
kardinolų.

gavo pašaipas E IRO, 
Medumi Hfcuhac pigu najimS

n

susmukęs. Tarp daugelio 
priežasčių, kurios veda 
prie susmukimo, ypač pa
žymėtina nepakankamas 
panaudojimas religijos, 
kaip civilizuojančios, gy
venimą tobulinančios jė
gos.

Didžiosios Britanija hto- 
cesė nori apionyti Ameriką

Didžiosios Britanijos 
Princesė Margarita, grįžus 
iš savo keturių savaičių a- 
tostogų kelionės po Euro
pą, pareiškė, kad ji dabar 
norinti aplankyti Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Darbininko” Sękridis-Piknikas 
Praėjo Sėkmingai

Visų seniai lauktas “Dar
bininko” sąskridis - pikni
kas praėjusį sekmadienį, 
birželio 12 d. Romuvos 
parke, Montello, Mass. 
praėjo smagiai ir sėkmin-Tremtiniai, kurie gavo 

_______ pašalpas iki rugsėjo 30 d. gai.
Deia diena iž dienos tremti-l 19*8 met. iš Tarptautinės Vietiniai ir apylinkės lie- 

nių stovyklos Europoje tuštė- Tremtinių Organizacijos, tuviai gausiai dalyvavo. Iš 
ja. Jų gyventojai išsiskirsto ir vadinamos IRO, pagal 
traukia į saugesnes vietas. I tikybas skirstomi sekan-
Daugelis jų atklysta ir į Ame-piai: Romos Katalikų — 
riką bei Kanadą, į gretimus už-|35%» Izraelitų^ — 20%, 
jūrio kraštus. '------... .
lietuviškosios knygos leidimo Į Vištikių — 14%, Graikų 
persepektyvos vis mažėja, lei- Į katalikų — 7%, 
dyklos savo darbą baigia.

So. Bostono ir Cambridge 
atvažiavo du perpildyti 
autobusai. Atsilankė LDS 
Centro pirmininkas, dide-

slaptai susirinko ir disku- 
savo kaip užbaigti savo 
konferenciją, kuri iki šiol 
tik tuščiais ginčais pasi
žymėjo. Užsienio ministe- 
riai norėtų tą konferenci- 
. ą garbingai užbaigti.

Taigi dabar deda visas 
pastangas, kad nors Ber- 
yno blokados klausimą 
išspręsti ir visus nesusi
pratimus prašalinti. Ta
čiau labai abejojama, kad 
blokados reikalas bus iš
spręstas. Rusai nori tik 
laiką laimėti. Todėl jie ir 
daro trukdymus.

Konferenciją nori už
baigti ketvirtadienį, birže
lio 16 d.

Šv. Roko parap. kleb. kun. 
Pr. V. Strakauskas, nese
niai atvykę iš tremties Dr. 
St. S. Sužiedėlis, Dr. St. 
Lūšys, pulk. Andrius ir ki
tų įžymių svečių.

Kalbėjo kleb. kun. P. V. 
Strakauskas, Dr. S. Sužie
dėlis, St. Lūšys ir neseniai 
atvykęs iš tremties pulk. 
Andrius.

Grojo šauni Al. Stevens
Taiti tremtyje! Protestantų —14.5-T, Sta- lis liet, spaudos skleidėjas orkestrą. Lietuviškoji jau-

»’ _ t r-, . .. *__ ________ • -_ s niinmono amacriai artlrzi ikiir lietuviškų reikalų rėmė- 
) jas, Lawrence, Mass. šv. 

minėta tikyba — 7.5% ir Pranciškaus parap. kleb. 
kitų tikybų — 1.5%. |kun. Pr. Juras, Brocktono'c.

Toliau — belieka vienas klau
simas: argi lietuviai jau galės) 
apseiti be savo nūolątinio paly
dovo, be aštriausio nūdienio 
ginklo, be lietuviškos knygos, Į Centro Valdyba šiuomi maloniai kviečia visus lie°tu- 
vargingam išeivio kelyje atkly- vius, pritariančius šios Sąjungos veiklai, atsilankyti į 
dę ir i tolimąjį už jun ? Argi jau Į SeimąĮ įvyksiantį g. m. birželio m. 26-27 d. šv.
nebėra tokios bazes, kunoje ga-parapijos svetainėje, 94 Bradford St., 
Ktų ir toliau lietuviškoji toyg*|Uwrencc> Mass. F

Tęaiays 2-nune pust

KVIETIMAS
Lietuvių R. K. Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos

LDS Centro Valdyba.

Amerikos laivyno viršinin- 
kas ve <.■-1 katalikas

Sunku yra žmogui, my- ir duotus pasižadėjimus, 
linčiam gamtą ir ypatin- Maža to, okupavę Lietuvą, 
gąjį j°s grožį, birželį pa- sovietai beatodairos pra- 
vadinti tragiškuoju, nes 
tai yra vienas iš gražiau
sių mėnesių metų bėgyje. 
Birželis galutinai išdabina 
medžius žaliaisiais lapais, 
nubarsto pašlaites žibuok
lėmis, nusėja laukus gra
žiaisiais gėlių žiedais...

Deja, lietuviams ir ki
toms dviems Pabaltijo 
tautoms: latviams ir es
tams — birželis kasmet 
primena ir amžiais pri
mins didelę tragediją, di
deles jų tėvynainių kan
čias, kraują ir ašaras...

Kiekvieną birželį mes 
sustojame mintimis ties 
to mėnesio 15-tąja diena, 
kuri buvo 1940 m. Tuomet 
didysis Pabaltijo valsty
bių kaimynas SSSR, su
laužydamas visas pasira
šytas sutartis, okupavo 
tuos kraštus, užgniaužė jų 
laisve irjąidšjp 

je teroro ir p 
paudos leteną.

Pirmoji bolševikų oku
pacija užklupo Lietuvą 
klastingai, staigiai ir neti
kėtai. Ligi to laiko sovie
tai visuomet akcentuodavo 
draugiškus santykius su 
Lietuvos valstybe, kurie 
buvo nustatyti 1920 m. lie
pos mėn. 20 d. Taikos su
tartimi, 1926 m. Nepuoli
mo ir 1939 m. Savitarpio 
pagalbos sutartimis.

Deja, bolševikai išnieki
no ir sumynė po kojomis 
visas pasirašytas sutartis

Prezidento Trumano nau
jai paskirtasis Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lai
vyno Sekretorius p. F. P. 
Matthews yra veiklus ka
talikas. Jis yra buvęs gar
sios Amerikoje katalikų 
organizacijos — Kolumbo 
Vyčiai vadas, o taip pat 
aktyvus ir kitose katali
kiškose organizacijose. Jis 
yra atitinkamai atžymėtas 
šv. Tėvo ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausy
bės.

dėjo terioti ir naikinti vi
są Lietuvos gyvenimą, jos 
kultūrinius bei ekonomi
nius laimėjimus, pasiek
tus dvidešimties su viršum 
metų nepriklausomo gyve
nimo laikotarpyje, kalinti, 
kankinti ir žudyti jos gy
ventojus...

Tik porai mėnesių pras
linkus po pirmosios bolše
vikų okupacijos, Lietuvoje 
jau buvo sugrūsta į kalėji
mus net 12,000 politinių 
kalinių! Metams jų tero- 
riško valdymo baigiantis, 
Lietuvdje bolševikų jau 
buvo nužudyta per 5,000 .
žmonių! Pagaliau, priartė
jo ir 1941 m. birželis. 13- 
tąją to mėnesio dieną, o- 
kupantai prisivežę tūks
tančius enkavedistų (slap
tosios policijos) iš Sovietų 
Sąjungos, pradėjo negir-

Jie trėmė jaunus ir senus, 
mažus ir didelius, vyrus 
ir moteris, netgi su mažais 
kūdikiais. Tremiamuosius 
sodino į sunkvežimius, ve
žė į stotis ir grūdo į gyvu
linius vagonus, kur jie 
troško, duso, be oro ir be 
vandens, springo ašaromis 
ir šauksmo žodžiais į pa
saulio teisingumą, 
niekas neklausė ir 
nenorėjo. Tokiu 
prieš prasidedant 
su

bet jų 
girdėti 

būdu, 
karui 

naciškąja Vokietija,
(Tęsinys 3 pust)

Stokime į kultūros darbą!
Mums lietuviams šiandieną prieš akis stovi di

džiuliai kultūrinio darbo plotai. O lietuvybės ugdymo 
reikalai jau nei vienai dienai neatidėliotini. Juoba, 
kad, kiekviena atbėganti diena vis atneša naujų, svar
bių, skubių reikalavimų, o kiekviena praeinanti diena 
apraudoja begales nenudirbtų darbų.

Turėdami tai galvoj, mes šaukiame visus geros 
valios lietuvius neatidėliotinai- stoti į lietuviškos, 
krikščioniškos kultūros darbą. Kelkitės! Kelkitės! 
Kelkitės! Į darbą kviečiantis varpas jau gaudžia se
nai.

Kad darbas būtų sėkmingas, reikia susiorgani
zuoti, turėti tinkamą planą ir dirbti. Todėl mes kvie
čiame imtis iniciatyvos ir visur, kur tik yra lietuvių 
susiorganizuoti, įkuriant Lietuvių Kultūros Instituto 
skyrius. Skyrius jau gali būti įkurtas, jei yra bent 5 
į skyrių stojantieji asmens.

Svarbiausias šiuo metu darbas, tai lietuvybės ug
dymo reikalai. Platus tai darbas. Čia tiek daug viso
kių galimybių. Belieka tik gilintis, planuoti ir veikti. 
Tuoj reikėtų organizuoti lietuvių kalbos kursus jos 
nemokantiems arba silpniau mokantiems, pilniąu juos 

.supažindinti su lietuvių tautos istorija, nepriklauso-

nuomenė smagiai šoko iki 
vėlumos. Romuvos parkas 
aidėjo lietuviškomis dai
nomis. Gausioje publikoje 
matėsi daug ir buv. trem
tinių.

Vietinės Brocktono ir iš 
kitų apylinkinių kolonijų 
pikniko šeimininkės dauį 
dirbo ir mandagiai patar
navo, už ką pikniko rengė
jai joms taria nuoširdų I narių ir nuoširdus “Darbi- šiuos dalykus jaučią naujai atvykusieji lietuviai trem- 
lietuvišką ačiū, o taip patįninko” rėmėjas. Dėkojame tiniai. Tat, į darbą£ 
ir visiems, kurie kuo norsHcleb. kun. Pr. Virmauskui 
prie šio pikniko prisidėjo, už paramą.

Km. Pr. VkiMiiskšs 
SveHni LPS Sefcng

Kun. 1__ _________ ,
Šv. Petro lietuvių par. kle
bonas iš So. Boston pri
siuntė sveikinimą LDS 
Seimui su $10.00 auka.

Kun. Pr. Virmauskas y- 
ra vienas iš pirmųjų LDS
nar 
nin 

Hclel

Pr. Virmauskasjmos Lietuvos gyvenimo laimėjimais, lietuvių tautos 
kultūra ir Lt. Konkretesnių nurodymų bus duodama 
kiekvienam skyriui, kaip tik jis įsikurs ir praneš apie 
tai Lietuvių Kultūros Institutui 94 Bradford St., Law- 
rence, Mass. •

Čia gražaus darbo galės rasti visi susipratę lietu
viai. Bet ypač galės sėkmingai padirbėti, taip gyvai

Kun. P. M. Juras,
Lietuvių Kultūros Insituto Pirmininkas.

į



Komunistinis teroras Italijoj "**
________________________ * * Lisbona — Gegužės 13 d.

Komunistai Italijoj silp; munistai iš visų buvo švenčiamos 32-ros 
sukaktuvės nuo Dievo Mo
tinos apsireiškimų Fati- 

Į iškilmes atvyko 
daugiau, kai 400,000 žmo-

Komunistai Italijoj silp; munistai iš visų nuo šio! 
nė ja ir diena po dienos miestelio vietovių per 121 
praranda savo užimtas po- ir daugiau mailių. Jie pa-, 
zicijas. Negalėdami išsilai- stojo einantiems į darbą moj- 
kyti garbingu keliu, jie nekomunistinės darbinin- X J .. . „
paprastai griebiasi smur- kų sąjungos nariams ke-!“lM tlk 18 visų Portuga-
to. Kad tai tinkamiau pa- lią. Prasidėjo žiaurios jU08 kamPU, bet ir is kitų 
vaizduoti, bus pravartu muštynės, kuriose iš ^ung’. Ą“erikęs
paminėti, kad ir tokį įvy- nos ir iš kitos pusės daly- *al8tyblU» 
kį. vavo tūkstančiai darbinin- Anglijos.

Miestely Molinella, netoli kų. Tik po dviejų valandų, dalyvavo ir ketun Amen-
vavo tūkstančiai darbinin-

, Irlandijos ir
Anglijos. Tose iškilmėse

kos vyskupai, kurie iš čia 
vyko į Romą.

Maldininką* su savimi 
junga buvo ištisai komu- ir besimušančius išskirstė, atsivežė ir apie 800 ligo- 
nistų rankose. Pastaruoju 
laiku įsikūrė čia ir neko-j 
munistinė darbininkų są- • 
junga, į kurią tuojaus pri-!

Bologna miesto buvo ko- muštynėms • vykstant, at- 
munistų tvirtovė. Čia ir vyko italų policija net su 
profesinė darbininkų Są- šarvuotais automobiliais

DARBININKAS
f P_nr—So Kmuyvenrojų rasnngumas

Juag. Valstybėse

2
MBARTIB PASTABOS

»

Pradžia 1-me puslapy]

įnių, iš kurių trys visiškai 
iš savo Sunkių ligų pagijo. 
[Pagyjimus patvirtino gy- 

j o_, t---------------—j----------------------r.. , Roma — Italijos žandar- dytojų Biuras Fatimoje.
sidėjo keletą tūkstančių i- merija per balandžio mė- šio biuro tvirtinimu, viena 
talų darbininkų. Komunįg- nesį sukonfiskavo 12 pa- ■ 25 met. amž. mergina, sun- 
tai ant jų labai iniršo. Ir trankų, 48 automatinius kiai sirgusi jau 5 metai 
kai nekomunistinė darbi- šautuvus, 2,000 automati- stuburkaulio džiova ir to 
ninku profesinė sąjunga nių ir 400 paprastų pisto- pasėkoje buvusi suparali- 

letų, 2,500 rankinių grana- žuota, laike palaiminimo 
tų, 7,000 artilerijos sviedi- ligonių su 
nių, 300,000 įvairiausių šo- tu, visiškai pagijo. Palai- 
vinių, 2.5 tonos sprogsta-. minimą Šv. Sakramento 
mosios medžiagos ir 3 ra- teikė Amerikos vyskupas 
dio stotis. ĮSidney Metzgera iš Texas.

Padarius peršvietimą 
!Roengeno spinduliais, bu
vo rastas jos stuburkaulis 
visiškai sveikas. Kiti du 
pagyjimai irgi buvo rasti 

— šia 1 Kad bergždžius naši- visiški- Buvo konstatuota 
4 Rusija keletas ligonių sveikatos

- -pagerėjimų ir visa eilė pauauuuvi . _ A .
2) Kad tai

su apylinkės ūkininkais 
sudarė darbo sutartis ir 
išėjo į darbą, komunistai 
visiškai neteko ligsvaros. 
Ir štai vieną rytą prie ši
to miestelio susirinko ko-

nvijjęiMRii ąjvavvnrai

Šv. Sakramen-

PASITARIMAI ALGŲ 
KLAUSIMU

(teiktoji Kardinolui Francis Spellman vjza.—Sto
vi iš kairės pirmoje eilėje: BALF-o Pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končiui, tremtinių atstovė Valerija*Barmie- 
nė, įteikianti, adresą, Kardinolo atstovai, jo asmens 
sekretorius prelatas Murphy ir Vyskupas Ryan. Už 
vazos stovi tremtinių vaikučiai ir tremtinės mergai
tės Brokaitės.

SLAPTAS MIKROFONAS 
VYSKUPŲ POSĖDY

Pittsburgh, Pa.
savaitę įvyks pasitarimai tarimus Sovietų Rusija: 
dėl algų plieno, anglies, e- moka gražiai panaudoti 
lektrikos ir kitose indus- savo naudai;
trijose ir pramonėse. vienintelis būdas vėl priei-

Kaip žinoma, organizuo- ti prie Bendros Komen-; 
ti darbininkai reikalauja dantūros Berlynui sudary-i 
pakelti algas, o darbdaviai mo. kurioj rusai, su veto! 
nori jas numušti, ir eina teise, gali kenkti vakarie-j 
trynimąsis. Darbininkai į- čiams 
rodinėja, kad kompanijos, noms; 3) kad taip pat yra; 
ypač plieno padaro daug vienintelis bū J<zo idv, ____ . ._K _ _____ »»*
pelno, ir gali mokėti didės- sudaryti tokio pobūdžio į r ageiuC LietUVlUS W0 
nes algas. To reikalauja Tarybą visai Vokietijai, ir Tilto" TakirinkK 
pakilusios kainos pragyve-. nieko .nebus prarasta, jei 
nimuL Darbdaviai protes- to bus nepasiekta, nes ir 
tuoja. Jie sako, kad pake- dabar to nėra: 
lūs algas turės „
kainas. Taip, ir eina var- ryt ekonominiams Vokieti- Pr\e. ®er^yno 
žytinės.

Darbininkai 
pirmiausia i -
Darbdaviai, nukapoję ai- ties sudarymo ir galop 5) vienas kuopos vyras gavo 
gas, šie ktiek sumažina ir kad susidaryti progos kai- specialius karinės valdžios 
kainas už produktus.

Nežiūrint lietaus, tradi
cinės nakties pamaldos at
sibuvo žvakių šviesoje.

Altorius buvo papuoštas 
i gėlėmis, atvežtomis Olan- 

ir jų Berlyno zo- ^oato maldininkų iš to 
4 būdas prieit;

I Tilto" TakHnhK
Frankfurtas Nese-

z J F<z^ė- JczLczz w 4) kad tuo niausiai viena 4060 lietu-
kelti ir būdu galima siekti suda- vių darbo kuopa, dirbusi

_____________ _______ > “Oro tilto” 
jos klausimams tarybą ir tiekimo, šventė savo 500,- 

visuomet eiti prie Sovietų Sąjungos 000 darbo valandų sukak-
nukenčia, naudingos prekybos sutar-1 ties šventę. Ta proga kiek-

......... . •
Pragos Arkivyskupas yra skiriamos vien kunigų 

Juozapas Beran savo laiš- ir vienuolių auklėjimui, 
ke kunigams pareiškė, kad Katalikiškas jaunimas yra 
paskutinysis Čekoslovaki- verčiamas stoti į komuniš- 
jos Vyskupų posėdis ture- tiškas jaunimo organizaci- 
jo būti nutrauktas, kadan- jas. Arkivyskupo laiškas 
gi posėdžių kambary buvo baigiamas taip: “Mes Sto
rastas įtaisytas slaptas vime už laisvą Bažnyčią 
mikrofonas, per kurį Če- laisvoje valstybėje”* 
koslovakijos komunistinė . ------------—_
vyriausybe bandė sužinoti, 
kas tame posėdyje bus 
kalbama. Toliaus Arki
vyskupas nusiskundė, kad 
neatsižvelgiant į tai, jog 
dabartinė Čekoslovakijos 
konstitucija l 
religijai laisvę, bet religi- rimta 
jos persekiojimas eina vi- nes 
su žiaurumu. P 
spauda arba uždaroma, &us. Bankos liko tuščios, 
arba taip aštriai cenzūruo- Užsienio prekybininkai, 
jama, kad Svarbesnius da- kurie atydziai seka padėtį, 
lykus yra neįmanoma pa- sako, kad dabartinė rau- 
sakytt Taip pat uždarinė- donųjų valdžia būtinai tu- 
jamos ir katalikiškos mo- ri gauti pagalbą iš užsie- 
kyklos. Slovakijoj ir Mo- nio. Jeigu negaus, tai visa 
ravi jo j jau uždarytos net industrija ir pramonė su- 
ir tokios mokyklos, kurios smuks.

Shanghai, Japonija — 
Raudonųjų karo jėgoms 

garantuoja užėmus šį miestą susidarė 
ekonominė krizė, 

nacionalistai pasi- 
Religinė traukdami išvežė ir pini-

Pagal ypliaiiKitis Cenzo bujoti, klestėti ir leisti savas 
Biuro pranešimus beraščių [atžalas? Į tai reikėtų atsakyti, 
skaičius Jung. Valstybėse.kad tokia bazė yra, tik mums 
Žymiai nukrito. Spalio mė- patiems, nors sunkiai uždirba- 
nesyje 1947 met. iš 106,- mais centais ir doleriais reikia 
000,000 virš 14 met. am- ją remti, puoselėti. Toji bazė, 
žiaus žmonių tik 2,800,000 sakyčiau, yra Amerika. Čia jau 
nemokėjo rašyti ar skaity- ir iŠ seniau gana didelis mūsų 
ti, arba, apskaičiuojant tautiečių skaičius gyvena. Jie 
nuošimčiais, buvo 2.7% Vi-turi įsirengę savas spaustuves, 
SO gyventojų skaičiaus, yra išleidę ir gana puikių lietu- 
1930 met. buvo beraščių Viškųjų knygų, žinoma, ir dar 
4.7%, 1920 metais— 6.5%,1 daug jų išleis, tik mes, ir se- 
1870 met. — 20%. ; nieji, ir naujieji ateiviai — turi-

Beraščių asmenų skai- me tą kilnų darbą atitinkamai 
čių palaiko seni, virš 65 remti. Gi mes visi ir bendromis 
m., žmonės, kurių praei- jėgomis — tai turime daryti, 
tais metais kiekvienam nes to iš mūsų reikalauja lietu- 
100 teko 7 žmonės, arba 
7%, o 14-24 met. amž. 
kiekvienam šimtui beraš
čių teko 1 žmogus arba 
1%. Tarpe 1930 -1947 me
tų beraščių skaičius suma
žėjo 1,300,000, neatsižvel
giant į tai, kad gyventojų 
skaičius padidėjo 17,400,- 
000 virš 14 met. žmonių.

Amerikos valstijų įsta
tymai reikalauja privalo
mo vaikų mokyklos lanky
mo. Trys valstijos reika
lauja, kad visi iki 14 met. 
amž. vaikai privalo moky
klas lankyti; viena valsti-j 
ja, kad — iki 15 met.; 36į 
valstijos ir Columbijos: 
Distriktąs nustato priva-; 
lomo mokyklų lankymo kinį ir t.t. 
amžių iki 16 met. amžiaus;! Smulkiai sąlygų čia nebemi- 

nėjau, nes kiekvienas, norįs 
plačiau susipažinti su vajaus 
sąlygomis, gali jas rasti spau
doje paduotuose skelbimuose.

Ties šiuo skelbimu laikraš
čiuose, kiekvienas lietuvis turė- 

kad’tų sustoti ir nuoširdžiai pagal-

viškoji sąmonė ir kova dėl Tė
vynės laisvės. Pritruksime lie- 

[tuviškųjų knygų — nustosime 
Ipb kojomis ir lietuviško pagrin
do, ant kurio stovėdami — te
galime ir siekti šių kilniųjų 
tikslų.

Štai, skaitome spaudoje labai 
gražų ir visomis išgalėmis- rem
tiną sumanymą — kvietimą tal
kon prisidėti prie lietuviškosios 
knygos leidimo vajaus. To va
jaus iniciatoriai — yra susikon
centravę į Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugiją. Pirmoj 
eilėj numatoma spausdinti pro
fesoriaus J. Balio “Istoriškus 
Padavimus”, paskui — prof. A. 
Vaičiulaičio naują novelių rin-

dvi valstijos iki 17 met. 
amž. ir 6 valstijos iki 18 
met. amžiaus.

Žymesnieji Amerikos vi
suomenės veikėjai ir kul-į 
tūrininkai pabrėžia tą fak-[ 
tą, jog neužtenka, 
žmonės moka skaityti arivoti: 'Ar tai nėra tik vieninte- 
rašyti, bet reikia, kad 
žmonės ir suprastų, ką jie 
skaito ar rašo. C.C.

Aštri nesmMta taip kerne- 
nfcffiy valstybių

bėti dėl Sovietų Sąjungai!pagyrimo lapus, kuriuos į- 
kenksmingos Berlyne dvie-įteikė “oro tilto” teikimo

Paslaptis, kodėl Sovietų Jų rūšių pinigų sistemos ir skyriaus^viršininkas, pulk. 
Rusija panorėjo pasitarimų siektiRusija panorėjo pasitarimu vokieti-

Paryžius — Dabar vyks-. jOs zonos pinigus, 
tančiuos 4 didžiųjų valsty-į 
bių pasitarimuos Paryžių-; 
je pastebėta, kad rusai ne-Į 
rodo jokioms nuolaidoms! 
mažiausio noro ir todėl la
bai abejojama, 
prieita prie bet 1-i 
tarimų. Kilo klausimas, licijos štabo būstinės pa- 
jei taip rusai nusistatę, tai vogė drabužių ir pinigų a- 
kodėl jie norėjo tų pasita- pie 100 dolerių. Jis pareiš- 
rimų. Tuo reikalu vakarų kė, kad vogė iš policijos: 
valstybėms išryškėjo tokie štabo būstinės dėlto, kad! 
dalykai: tai geriausia vieta vogti. I

Berlynui į- Eug. McGinley.
Įteikimo iškilmėse, ku- 

Irios įvyko kuopos būstinė- 
! je Zeilsheime, be kitų auk- 

_ . . w jštų U. S. Armijos svečių
GeridUSKJJI Vi€te vogti dalyvavo ir naujasis

- -
Tokyo, Japonija — Vie-j 

kad būtų nas buvęs policininkas,' 
kokių susi- prisipažino, kad jis iš po-!

yra pirmoji,

ANGLIAKASIAI PRADĖJO 
“STABILIZACIJOS” 

STREIKĄ
Pir-

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKE:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žvmiu žmoni” p a • 

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

Nuoširdžiai Kviečiame IJetovių Dienoje dalyvauti
Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius. Rėmėjus — visus 

Pranciškonų bičiulius.
Nepraleiskite Progos jiamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 

ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 
Vandenyne.

Visi Kebai Veda į Atostogų Kraštą Maine!

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

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHEKS 

Kennebunk Port, Maine • Tek 5.

gauti

Frankfurto karinių dali-; 
nių vadas brig. generolas, 
P. E. Gallagher.

Ta lietuvių darbo kuopa 
kuri pasiekė 

tokį .darbo valandų skai
čių. Balandžio 16-17 d. šios 
darbo kuopos vyrai pasie
kė rekordą, prikraudami 
paros bėgyje kas 9 minu
tės lėktuvą. Per tą parą 
[buvo nugabenta į Berlyną 
12,940 tonų maisto ir kito
kių dalykų.

Balandžio 30 d. buvo 
specialiai pagerbta 10-ties 
tos kuopos vyrų grupė, 
kuri per 4 minutes prikro
vė lėktuvą. i

Taip lietuviai talkininka
vo šaltojo karo kovose 
prieš Berlyno blokadą. Ta 
kova, kaip jau žinome, A- 

i menkos, jos sąjungininkų 
ir talkininkų buvo laimėta.

Į

Pittsburgh, Pa.
madienį sustreikavo 450,- 
000 United Mine Workers 

i nariai. John L. 
; Lewis, tos unijos preziden
tas, sako, kad šis streikas 
yra tam, kad stabilizuoti 
(nustatyti tam tikru ly
giu) anglies'industriją.

Anglies industrijos va-į 
dai pasmerkė 
Lewis žygį ir pareiškė, 
kad pagal sutartį darbi
ninkai negali mesti darbo 
ir išeiti.

Šis streikas tęsis tik vie- 
įną savaitę. John L. Lewis 
gali būti bandys paruošti 
naują sutartį, nes dabarti
nė sutartis baigiasi birže
lio 30 d.

į

tiek laimėjo daugiau atly
ginimo atostogų ir šven
čių metu. Atostogų metu 
gaus $9.90 daugiau už 
dviejų savaičių laiką ir 
taipgi bus atlyginta už 
šventes, kad ir nedirbs, o 
tie kurie dirbs gaus laiką 
ir pusę atlyginimo. Kom
panijai šie priedai kainuos

John L.iaPie. S.150’000 tet
___ ■ -, - streikienams kainavo

streikas apie $200,000.
Darbininkai grįžo dar

ban ir autobusai jau va
žiuoja visuose miestuose 
ir miesteliuose.

I šj streiką užbaigti labai 
[daug paveikė Gub. Paul 
A. Dever.

t

Eastem Mass. Autetasy 
BariMaky Streikas 

Užsibaigė

Apie kctmmBh) nuteistą 
. KadMy Hinduenty jm 

isictsTvS Trys Knygos
I

I Vatikanas jau išleido 
,tris plačiai dokumentuotas 
I knygas apie komunistų 
nuteistą Kardinolą Mind
szenty. Knygos yra veng-|> 
rų, vokiečių ir italų kalbo
mis.

Tokio, Japonija — Gen. 
Douglas MacArthur, Ame
rikos vyriausias vadas Ja- 

šeštadienį, birželio 11 d J ponijai, pareiškė, kad Ru- 
užsibaigė Eastern Mass.[sija kursto sukilimus Ja- 
Street Railway kompani- ponijoj. * 
jos darbininkų streikas, 
kuris palietė 79 miestus ir! kad Japonijoj buvo užda- 
miestelius, užsibaigė. Dar- ryta unija, kuri surengė 
bininkai, kurie taiso auto- demontstracijas be leidi* 
busus ir juos vairuoja, mo. Alijantų Tarybai So- 
1222 .balsais prieš 569 nu- vietų atstovas 
balsavo priimti sąlygas ir 
grįžti darban.

Darbininkai reikalavo 
pakelti algas, bet jie algų 
pakėlimo nelaimėjo, šiek

į

Rusams labai nepatiko,

įteikė pro-
testą.

Taigi Gen. 
atsakydamas 
protestą, pareiškė, kad ru
sai kursto japonus sukilti.

MacArthur, 
į Rusijos

Praga — Jugoslavija pa
reikalavo, kad aštuoni 
Vengrijos diplomatai per 
48 valandas apleistų Jugo
slaviją. Tai daroma dėlto, 
kad Vengrija visai nesenai 
išvarė iš savo krašto ketu
ris Jugoslavijos diploma
tus.

Kartu Jugoslavija ap
kaltino Bulgariją, kad ji 
nesiėmė reikiamų žygių 
prieš dviejų Jugoslavijos 
diplomatų užpuolikus So
fijoj, Bulgarijos sostinėj. 
Galop pažymėjo, kad So
vietų Sąjunga trukdanti 
Jugoslavijos radio trans- 
lacijas.

lis kelias lietuviškąją knygą iš
gelbėti iš mirtino pavojaus?” 
Juk Tėvynėje — knygos nebe
leidžiamos, arba, jeigu ir išeina 
kokios brošiūros, tik apie penk
mečius, apie “tėvą” Staliną ir 
kitokios propagandinės knyg
palaikės, kitur — taipgi jų ma
ža išeina.

Tad, LIETUVIAI, SUKRUS- 
KIME! Pr. AL

Balty Federacija Kanadoje
ruošia Toronte šio birželio 19 

d. 15 vai. bendrą gedulingą mi
nėjimą bolševikinio teroro au
kų 1941 m. birželio 13-14 dien.

Minėjimas su trumpa menine 
programa bus atliktas bendrai 
lietuvių, latvių ir estų United 
Church salėje, (kertė Bloor ir 
Huron Street).

Įėjimas nemokamas. Išlaidų 
padengimui aukos priimamos su 
gilia padėka.

BALF-o VAJAUS VYKDYMAS
- - - -

BALF-o Valdybos nuta
rimu buvo išsiuntinėti lai
škai su aukų lapais pra
šant lietuvių būti rinkėjais 
ir parinkti aukų tremtinių 
šalpos reikalams.

Daugelis lietuvių atsilie
pė j valdybos prašymą ir 
atsiuntė aukų, už kurias 
BALF-as visų šelpiamųjų 
vardu nuoširdžiai dėkoja. 
Tačiau daug kas dar nesu
skubo atsakyti į BALF-o 
prašymus dėl trumpo lai
ko. BALF-o Administraci
ja gavo laiškų iš rinkėjų, 
kurie prašo pratęsti aukų 
rinkimo laiką.

Atsižiūrėdama į rinkėjų 
prašymus, kad pastaruoju 
metu buvo net kelios rink
liavos kitiems svarbiems 
lietuvių tikslams, BALF-o 
Valdyba, savo posėdy 1949 
m. gegužės 31 d., nutarė: 
pratęsti aukų rinkimo lai
ką kviečiant visus lietu-

vius, be išimties, prisidėti 
prie BALF-o vykdymo va
jaus ir paremti visas 
BALF-o vardu daromas 
rinkliavas ir tuo prisidėti 
prie mūsų tremtinių gelbė
jimo darbo.

Tenebūna ne vieno, kas 
nebūtų paaukavęs tremti
nių reikalams!

BALF-o Valdyba.

nureisiis MramoMS mrm* 
szenty netekęs atminties

Vatikanas — Praneša
ma, kad komunistų nuteis
tojo Vengrijos Primo Kar
dinolo Mindszenty protas 
yra blogoj padėty. Jis pav. 
nieko nepamena apie jo 
teismą ir nuteisimą. Žinios 
gautos iš jo motinos ir ki
tų asmenų, kuriems buvo 
leista su juo pasimatyti.
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Ispanija politiškai nusižengusi; 
ji katalikė

išvežti 50,000 nelaimingų jų žmo-
9 pili a1f9Ax1fiiz»i m 11* andunano

Tai buvo Lietuvai verks- Pf^dėjo . .
mo, ašarų ir didžios trage- Nu vežtis juos j Rai-
dijos dienos. Šis negirdėto p14 ?^keį’ 
pasaulyje brutališkumo P?u. ^UY° ekzeku-
aktas Lietuvoje buvo vyk-1™*1 ve^antls
domas pagal iš anksto pa-™?H0’. elek^s m^inos’ 
ruoštą instrukciją, kurią vieliniai nmbair paiai ir 
buvo pasirašęs SIEROV, klt P«e kalėjimo

nių ekzekucija ir žudymas 
trečiąją karo

MŪSŲ TŪKSTANČIAI
Bernardas Brazdžionis

Mūsų tūkstančiai — bevardžių ir benamių, 
O žvaigždė viršum visų galvų viena 
Kaip dangaus ranka mus vedanti į žemę, 
Kur pro naktį kyla rytdienos liepsna.

Mūsų tūkstančiai vienoj likimo knygo’j, 
Tar tum gęstančių beprasmiškai žvaigždžių, 
Einam kelią skaudų, kruviną ir dygų 
Širdyje su laimės ilgesiu skaudžiu.

Sovietų Sąjungos NKVD.““*6; UjP * »“*?>buv0

Atlanto Pakto vadovybė puikiai supranta, kad 
kilus karui su Rusija, Viduržemio jūra būtų viena iš 
svarbiausių kovos vietų; tad būtina turėti savo pusėj 
Ispaniją, kaipo vyraujančią strateginę bazę. Dalykas, 
rodos, lengvas: tik pamoti pirštu, ir Franco pats pasi
siūlys į Atlanto Pakto narius. Faktinai jau siūlosi, tik 
prašo paskolos. Paskola, tiesa, didelė — virš bilijono 
dolerių. Čia kaip tiktai priekaba atsakyti neigiamai. 
Būk tai Amerikos bankieriai ištyrę, kad Ispanija ne
įstengs tokios paskolos grąžinti. Tačiau argi teirauta
si apie galimybę grąžinti, kuomet ištisi bilijonai dole
rių buvo ir tebėr teikiami Vokietijai, Prancūzijai, Ita
lijai, Graikijai, Turkijai ir kitiems Marshallo Plano 
naudotojams? Kurie bankieriai teiravosi apie galimy
bę tas “paskolas” grąžinti? Gal bus atsakyta, kad tie 
pinigai skiriami apsigynimui nuo komunizmo. O kas 
geriau nuo komunizmo gynėsi, kaip gen. Franco? Jis 
ne tik gynėsi, bet ir apsigynė, o kitos tautos, net ir 
“paskolas” gaudamos, prieš komunistus tebetūpčioja. 
Kaip sau norite, šis “ekonominis” argumentas tiek 
skystas, kad netenka apie jį rimtai kalbėti.

Matomai Franco priešai netiki, kad klek protau
jantieji žmonės rimtai žiūrėtų į tas finansines “kliū
tis”, kuriomis norima tik akis apdumti. Tad jie iškiša 
“rimtesnę” kliūtį, būtent, kad Franco buvęs ir tebesąs 
susirišęs su naciais, fašistinis diktatorius. Bet į tai 
savaime siūlosi atsakymas: Stalinas daug tampriau 
buvo susibičiuliavęs su naciais, o vis dėlto Vakarų 
demokratijos palaiko su juo diplomatinius santykius, 
nors jis yra aiškiai pasirodęs didžiausiu demokratijos 
priešu, pasiryžusiu žūt-būtinai prieš demokratiją ko
voti. Ir tokiam asmeniui Amerika yra suteikusi 11 bi
lijonų dolerių vertės “lend lease” (paskolą amžinam 
negrąžinimui). Tad ir šis argumentas, tarsi rėtis van
dens, neišlaiko nė mažiausios kritikos. Kur gi tada 
slepiasi priežastis neprietelingo prieš Franco nusista
tymo?

Priežastis štai kokia: Franco yra karštas, nepa
kenčiąs komunizmo katalikas ir lygiai tokia pat yra 
ispanų tauta. Apie tą tikrąją priežastį nepriimta kal
bėt, tik Kongrese pašnabždoms kartojama kažkeno 
paleistą šūkį: “arba komunizmas, arba katalikybė”. 
Reiškia, tam šūkyje nekatalikai įžiūri dvejopą pavo
jų: nuo komunistų ir nuo katalikų. Jiem išvengti ieš
koma vidurinio kelio — demokratijoj, žinoma. Bet ka
talikai irgi geri demokratai. Tad katalikų priešai ne
išdrįsta to šūkio garsiai ištarti, tačiau jie nejučiomis 
pripažįsta, kad katalikybė tai geriausia prieš komu
nizmą atspara.

Kai senatorius Brewster aiškiai Kongrese pareiš-

daug tankų, kurių burzgi
mas turėjo užslopinti kali
nių dejavimus ir pagalbos 
šauksmą...

Bolševikams pabėgus, 
nužudytieji kaliniai Rai
nių miškelyje buvo rasti 
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liaudies komisaro pava
duotojas, Valstybės Sau
gumo 3 rango komisaras. 
Kilus karui su naciškąja 
Vokietija ir bolševikams 
išbėgus iš Lietuvos, ins
trukcijos autentiškas teks
tas liko vienoje iš NKVD ‘ sulaužytais rankų ir kojų 
įstaigų ir pakliuvo į lietu- kaulais, nuluptomis odo- 
vių rankas. mis, nupiaustytomis ausi-

Negana to, buv. komisą- mis, išbadytomis ’ akimis, 
ras Jurgis Glušauskas pa- ištrauktais liežuviais, su- 
pasakojo, kad Maskvos 
Vyriausybė buvo pareika
lavusi Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos, kad ji pra
šytų Maskvos vyriausybės 
sutikimo ištremti iš Lie
tuvos 700,000 žmonių.

Deja, šio savo sumany
mo Maskva nebespėjo įgy
vendinti pirmųjų okupaci
jos metų bėgyje, nes turė
jo bolševikai pasitraukti 
iš Lietuvos. Tačiau tuos 
planus jie įvykdė su kaupu 
ir dar tebevykdo šiuo me
tu, antrą kartą okupavę 
Lietuvą.

Prasidėjus karui su na
ciais ir bolševikams bė
gant iš Lietuvos, dar kar
tą buvo pajusta ypatingai 
kerštinga ir kruvina NK
VD ranka, kuri paliko 
lietuvių tautoje pasibaisė
tinus ir neišdildomus pėd
sakus. Paskutinėmis 1941 
m. birželio dienomis net 
480-yje Lietuvos vietų 
siautėjo įsiutę ir kerštą 
belieją čekistai, visur pa
likdami išniekintas savo 
žudynių aukas.

Pav., Rainių miškelyje, 
netoli Telšių, jie nužudė ir

I

mis, nupiaustytomis ausi-

badyti durtuvais... žudy
nių vietoje buvo rasti pa
likti ir visi kankinimo į- 
rankiai.

Ypatingi kankinimai vy
ko Kretingoje, kur rasta 
lavonų net nukirstomis 
galvomis, nuo kojų ir ran
kų numauta oda. Gi Vie
nuolyno sode, ekzekucijų 
vietoj, rasta ugniavietė, 
kur buvo svilinami kali
niai. Ten pat rasta ir žmo
nių rankų bei kojų odos 
liekanos... '

Kauno priemiestyje, Pet
rašiūnuose, katalikų ka
pams skirtame 8 ha plote, 
taipogi buvo įrengta slap
toms teroro aukoms laido
ti vieta.

Raseiniuose, atkasus ka
linių lavonus, taip pat ras
tas klaikus vaizdas: su
trupinti kaulai,, ^upiausty- 
ti, subadyti kūnai, suža
loti lyties organai... Kau
ne, prie IX forto — vaiz
das toks pats. Panevėžyje 
bolševikai žiauriai nužudė 
ir lavonus išniekino 24 
cukraus fabriko darbinin
kų. Be to, ten pat nežmo
nišku būdu jie nukankino

Mūsų tūkstančiai — be laisvės ir be gando, 
Be savų tėvų sodybų, be namų
Nešam sunkią realybę, ne legendą
Ir ne pasaką viduramžių senų...

Ir ne aukso upių ieškom pasiklydę, 
Kur griuvėsiai svetimi, ir kur kapų, 
Tartum rankos pakaruoklių, kryžiai žydi 
Ir marina sielą mirštančiu kvapu.

Mūsų tūkstančiai — ir mes mirties nebijom! 
Veda mus šviesi tikėjimo liepsna
Į tenai, kur puošis žemė tulpėm ir lelijom -— 
Mūsų didžio išsipildymo diena!

lo ligoninėje, kur buvo tei-( naikino, išgrobė ir išvežė į 
kiama pagalba sužeistie- Sovietų Sąjungą [ ’ 
siems. Panašus likimas iš-^"^ 
tiko ir kitus du gydytoju: 
Dr.. Gudonį ir Dr. Žemgulį. į 
Taipogi, pirmiau išniekinę, 
sužvėrėję bolševikai nužu
dė ir ligoninės gail. seserį 
Kamantauskienę.

Rokiškyje, Zarasuose, 
Ukmergėje ir šimtuose ki
tų vietų — vyko teroras 
ir tik teroras bei nekaltų1 
žmonių žudymas. Tačiau, 
Igal siaubingiausiai tas pa
sibaisėtinas vaizdas palie
tęs Pravieniškių priv. dar
bo stovyklą, kur bolševi
kai kalino 450 žmonių, 
daugiausia ūkininkų, neį
stengusių bolševikams ati- 

. duoti grūdų rekvizicijos. 

. Jie visi buvo sušaudyti iš 
kulkosvaidžių. Negana to, 
kad bolševikai sušaudė ka
linius, bet jie nužudė net 
visą stovyklos administra-!

lir apie 500 Lietuvos kupi- 
gų ir veik visa dvasinės 
vyriausybės hierarchija, 
kaip: Arkivyskupas J. E. 
Mečislovas Reinys, Vys
kupai: T. Matulionis, V. 
Borisevičius ir P. Rama
nauskas.

Skaudu ir liūdna žiūrėti 
į tuos žmones, kurie, gy
vendami JAV-bėse arba 
laisvoje Kanados žemėje, 
yra pasidavę bolševikinei 
propagandai ir laukia sa
vuose kraštuose bolševiz
mo... Tie įmonės nė maža 
dalelyte nežino, • jog, kur 
tik atsirita raudonoji bol
ševizmo banga, ten auto
matiškai imamas naikinti 
valstybinis, religinis ir į- 
prastas kasdieninis gyve
nimas. Bolševikų rėžimą 
visur lydi NKVD kruvinas 
teroras, skurdas, badas, 
vergija, žmogaus sąžinės 
prievartavimas, kančios,, 
ašaros...

Pastaba: reikiamais duo
menimis naudotasi iš J. 
Manto knygos: “Lietuva 
bolševikų okupacijoj”.

Pranys Alšėnas.

pirmai* 
įsiais okupacijos metais? 
Apie tai čia ir nekalbėjau, 
nes' šio straipsnio rėmai 
per siauri. Ir tai, žinoma, 
kalbėta tik apie jų okupa
ciją 1940-41 m. Ko bolše
vikai tuomet nespėjo at
likti — visišku planingu
mu jie vykdo dabar. Pagal 
gautas žinias iš už geleži- 
įnės uždangos, jau 1947 m. 
bolševikai iš Lietuvos į Si- IX K^UCW3jrO VI* V MM O*V
birą buvo ištrėmę 385,000 Į paieškomi asmens gyveno Kau- 
žmonių, o į ištremtųjų vie- ne.
tą atgabeno rusus. Iki da- ■ Prašoma atsiliepti juos pa- 
bartinio meto tas skaičius 
jau ir yra priartėjęs iki 
700,000 ištremtųjų.

Nužudytųjų, ištremtųjų 
ir dingusių be žinios Lie- 

! tu vos gyventojų tarpe yra

PAIEŠKOJIMAI

Paieškoma: 1) Laima Elvira 
Krikščiūnaitė, Mato Krikščiūno, 
buv. Kauno gimnazijos direkto
riaus, duktė; 2) Marija Krikš
čiūnienė! 3) Jurgis Krikščiūnas 
ir Stasys Grigaliūnas. Visi šie

čius ar tuos, kurie ką nors a- 
pie juos žino šiuo adresu: Mrs. 
B. Mičiūnas, 16 Henry St, New 
Britain, Conn.

baisiai išniekino lavonus med. Dr. Mačiulį, atitrauk-i žudynes, kurias įvykdė be-
76 kalinių, jų tarpe iri darni jį nuo operacijos sta- sutraukdami raudonarmie- 

■ .... ------------ Į čiai...

Su Krintančiais

cinf personalą, kurių buvo Su krintančiais topais geltonais, 
apie 50 žmonių, su seimo- L,ūdžiu Palydi“*.
mis ir net mažamečiais 5“ verks “ manim’ 
vaikais. Keletas kalinių,1 AŠ verkiančių marių pakrantėj 
lavonų krūvose, vis dėlto, Lydėsiu baltąsias būręs 
išliko gyvi, kurie vėliau ir ir laiminsiu ilgesio dieną, 
papasakojo apie baisias Kada jos man tave atves.

Neverk, jei ir kartais atspėtam, 
Kad kenčia dėl tavęs širdis, 
Neverk—užteks ašarų mano 
Apverkti skurdžioji dalis.

Aš verkiančių marių pakrantėj 
Lydėsiu baltąsias būręs, 
Bučiuosiu smėlėtąjį krantą. 
Kur palietė pėda tava.

...........  ——--------------------- —-------- ------- — ----- Ičiai.
kė, kad Franco nepripažįstamas vien dėlto, kad Ispani-i Tai tik maža iliustraci
ja yra katalikiška šalis, tai Dean Acheson suniurnėjo:) ja tų baisiųjų Lietuvai bir- 
“tuščia dialektika!” Ta proga Tėvas Gillis štai ką pa- želio tragedijos dienų. O 
sakė: “Dialektika tai logika, o logika tai sveikas pro- kur dar mokslo, meno, kul- 
tavimas. — Ar gi jau būtų nuodėmė Amerikoj sveikai tūros ir ekonominiai tur- 
protauti?” K. tai, kuriuos bolševikai su-

Paieškoma: 1) Teresė Surke- 
vičiūtė (Surkiewicz) Sankovs- 
ka, duktė Karolio, kilusi iš Lie
tuvos, Kėdainių apskr. Išvyko 
Amerikon 1914 met Gyveno 
čia Washingtone, kur turėjo 
savo namus. 2) Julija Labu- 
nauskaitė (Labunovska), kilu
si iš Lietuvos. Išvyko Amerikon 
tarpe 1922 - 28 met.

Paieško jas Jonas Vilutis, 23 
Melrose E. Nonvalk, Conn.

| Marija Askaitytė, kilusi iš 
į Lietuvos, Trakiškių km., l^lva- 
rijos valšč., paieško savo gimi
nių Askaičių ir Bansleverių 
gyv. Amerikoje Shenandoah, 
Pa.

Paieškotoja Marija Askaitytė 
dabar gyv. (16) Hanau D.P. 
Camp, U. S. zone Germany.

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas 

Du, kurie niekad neapvilia 
(Autobiografinis pasakojimas)

I.
SENUTE, MALDOS FILOSOFE

“O koksgi čia laisvumas, sūneli?! Žmonės 
iš seniai taip galvoja, kad paskiri švehtieji 
tam tikrais atvejais geriau ir greičiau už ki
tus padeda. Ir man niekad neteko gyvenime 
— nei skaityti, nei girdėti, kad šv. Bažnyčia 
tokį žmonių galvojimą būtų kada draudusi 
arba bent papeikusi. Niekados! Pametus ko
kį daiktą, šv. Antano pagalbos šaukiasi visi 
katalikai. Ir netik katalikai! Per savo ilgą 
gyvenimą daug, daug kartų girdėjau, kaip 
liuteronai, nors šventųjų negarbina, ir net 
žydeliai — svarbiais atvejais — siųsdavo au
kų šv. Antanui Kretingiškiui. Ar manai, žy
delis duos veltui pinigą? Ir dar — nuostolį 
apturėjęs! Žmonės toki, nes patyrė”.

“Ar kiekvieną kartą šv. Antanas padėda
vo atrasti, ką buvai pametusi?”

“Nesijuok, sūneli! Ne kiekvieną kartą ir 
vaistai pagelbėja. Bet apsirgę žmonės vis 
tiek juos vartoja. Mano koja stovi jau grabe, 
ir aš drąsiai galiu tau pasakyti ,kad šv. An
tanas per visą mano ilgą gyvenimą nei vieno 
karto manęs neapvylė. Nei vieno, vienintelio 
karto, kada aš nuoširdžiai ir ištvermingai jo
jo pagalbos šaukiausi. Žinoma, nereikalingų 
ir neprotingų dalykų nereikia įsigeisti, ir aš 
to niekad nedariau. Jis man- pagelbėdavo ne
tik tais atvejais, kada reikėdavo pamestąjį

daiktą susirasti, bet visada. Kartais žmonės 
juokdavosi iš manęs. Sakydavo man, kad aš 
kvaila. Kad aš laukianti ir besitikinti neįma
nomų dalykų. Aš nesiginčydavau, o tik mels- 
davausi. Meldžiausi į šv. Antaną ir į šv. Ju
dą Tadą, Viešpaties-pusbrolį. Jis yra gelbė
tojas tokioje padėtyje, kada žmonės mano, 
kad nebėra vilties. Žmonės dažnai dangaus 
galimybes nori išmatuoti menkučiu savo pro
to mastu. Atsimink, sūneli: šv. Antanas ir 
šv. Jodas Tadas niekad, o niekad neapvilia. 
Niekad to nepamirški! Vis tiek — kur būsi 
ir ką darysi...”

n.
KLAIKŪS PASIKEITIMAI

• 1. Laikas bėgo. Kaip tie vandenys Lietu
vos upėse. Ir žmonės taip pat vietoje nesto
vėjo. Jie gimė, augo, seno ir mirė. Pagal to, 
kaip kuriam derėjo arba buvo'skirta! Pamal
di senutė, kuri taip gražiai dėstė sūnui kuni
gui maldos filosofiją, mirė. O tasai sūnus po 
truputį artėjo prie ribos, kurią peržengus 
vyras jau pradedama vadinti seneliu. Balsas 
prarado tvirtumą; žingsniai vyriškąjį tikru- • 
mą. Sidabro spalvos pūkai apie ausis — pa
liko jam vienintelis prigimtasai galvos pa
puošimas. Gyvenimo ruduo — klaikus, vieni
šas ir bejėgis — nelaikomai artėjo. Galva 
palinko. Pečiai žemyn pasviro. Ir nenuosta
bu! Apvaizda, kurią netikėjimas mielai pra
vardžiuoja likimu, pasirinko tuos kunigo pe
čius mėgiamuoju savo smūgiams priekalu.

1939 metai. Rugsėjo pradžioje pasaulį pa
gavo naujų tarptautinių skerdynių konvul
sijos. Ir dangaus angelai, ir pragaro demonai 
— galėjo tada vienas kitą klausti: “Kaip ma
nai? Kokią pabaisą pagimdys dabar šitoji

dantimis griežianti ir nuo skausmų besirai
tantį motina, gerokai išsigimusi ir nuo Die
vo nutolusi žmonija?..” Tik vienas Dievas ta
da težinojo atsakymą į šį, angelams — susi
rūpinimą, o demonams — džiaugsmą kelian
tį klausimą. Aišku, kad nei Lietuva, nei jo
sios vadai — nežinojo, kas bus. Bet, greta 
žinojimo, yra intujicija, nujautimas. Ir šito 
nujautimo miglotoji kalba nykiai kuždėjo, 
kad gero nėra ko laukti. Baisusis karas siau
tė čia pat, už netolimų# ranka pasiekiamų 
ražytės respublikos sienų. Tiesa, Lietuva ne
kariavo. Bet niekas nemiega, kada pas kai
myną namai dega!

O vėliau tos klaikios spalių mėnesio die
nos ir dar klaikesnės naktys... Raudonoji 
hydra — besotė pirmą kartą pasijudino savo 

. krauju ir lavonais dvokiančiame guolyje. Žu
dyti įpratusi išdavyko ranka nesudrebėjo su
varydama tada brolžudišką peilį į savo bevil
tiškai kovojančio kaimyno pečius. Kaimyno, 
su kuriuo ją rišo giminingas slaviškas krau
jas ir visas puskapis — nepuolimo, draugiš
kumo, savitarpės pagalbos ir dar kitokių 
paktų - sutarčių. Tasai kaimynas, tiesa, ne
buvo Lietuvai labai geras kaimynas... Bet a- 
nomis Lenkijos agonijos dienomis visa Lie
tuva, o ypač jos šviesuomenė, kvapą sulaiky
dama, klausė sayęs: “Ką jie dabar darys? 
Ar jie besustos ties administracine linija, ar 
gal eis toliaus?”

2. Jie tada sustojo. Sustojo kaip gyvatė, 
kuri praryjusi pelę, išsitiesia saulėje ir kurį 
laiką nejuda. Nejuda, kad tasai judėjimas 
netrukdytų jos virškinimo. Lietuva atsidūrė 
padėtyje nuogo džiunglių laukinuko, kuris 
bėgdamas įkrito į labai gilią duobę ir pama

tė joje miegančią gyvatę barškuolę. Sienos 
aukštos ir stačios. Išlipti nėra galimybės. 
Vargšas bijo pajudėti, kad pabaisa nepa
bustų. Bet jis žino, kad tai jo neišgelbės. 
Barškuolė išsimiegos ir vis tiek pabus! O kas 
tada?...

Tada atėjo 15 birželio slogutis. Įvyko tai, 
ką jau kelis mėnesius pranašavo » politinis 
Lietuvos seismografas (aparatas, parodąs 
artėjantį žemės drebėjimą). Lietuva išgyve
no Pompejos žlugimo diėnas. Kas galėjo ir 
kaip galėjo, bėgo. Kas nespėjo pabėgti, jau
tėsi kaip laukinis triušiukas, smauglio ap
suptas ir jojo žalių akių šalto, hopnotizuo- 
jančio žvilgsnio suparaližuotas. Tas vargšas 
triušiukas negali pajudėti. Bet jis viską ma
to. Mato, kaip jįjį apsupąs gyvasis smauglio 
žiedas darosi kas kartą mažesnis. Kaip guo
džios žaliosios šlykščios pabaisos akys slen
ka artyn ir artyn. Jis jaučia, kaip mirties 
šaltis pamažu išsilieja virpančiuose jojo są
nariuose. Mirtis natūralinė mirtis — būtų 
buvusi to trušiuko siaubingoje padėtyje tik
ra palaima ir išgelbėjimas. Juk mirties lau
kimas yra daugeliui kur kas baisesnis, negu 
pati toji mirtis. Dėlto kalėjimų ir ligoninių 
kronikos retkarčiais pasakoja apie miriop 
pasmerktųjų ir nepagydomų ligonių nusižu
dymus. Siaubo apimtas nelaimingasis žmo
gus ieško kartais pasislėpimo nuo mirties 
toje pačioje mirtyje. Todėl ir anomis baisio
mis birželio dienomis nemaža lietuvių nuėjo 
šituo niekad nebesugrįžtamuoju nevilties ke
liu. Nelaimingieji! Jie yra dvigubai nelai
mingi. Nelaimingi čia ir, turbūt, nelaimingi • 
tenai...

(Bu* daugiau)
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Dr. Joseph S. Phaneuf
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| Brockton Ice & Coal Co. |
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j BLJNNKER CAFE
• Dinners Served

3 Alės — Wines — Liąuors
JOSEPH YKASALA, Prop; 705 Montello St..................... Montello, Jftass.

Ccmplinents of

ARLINGTON TRUST CO.

t

Remldte tuos profesionalu* ir biznierius, kurie savo skelbi* 
mais remia “Darbininką”. Visi skelbkite* “Darbininke”.

T

James Farrell iš New
Yorko, U.S. oro linijos at
stovas, nežiūrint čia gre
siančio komunistų pavo
jaus, atsisako pasitraukti

River Street

Oil - CoalOil - Coal

BEST WISHES FROM SEARS, ROEBUCK AND CO.

E. G. Walker Coal Co

BEST WISHES FROM

E. G. Walker Coal Co.

Lavvrence, Mass

Best. Wishes

From

Pittsfield, Mass.
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BEST WISHES FROM

BEST WISHES FROM
THE BLACK ROCK 

and TRUST CO 
Bridgeport, Conn

COMPLIMENTS OF
PARAMOUNT CLEANERS &

DYERSBrockton's Only Dry Cleaner With
Free U-SAN-O Mothproofing Service
(Insured Against Moth Damage For Six Months)CfALL & DELIVERY SERVICE Office & Plant Store

34$ Main Si.

Pitone 73$

D & H Anthracite

“k Great Name In Fuel”

LAWSON COAL & GRAIN COMPANY

64 Ames Street

PAUL CLARK INC.

(FORD)

Brockton, Mass.
/

iš Šanghajaus. Jis sėdi 
sau ramiai po Amerikos 
vėliava prie savo namo, e- 
sančio prancūzų kvartale, 
ir skaito laikraštį.

PAIEŠKOJIMAI >

]

Brockton, Mass.

ALEKSYNAITĖ, Petrone, iš 
Igliaukos parap.

BANDZINSKIENE - Urbo
naitė, Konstancija, iš Birželių 
dv., Pumpėnų vi., Panevėžio a.

BARACAITE - Keblienė, Ju
ze, iš Kurtuvėnų parap., Šiaulių 
apskr.

BARTASAVIČIUS, Mykolas 
ir Bartasavičiūtė, Mikalina, iš 
Glytų km., Trakų ap.

BRAZINSKIENE - Rasiuke- 
vičiūtė, Anelė, jos sesuo Kotry
na ir brolis Rasiukevičius Kazi
mieras.

BUKINIENĖ - Samoškaitė, 
Ona. iš Matiškių km., Pagra
mančio vi., Tauragės ap., ir vy
ras Bukinas, Kazimieras.

ČIAPAS, Mateušas ir Vincas 
iš Kairinelių km., Grinkiškio v., 
Kėdainių ap.

DAMS, Adele ir Amanda, ki- 
i lusios iš Lietuvos.

DAUTARTAS, Stanislovas, iš 
Skerdikų km., Kėdainių vi. ir a.

GUDAUSKAS, iš Gargždų.
GURAUSKAITE, Ona, iš 

Grūstės km., Sedos vi., Mažei
kių ap., ištek, už Lukošiaus ar 
Lukoševičiaus.

KAMINSKAS, iš Jonavos vi. 
turi brolius Antaną, Ježį, Jur
gį ir Mykolą.

KASPARIENfi - Paliulytė, 
Barbora, iš Oškabslių km., Bar
tininkų vi., Vilkaviškio a.

KEBLIENfi - Baracaitė, Ju
ze, iš Kurtuvėnų parap., Šiau
lių ap.

KUKECKI, Izidorius ir Pet
ras.

LUKOŠIUS, Pranas iš Sviliu- 
kų km., Josvainių vi., Kėdainių 
apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

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

Southbridge, Mass.

; Anthony Moneikis Bakery
Bakers of Pastery — Rye Bread !

! 201 Ames St Montello, Mass. !

Free Delivery Anywhere in City
DUGEY’S PACKAGE STORE

iAlės - VTines - Beer »For all Occasions
Spėriai ’4 Kegs of Beer Sėt up in yoor Home.

BEST WlSHES FROM

Willliam Prosser & Son, Ine.
LUMBER

943 Pleasant St Stafford Square, Fall River, Mass. ! 
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Compliments of

EDGAR’S

Brockton, Mass.
.\.S.S.VS_\.S.VS.\.WS.S.S.S.X.\.S.XS. VX.\.WVX.\-X-\.\.\.S.X.VS.
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BEST WISHES FROM

6 Arthur St Brockton, Mass.

Tel. 649
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I
BEST WISHES FROM

Riordan Coal Company į

Coal — Oil
Office and Scaies, 91 Ames St, Brockton, Mass. 

TeL 1962

NORTH END HARDWAREBri-Mar Paint — WallpaperHardware — Seeds — KitchenwareElectrical Appliances — Fertilizer
BROCKTON SAVINGS BANK"The Bank On The Hill"

Gir. Court & Main St.

BROCKTOK, MASS.

Garden Tools
Telephone 5658 Tom Polmatier, Manager

763 North Main Street

Montello,
I

Mass.



Antradienis, Birželio 14, 1949

J. Kuzmickis

Kova su "religiniais prietarais
DM k© komunizmas kovoja prlei religiją. 

— K. Marksas: religija — žmonią opiumas. — 
Religija esanti priešinga gamtos Mokslai ir 
materfalizmuL — Religija atitraukianti liaudį 
ano revoliucijos.

savo raštuose tuo klausi
mu pasisakė kur kas pla
čiau.

RELIGIJOS TURINYS
Pirmiausia pažiūrėkime, 

ką komunizmo doktrina 
kalba apie religijos turinį.

Savu metu Kompartija

Mes jau kalbėjome apie 
Lietuvos Komunistų Par
tijos gen. sekretoriaus A. 
Sniečkaus kalbą šeštajame 
komunistų suvažiavime 
Lietuvoje.

Gerai atsimename ir jo 
pyktį, kad “nepanaudoja- ____ ____ ___________
mos priemonės kovai su išleido M. Rosental ’io ir P. 
religiniais prietarais”.

Kai vakaruose ne vienas 
komunizmo agentėlis nai
viai įtikinėja, kad komu
nizmas nekovoja prieš re
ligiją, kai rytuose, kur ko
munizmo lava apėmė visą 
eilę valstybių, skelbiama 
žūtbūtinė kova religijai,— 
kyla klausimas: kodėl ko
munizmas neapkenčia ka
talikų tikėjimo?

ŽMONIŲ OPIUMAS
Komunizmo literatūroje 

galima rasti i

Judin’o “Trumpą filosofi
jos žodyną”. Tame žodyne 
(236 psl.) rašoma, jog re
ligija esanti rinkinys “fan
tastinių atspindžių žmonių 
galvose, gamtinių ir socia
linių jėgų, viešpataujančių 
jiems”.

Būdama tokia, religija 
esanti priešinga mokslui 
ir, kaip pats Stalinas sako, 
net prieštaraujanti jam. 
Dėl to partija, kuri pasisa
kanti už mokslą, turinti

t>imiiiw.

Atominės Energijos Komiteto pirmininkas, Da- 
vid Lilienthal (kairėje) ir kiti nariai: Sumner 
Pike (viduryje) ir Levvis Strauss (dešinėje) prisi- 
ruošę duoti parodymus Senato subkomitete Wa- 
shingtone uranium’o dingimo byloje.

uvviaiuiujv —------------------- —---------- -r* ----------------

t nepaprastai!kovoti prieš religiją (237 
daug medžiagos apie jų psl.).
religijos filosofiją. Jeigu Žiūrėdami į religiją iš 
komunistai, kalbėdami u 
pie etiką ir meną, pasmer

a- filosofinės pusės, komu- 
____ •_ nistai kovoja prieš ją, nes 

kia jų dabartines formas, jie pripažįsta “beatodairi- 
tai religijos srityje jie ima ateistinį materializmą,
• {esminiai priešingą kiekvie- 

tvirtina, naireligijai”.
_ _____ “ 1 > i^ei to komunizmas at-

vertybės ir dėl to tfkėji- meta religiją kaip “prie
inąs turįs būti visai iš
stumtas iš žmogiškojo gy
venimo.
• Kad tai yra tikras fak
tas, patvirtina komuniz
mo tėvas K. Mane, kuris 
pasakė, jog religija esanti 
žmonių opiumas (nuodai). 
Jo ir Fr. Engelso straips
niai, liečią kovą prieš re
ligiją, buvo surinkti vieno
je vietoje ir Maskvoje at
spausdinti ta pačia (Žmo
nių opiumas) antrašte.

Tačiau komuniz'mo dok- Religijos kilmę ir jos vaid- 
trinos religijos atžvilgiu menį. 
šitas trumpas posakis ne
išsemia. Dėl to W. Leninas * kilmės klausimą, komuniz-

kur kas giliau. 
Komunizmas

kad iš viso nesą religinės

šingą” a) gamtos mokslui 
ir b) materializmo dės-! 
niaiųs.

Kiek vertas šis komuniz
mo argumentas, kiekvie
nas apsiskaitęs žmogus 
tuojau suvoks; mes prie to 
klausimo grįšime truputį 
vėliau.

' RELIGIJOS KILMĖ 
IR VAIDMUO

Toliau komunizmo dok
trina kelia du klausimus, 
susijusius su religija: a)

a) Spręsdama religijos

Lietuvių R. L Sv. Juozapa DarMnkp Spjaupos
e

įvyksta š. m. birželio m. 26-27 d. Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėj, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.

DIENOTVARKĖ
Birželio 26 d., sekmadienį.

11 vai. 45 m. a) Iškilmingos Mišios.
Sv. Mišias atnašaus Darbininkų Sąjungos Pirmi
ninkas Kun. Pr. Juras.
Pamokslą pasakys Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y.

' b) Užkandis. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėj 
atvykusiems į Seimą atstovams užkandis.

2 vai. p.p. a) Seimo atidarymas.
b) Prezidiumo ir Komisijų rinkimai.
c) “Krikščioniškoji darbo prasmė”, kalba prof. 
Simonas Bužiedėlis.
d) “Koks turi būti krikščionis darbininkas?”, kal
ba agr. Petras Kaladė. Paskaitininkams tarus 
savo žodį, kalba koreferentai: Kun. Pr. Strakaus
kas, Adv. A. Young, Dr. O. Labanauskaitė ir p. 
Pr. Razvadauskas. Toliau, seka bendros paskaitų 
temomis diskusijos.

7 Vali p. p. Meninė dalis Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėj.

Birželio 27 pirmadienį.
M vai. ryto. Iškilmingos gedulingos Mišios už miru

sius Darbininkų Sąjungos narius.
9 vai. ryto. Seimo posėdis.

I. PASTABA: Įnešimus, sumanymus, pasveikini
mus prašome siųsti Darbininkų Sąjungos Pirmininkui 
Kun. Pr. M. Jurui, 94 Bradford St., Lawrėnce, Mass.

n. PASTABA: Atstovai, kurie nori atvykę į Sei
mą apsistoti privačiam bute, prašomi iš anksto kreip
tis | atstovams butų parūpiniiho Komisijos Pirminin
kę p. L. Venčienę, 290 Lawrence St., Lawrence, Mass.

Kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. KheiŽys,
___ . Sekretorius.------ . .....

Igą, ji šio to pasiekia. Ta
pčiau visai kitas vaizdas 
būtų, jei sovietinių respu- 

■ blikų gyventojams būtų 
palikta apsisprendimo lai
svė. Kol jos nėra, religija 
pergyvena baisiausius per
sekiojimus, nes tikėjimas 

i— opiumas komunizmui.
1949. V. 23.

“DARBININKO” METINES 
GEGUŽINES TALKININKAI

mo doktrina tvirtina: j neišnaudoja proletariato. 
“Religijos pasireiškimo A—: 1 ;---- ~
priežastis buvo pirmykš
čio žmogaus bejėgiškumas 
akivaizdoje grėsmingų ir 
jam nesuprantamų gamtos 
apraiškų” (236 psl.).

Laikas, tačiau, pakeitęs 
religijos kilmės motyvus: 
dabartiniu metu juos su
daro “eksplotuojamų kla
sių bejėgiškumas kovoje 
su išnaudotojais” 
psl.).

b) Spręsdama religijos 
vaidmens klausimą, komu
nizmo doktrina teigia, jog 
religija teikianti prispaus
tiesiems fiktyvioj (taria
mą) troškimų įkūnijimą 
pomirtiniame gyvenime, o 
savo ruožtų, tai atitraukia 
juos nuo fevolittcinės min
ties. Tokiu būdu išnaudo
jančioms klasėms religija 
esanti prispaustųjų išnau
dojimo įrankis.

Šitą mintį Leninas 
ryškina sekančiais 
džiais:

“Visos klasės, kurios re- : 
miasi priespauda, savo 
viešpatavimo apsaugai rei
kalauja dviejų socialinių 
funkcijų: budelio ir kuni
go... Kunigo uždavinys y-: 
ra rodyti (prispaustie
siems) vaizdus, saldihan- { 
čius vargą ir pasiaukoji
mą; tokiu būdu... nustu
mia juos nuo revoliuąinės 
veiklos” (11 pensiero di 
Lenin, UI, 30 psl.).

Iš šito principo komuniz
mo doktrina išveda etinę 
normą: kovoti prieš religi-

IŠVADOS
Taigi, komunizmo teigi

mu, religija padedanti vie
nai klasei kovoti prieš ki
tą. Komunizmas gi siekia 
beklasinės bendruomenės. 
Dėl to komunistiniuose 
kraštuose nesą vietoą re
ligijai.

Komunizmo tvirtinimu, 
religijos vaidmuo baigiasi 
tada, kai sunaikinamos 
klasės, išnaudojančios pro- 

i letariatą.
Komunizmas nepripažįs

ta religijos savarankišku
mo: ją įglaudžia į buržua
zinės etikos visumą.

Tačiau ką tik aprašyta 
komunizmo religijos teori
ja nepakankamai išaiškina 
tos neapykantos, kuri ryš
ki komunizmo antireligi
nėje literatūroje. Neišaiš
kina pakankamai nė esmi- 

> nės antireliginės laikyse
nos, kurią pastebime ko
munistų partijoje socialis
tinės valstybės atžvilgiu: 
juk socialistinėje valsty
bėje buržuazijos nėra ir ji

(236

Lietuvišku Muzikas Vata- 
I ras So Paulyje (BrazMjoj)

Sao Paulo lietuvių kolonija 
turi du choru. Taip pat keletą 
gana gerų solistų. Lietuvių mo
kyklos salėje dažnokai suruo- 
šiami koncertai - vakarėliai, ta
čiau platesnei brazilų visuome
nei bei konsularinįam korpusui 
lietuvių meniški pasirodymai 
berods ligšiol nebuvo žinomi. 
Mat. mokykla randasi Sao Pau

lio priemiestyje Mokoje. Tad 
mūsų konsulas p. A. Polišaitis, 
pasitaręs su lietuviškom orga
nizacijom, sutarė suruošti -viešą 
lietuviškos muzikos koncertą 
Sao Paulo cėfltre. Ir jis įvyko 
š. m. balandžio 2 d. konservą-, 
torijos salėje. Jame dalyvavo 
abu chorai: Liet. Kat. Šv. Juo
zapo bendruomenės choras, 

spaustųjų? Jeigu jų būtų.;kompozitoriaus J. Stankūno di- 
tai tik kaip komunizmo* ribojamas- ir Ldrt- Kat. Jaun. 
aukos.. * (S-gos “Vytis” choras, F. Gir-

Kodėl vis dėlto ten kovo-!dausko diriguojamas. Į galą 
jama prieš religiją, gllima Į koncerto abu dirigentai savo 
rasti atsaką už tos siste- i cho™s suįngė į bendrą jungti- 

aiškiau °kal- mūsų kompozitorių bei
liaudies dainų. Tarp kitų buvo 
sudainuota keletas muziko J. 
Stankūno kūrinių. Su apgailes
tavimu teko dalyvauti paskuti
niam gabaus kompozitoriaus J. 
Stankūno pasirodyme, nes jis 
po kelių dienų išvyko Ameri- 

įkon.
i Brazilams pagerbti buvo su- 

“smun- * dainuota viena dainelė braziliš-

Argi komunizmas supo
nuoja, jog ten yra pri-

mos ir jos tezių loginės n! chorą. _ Repertuaras parink- 
. a. x * • * iac io tMHcn Dztvv* n/v»istruktūros; ;_____ —

bant, atsaką galima rasti 
komunizmo psichologinia
me pagrinde ir jo genezė
je.

* * *
Kad panašaus nusiteiki

mo religijos atžvilgiu yra 
Lietuvos komunistai, aiš-, 
kėja'iš J. Šimkaus straips-1 
nio “Tiesoje” apie 
kančius ir trūnijančius” kai. 
tremties rašytojus. Jame - Solo partijas atliko solistai 
rašoma:

Būdingas bruožas pa-į

pa- 
žo-

V. Laurinaitis, J. Joteikaitė ir
“Būdingas bruožas pa-,K. Ambrazevičius. Mūsų solis- 

bėgėlių rašytojų kūryboje;tai yra jau žinomi ir platesnei 
fanatinis davatkizmas. Ir į brazilų visuomenei. O jų įdai- 
tuo reiškiniu netenka ste- nuotos. lietuviškos plokštelės 
bėtis. Tiek buržuaziniuose; skamba daugely lietuvių namų. 
Vakaruose, tiek Ameriko
je, vadeles laiko 'juodoji tautiniai šokiai: Audėjėlė, Kal- 
reakcija, jos kišenėse yra 
ir doleriai”.

Taigi, kur doleris (pri
vati nuosavybė), ten ir 
juodoji reakcija — tikėji
mo laisvė; kur kolchozinis 
daržas (komuna), ten nė
ra jokių “religinių prieta
rą”...

Nieko sau “logika”. Ta
čiau ta “logika” neišplau
kia iš paties gyvenimo, bet 
iš Kompartijos nutarimų. 
Betgi ten partija neklai
dinga, nes — svarbiausia 
— komunizmas nori užim
ti tikėjimo vietą.

Kol partija naudoja jė-

Be to, buvo parodyti lietuvių

velis ir Oželis. Jiems vadova
vo, savotiškai juos interpretuo
damas, J. Guiga.

Ir dainos ir šokiai mūsų lie
tuvišką širdį praskaidrino. Sa
lėje buvo girdėti entuziastiški 
plojimai. Kai kurios dainos, pu
blikai reikalaujant, turėjo būti 
pakartotos. Atrodo, kad ir bra
zilai bei konsularinio korpuso 
nariai, gausiai koncertan atsi
lankę, taip pat reiškė pasiten
kinimo. Vietinė brazilų spauda, 
net didieji dienraščiai, kaip 
“Estado de Sao Paulo” ir “A 
Gazeta”, šį lietuviškos muzikos 
vakarą buvo atitinkamai pami
nėję. K. P-tė.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 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 tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

M Wost Broodvroy So. Boston 27. Mass.
Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
ardas

Adresas

Birželio dvyliktoji jau prabėgo ir saulėta ir šilta. 
Tas davę progos subėgti skaitlingiems laikraščio 
“Darbininko” talkininkams bei prieteliams. Malonūs 
lietuviški veidai stačiai žavėjo, tikru nuoširdumu ir 
nešė kažkokios malonios nuotaikos. Tie ir kiti .kurie 
negalėjo kartu pabuvoti parėmė laikraščio “Darbinin
ko” šį sąskridį ir kukliomis aukomis. Štai jų dar ir
daugiau vardų:
O. Kalinauskienė, Toronto, Ont. Canada...............2.00
Kun. B. Norbutas, Delmar, N. Y.............................2.00
Kun. Emil Paukštis, Chester, Pa.............................2.00
Rev. Francis Juskaitis, Cambridge, Mass...........2.00
Mrs. Jack Kertenis, Scitico, Conn..........................1.00
F. Buinevičius, Gilbertville, Mass............................ 1.00
Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.....................1.00
Magdalena Aleknavičienė, Toronto, Ont. Canada 1.00 
Pranas Račiūnas, Parma, Mich............................ 1.00
Vincent Rimgaila, Phila., Pa.................. 1.00
A. Baronas, W. Roxbury, Mass................................ 1.00
U. Sarkus, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
F. Kniciūnas, East Millinocket, Maine...................1.00
Matilda Zoborskas, Waterbury, Conn..................... 1.00
J. Aleksandravičius, Thompson, Conn................. 1.00
John Miller, Chester, Pa........................................ 1.00
Pranas Leksas, Toronto, Ont. Canada...................1.00
Mrs. M. Chase, Rochester, N. Y..............................1.00
Mrs. J. Šarka, Dorchester, Mass...................  1.00
John Stankevich, Dorchester, Mass..................... 1.00
J. Jarusevice, Waterbury, Conn............................  1.00
J. Jotautas, Toronto, Ont. Canada ...................... 1.00
Agnės Gedraitis, South Boston, Mass. .............  1.00
Joseph Marcelonis, South Boston, Mass..................1.00
Alexander Gaidis, Bedford, Mass................  1.00
W. Rosedofsky, Nashua, N. H......................  1.00
Charles Mikonis, Haverhill, Mass................. _...... .-. 1.00
Mrs. George Bakaitis, Cleveland, Ohio .....   1.00
Sisters of St. Casimir, Cicero, III...................  1.00
Sisters of St. Francis, Harrison, N. J......................1.00
John Adams, Brockton, Mass........................  1.00 z
I. Stonis, Providence, R. I...............................  1.00
A. Tacionis, Cambridge, Masą. ....................... 1.00
Leon Girabliauskas, New Britain, Conn................. 1.00
Stanley Šimulis, Chicago, III.....................................1.00
Victoria Mitchell, Mooristown, N. J....................  1.00
Juozas Petuska, Weston, Ont. Canada ............... 1.00
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass........................1.00
Barbara Kliveckienė, Baltimore, Md......................1.00
A. Saulis, Toronto, Ont. Canada ........................... 1.00
Mrs. S. Urban, Montague City, Mass. „....  1.00
John Chiakavich, Nanty Glo, Pa............................1.00
Mrs. Julia Yanuskevich, Nashua, N. H..................1.00
J. Lapinskas, So. Boston, Mass................................ 1.00
J. Sankimas, Lawrence, Mass..................................1.00
Poulius Gaubys, Brooklyn, N. Y................. 1.00
Mrs. A. Antanaitis, Luzerrie, Pa............................. 1.00
Mrs. A. Yonkus, Detroit, Mich.................................1.00
Mr. Vincas Sustavicz, Nonvnod ,Mass.....................1.00
Juozas Žemaitis, Millburn, N. J............................. 1.00
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa..........................1.00
Frank Vaskas, Newark„N. J................................ 1.00
Joseph Burbulis, Hartford, Conn.............................1.00
Martin A. Adams, Pittsburgh, Pa......................... 1.00 
Veronika Frenkine, Baltimore, Md......................... 1.00
Alex Spucys, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
Agnės Peskus, Elizabeth, N. J.................................1.00
John Grigas Nashua, N. H........................................1.00
K. Lukasavičius, Manchester, N. H......................... 1.00
Joseph Trinka, So. Boston, Mass.............................1.00
Jonas Mišeikis, East Haven, Conn..........................1.00
Kazys Cenkus, Ashley, Pa........................................ 1.00
Mrs. K. Valickas, New Haven, Conn......................1.00
Adelė Ambrose, Dorchester, Mass......................... 1.00 
Frank Chiginskas, Chicago, UI......... ,. 1.00
P. Zirolis, So. Boston, Mass...................................  1.00
Marlin Benevue, New Haven,,Conn. ....................1.00
P. G. Bender, Detroit, Mich...................................  1.00
F. Pribušauskas, Brockton, Mass........................  1.00
Joseph Kibart, Brockton, Mass............................ 1.00
Michael Songaila, Easton, Pa. ............................. ĮBO
Ona Adelomavičiehė, Lowell; Mass..........................1.00
P. Zanauski, Quincy, Mass........................................i.00
Mr. Bilinkauskas, So. Boston, Mass.........  ............. i.00
Mrs. B. Miciūnas, New Britain, Cohn..................... 1.00
Mrs. Anthony Savvnson, Norwood, Mass..................1.00
John Žukas, Cambridge, Mass. ...............................1.00
J. Geidelevičius, Hartford, Conn............................. 1.00
Mr. A. Daskshas, E. Orange, N. J..........................i-.OO
Andrew Dėdinas, Greehfield, Mass..........................1.00
Petras Sinkevičius, Providehče, R. 1....................  i.00
J. Janickas, So. Boston, Mass................................. 1.00
Mr. John Sharka, Dorchester, Mass....................  1.00
John Kracunas ,So. Boston, MaM.............................1.00
N. J. Roach, Stoughton, Mass....................... i.00
V. Yurgelaitis, So. Boston, Mass.................... 1.00
Ona Romikaitė, So. Boston, Mass........................  1.00
H. Ronkins, Needham, Mass......................................1.00
K. Barauskas, Dorchester, Mass........... .............  i.00
C. Gelzinis, South Boston, Mass............................. 1.00
Felix A. Miller, North Andovet, Masš. ¥............  1.00 *
R. Latauskienė, Brockton, Mass. ............  1.00
Thomas Versiackas, Lowell, Mass........................ 1.00
Mr. Adam Rakauskas, Dorchester, Mass............  1.00
Frank Jocas, South Boston, Mass........................ 1.00

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
^Darbininko” Administracija.
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NAUJOS PAŽINTYS
minią..Būdamas tėvynėje ir tremty- Amerikos lietuviškąją

je, noriai skaitydavau Ameri- Noriu viską pamatyti, noriu ku- 
kos lietuvių spaudoje apie lie-1 rį nors iš tremties pažįstamą 
tuvių sąskridžius - piknikus, iš susitikti, o, gal, kur nors minio- 
kurių nors dalinai galėdavau je netikėtai pamatysiu vieną 
sau sudaryti vaizdą, kaip, prieš kitą buvusį geradarį, ypač p. 
daugelį metų atvažiavusieji iš V. Šimkienę, ar “Darbininko” 
Lietuvos mūsų tautiečiai po redaktorių, p. Kneižį. Jog aš 
sunkių savaitės darbų, išaušus jiems daug skolingas. Čia būtų 
pavasariui ir atšilus orui, kur gera proga jiems asmeniškai 
nors už miesto ribų, tirame padėkoti. Aš jų asmeniškai ne- 
ore bendrai praleidžia kelias va- pažįstu, bet iš jų matytų atvaiz-1 
landas. Beskaitydamas vieno dų turiu jų bendrą vaizdą. Ste- 
ar kito tokio pikniko aprašymą, biu kiekvieną, panašų, bet ne 
ne kartą pagalvodavau, kaip taip lengva atpažinti. Minioje 
būtų gera ir malonu tokį pikni- pamatau p. V. Šimkienę. Ne
ką nors kartą savomis akimis ■ drįstu užkalbinti, nes nesu tik- 
pamatyti, pasidžiaugti ir pasi- ras, ar toji pati ponia. Mano 
gerėti, kaip mūsų tautiečiai prietelius patvirtina mano spė- 
prieš daugelį metų, dar iš caroijimą, bet tuo tarpu ji vėl dings- 
valdomos Lietuvos čion a t važia-ta iš mano 
vę, bendrai linksminasi, dalina-, tremtiniams 
si savo įspūdžiais ir gaivinasi 
tyru oru.

Štai aš Amerikoje, toje lais-l 
vės šalyje, kur nežinomas tautui 
pavergimas, kur prieš įstaty
mus visi lygūs. Šių metų gegu-.. ™ , , . . „ 'ne taip gausiai ir nuoširdžiaizes 29 d. skubu i Romuvos par-j . ., „ , ................... remia tremtyje esančius lietuką. Brocktone, i pirmąjį šio pa-! ...._ :vius ir kūnų pastangomis įau vasario pikniką, surengtą: L.R. , . .. , - -. daugelis atvažiavo j šį laisves K.S.A. Nonų pamatyti, kaip . , , ,.......................... T .... kraštą ir dar daug daug atva-

Jbon atsistojo šie asmens: pirm. 
Matas Kripas, fin. rašt. Agnės 
Becker. Nutarta turėti stalą 
liepos 4 piknike Marianapolio 
parke.

Birželio 17 dienąt parapijos 
mokyklos aštuntą skyrių baigu
sieji gaus diplomus nuo rekto
riaus kun. Povilo Sabulio. Bai
giantieji yra šie: James Loftus, 
George Propiecius, Fernandą 
Adams, Archangel Fomino, 
Ruth Esada, ir Lucille Cavallo.

A. t A.Birželio dvyliktoji su įvyku
sio "Darbininko” sąskrydžio į- 
spūdžiais palikę daug malonių 
prisiminimų. Ir tą visą to išva
žiavimo vaizdą tik tas gali su- 

i prasti, kas ten- dalyvavo. Nors 
kai kurios valandėlės buvo ir 
linksmesnės, rodos, kaip gra
žaus šilelio pušys viena pro ki
tą prašokusios. Štai pirmieji 
prie vartų šaukliai pasitinka 
atvykstančius svetelius ir vieš
nias. Dar toliau paėjus bei pa
važiavus uniformuota viešoji 
tarnyba rikiuoja automobilius 
ir busus. Lipam kalnely, tai 
gražosios Romuvos gerokai au
drų išgenėtas šilelis. Čia po kai
rės darbščios kaip bitelės šeimi
ninkės kruopščiai ruošia ir pa
tarnauja su valgiais ir gėrimais. 
Priešakyj salėje eina skirtingi 
vaizdai: tai programos kalbos, 
pranešimai, muzikos - orkestros 
linksmieji kuriniai. Anot, A. F. 
Kneižio, taip smagiai orkestras 
groja, kad net pačiam šokti 
noris. Jaunimas ir senesnieji 
tik banguoja... Dar toliau ban
do linksmintis kas troškulį ge
sindamas kas 
relyj linksmas
nas dainuodamas... Visur paki
lus ūpas .tartum, su sparnais 
skraido ir žadina kažkokį lietu
višką draugiškumą ir malonu
mą. Valandėlei pamiršti, kad 
čia Dėdės Šamo žemėj esame ir 
norisi surikti su poetu: “Gražu, 
gražu mūs Lietuvoj...”

Tai viena pusė medalio, bet 
antroji pusė medalio, kurion į-

akių. Ji visiems 
gerai žinoma, jos 

vardas dažnai buvo minimas 
tremtinių spaudoje. Ieškau, ir 
ųebesurandu. Nebetekęs vilčių 
susitikti, jau rengiaus eiti na
mo. bet dar noriu pasigėrėti, 
pasidžiaugti tais žmonėmis, ku-

lietuviškam bū 
lietuviškas dai-

Marijona Čiurlionienė
(B «vų Kibildžiūtč)

gyvenusi 16 Park St., Lawrence, Mass. mirė 
birželio 11, 1949 m. sulaukusi 66 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime savo vyrą graborių 
Bolį, dukterį Juozafiną ir žentą graborių Juozo* 
ką. Taipgi dvi seseris: Agotą Snapauskienę, Law- 
rence, Mass. ir Rožę Balnis, Norwood, Mass. Ame
rikoje išgyveno 46 metus.

Kūnas pašarvotas savo namuose 16 Park St., 
Lawrence, Mass. Laidotuvės įvyks birželio 14 d. 
9 vai. ryte su iškilmingomis trejomis Šv. Minio
mis Šv. Petro parapijos bažnyčioje. Po gedulingų 
pamaldų bus nulydėta į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir suteik
ti paskutinį patarnavimą a. a. Marijonai Čiurlio
nienei.

Nuliūdę
Tėvas, duktė, žentas, seserys ir visi giminės.

siu, galėsi tapti vertu savo ken
čiančios tėvynės.

cia lietuviškoji visuomene hnks;ižiuos Taip besigėrint Uis žmo-' skaitysime visus patarnautojus, 
minasi kaip praleidžia laisvą jį • kurie mums uip malo-Įtai jie kitaip matė pikniko link-
laiką. \ ienas geras prietelius brang{įs vėl mano akyse' smumus. Pradedant nuo šio iš-
mane čia pavėžina. Įsimaišiau hpasirodė p v gimkienės veidas.' važiavimo vedėjo p. Peldžiaus ir

V.K.

mūsų
Juozui
šeimai,

PADfiKA
Nuoširdžiai uėkojame 

globėjams Uršulei ir 
Gaigalams ir visai jų
kad jie pagelbėjo mums užbaig
ti skurdžias tremties dienas Vo
kietijoje, padėjo atvykti Ame
rikon ir čia parodė didelę meilę 
besirūpindatni mūsų įsikūrimu.

Taip pat dėkojame Aleko ir 
Justirio Mickevičių šeimoms už 
suteiktą paramą.

Malonu prisiminti ir prieteliš- 
kas paslaugas N.C.W.C. ir Bal
to atstovų New York’e. Taria
me ir jiems širdingą ačiū!

M. ir J. šaluckų šeima.

Nors nedrąsu, bet prieinu, ir-baigiant anuo tuščių bonkučių 
šiuo tarpu klaidos nebepadarau, ' rinkėju, tie visi darbininkai ir

NORVOOD, MASS.
—I - A I Z)IUU Kliyu Aiaiuvo HtuvĮfauai au. i-------------- » -------------------- ------------------------------------ —

reoples ke & Coal Co. Nauja pažintis, ir tikslas dali-į darbininkė dirbo sušilę, supra-

Gardner, Mass.

I N. G. Gumsey Co

IVestfield. Mass.

Lambson Furnitūra Co.
Pilnas Namų Įforhičiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — VVestfield. Mass.

nai atsiektas, nors “Darbinin
ko” redaktoriaus, p. Kneižio ir 
neteko susitikti.

! Iki šiolei buvau g.iiai įsitiki
nęs. kad čia gimusiems ir augu- 
siems mažai, ar visai, neberūpi i 
lietuviški reikalai, kad jie nebe
moka ir lietuviškai kalbėti. Šiuo

Į — - -

tarpu mano buvo labai labai 
apsirikta. Pamačiau, kad jiems 
nemažiau, o gal daugiau rūpi 
lietuviški reikalai ir kad jie 
gražiai, taisyklingai lietuviškai 
kalba, lietuviškai galvoja ir dėl 
Lietuvos išvadavimo dirba.

Jonas Ervydis.

kaitavę ir gerokai suvargę. Jie 
kaip toji darbščioji namų ma
mulė rūpinosi savo darbą kuo 
rūpestingiausiai atlikti, visiems 
patikti, visus užganėdinti, pa
valgydinti ir gėrimais pasotinti. 
Tą jų darbą didžiai įvertino visi 
stebėtojai ir rengėjai. Dievas 
juos apdovanojo gražia sveika
tėle ir lai toji palaima juos lydi 
ilgus, ilgus metelius! Svečias.

BANGUOJANČIAME 
VANDENYNE

vi-

Lovvell, Mass.

I
i i

I

Harry Bass, Ine.
United Cloak t Suit Co. 

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

L0WELL, MASS.

F. 1 Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lowell St., Methuen, Mass.

U. S. Armijos atstovas Įeit, generolas, Tho- 
mas B. Larkin (dešinėje) sveikina Washingtono 
National aerodrome Čilės armijos vadą, major. 
generolą Ramon Canas Montlava. Viduryje stovi 
Čilės ambasadorius Felix Nieto dėl Rio.

Jau septynios dienos, kaip 
siškai patikimas Jung. Ameri
kos Valstybių geležiniai masy
vinis laivas, General McRac, 
nepailsdamas skrodžia Atlanto 
bangas ir su savimi neša iš su
vargusios. Europos į Ameriką 

; tūkstantinę įvairių tautybių 
D. P. minią.

Šio laivo gyventojų sąrašuo
se ir, tarp kitų tautybių besi
maišančius, toje minioje randa
me ir 260 lietuvių. Jie, pemešę 
sunkią tremties naštą, šiądien 
tikisi rasti prieglaudą įvairių 
laisvųjų U. S. tautų bendruo
menėje.

Į Su nykstančiu iš mūsų akių 
i Europos krantų siualetu, kas 
valanda mes tolstame ir nuo 
savo tėvynės, o mūsų brolių ir 
seserų kančios perpildo mūsų 
širdis ir degina krūtinę. Šio di
džio skausmo negali paskandyti 
nei vandenyne nei išrauti jo iš 
savo širdies.

Pagaliau laivas priartėjo prie 
laisvosios Amerikos krantų. 
Šventas Sekminių rytas. Oras 
gražus. Rodos, iš to pačio van
denyno kilo graži saulutė, skais
čiai nušviesdama laivo denį, ant 
kurio buvo susirinkęs visas mū
sų vykstančių lietuyių būrelis ir 
sutartinai čia į šv. Panelę mel
dėsi, prašydami Jos užtarymo 
greitesniam mūs tėvynės prisi
kėlimui.

Lietuvi! Būk tauriu ir doru 
naujojo, laisvojo krašto piliečiu. 
Mylėk savo kenčiančią tautą ir 
tėvynę. Brangink ją, kaip ta
vo bočiai brangino. Tik gražiu 
pavyzdžiu, sąžiningumu ir elgė-

šios: 
Mrs.

Gegužės 15, parapijos audito- 
riume Vyčių 6-ta kuopa pasta
tė gražų vaidinimą “Nastutė”. 
Vaidintojų roles išpildė kuopos 
nariai: Mykolas Kripas, Vyčių 
pirmininkas; Darata Yankaus- 
kas, Nellie Knusto, Ann Zablai- 
tis, Joseph A. Becker ir Algir
das Dapkus. Scenoje matėsi 
tikra bakūžė, gyvi beržai ir iš 
Lietuvos parveštas verpimui 
ratelis. Vyčių choristai dainavo 
Jer pertrauką, Jurgiui Petkai- 
čiui diriguojant. Ponas Petkai- 
tis neseniai atvyko į mūsų ko
loniją iš Salzburgo ir dabar ei
na vargonininko pareigas para
pijoje. Mūsų kuopos skaičius 
auga ir jos darbuotė didėja. 
Pageidaujama, kad visas jauni
mas taptų vyčiais ir prisidėtų 
prie lietuvybės palaikymo darbo 
Amerikos lietuvių jaunuomenėj.

Birželio pirmą dieną parapi- 
,08 mokyklos vaikučiai parapi
jiečius pradžiugino 
Gražuole”, trijų veiksmų opere
te. Sesučių Pranciškiečių išla-: 
vinti vaikučiai, kurių buvo viso'

Birželio 16 įvyksta gimnazis
tų (High School) išvažiavimas į 
Babbs Beach, Lake Congamuck, 
Mass. Gimnazistų eilėse yra la
bai gabi mergaitė, Diana Bart, 
kuri laimėjo pirmą prizą birže
lio 6 d., bookkeeping srityje. Už 
jos 99.99% gaus didelę, sidabri
nę trofėją. Diana Bart taipogi 
yra korespondentė vietinio ang
liško laikraščio, ir jos straips
niai apie apylinkės jaunimo 
veiklą kiekvieną savaitę telpa 
laikraštyje. F. J .P.

••Miegan^' pį

progos gerai praleisti laiką ir 
paremti Moterų Draugiją.

Rengėjos yra išrinktos 
Mrs. A. Stepankeviėienė,
M. Budriavičienė, Mrs. St. Ge
rini. Jos deda visas pastangas, 
kad svečius kuo geriausiai pri
ėmus. A. Dėdinas.

NEI HAVEN, CONN.

Penny Sale Gerai Pavyko
Gegužės 24 dieną įvyko Šv. 

Jurgio lietuvių parapijos nau
dai Penny Sale ir buvo leidžia
ma dovana — television se
tas. Į šį parengimą atsilankė 
daug žmonių.

Parapijai buvo iš to grynoj 
pelno $1701.79. Tuo norwoodie- 
čiai pasirodė, kad jie nekalba, 
bet tikrai pasišventusiai dirba 
dėl savo parapijos bažnyčios 
gerovės, kad galėjo padaryti 
parapijai tiek pelno. Nors Nor- 
woodo parapija yra maža, bet 
parapijiečiai su savo Dvasios 
Vadais vieningai dirbdami galė
jo tai pasiekti.

Klebonas kun. F. E. Norbutas 
ir vikaras kun. A. P. Janiūnas, 
džiaugiasi ir dėkoja visiems au
kotojams ir atsilankusiems į 
Penny Sale už tokią gausią pa
ramą parapijai. Taip pat išreiš
kė padėką komisijai, kuri daug 
dirbo.

Iškilmingos Apvainikavimo
Ceremonijos

Gegužės 29 d., Šv. Kazimiero 
parapijoj įvyko nepaprastai iš
kilmingos ir gražios apeigos 
Švč. Panelės Mafijos statulos 
apvainikavimo, kuriose dalyva
vo sodalietės iš visų apylinkinių 
kolonijų. Ypač skaitlingai pasi
rodė New Britain’o sodalietės, 
kurios atvyko atskiru autobusu. 
Pirmą kartą mūsų parapijoj į- 
vyko tokia skaitlinga procesija.

Statulą apvainikavo vietinės 
sodaliečių kuopelės pirmininkė, 
Paulina Ruseckaitė. Palydovės 
buvo vietinės sodalietės. Nau
jas nares prirašė ir prisaikdino 

'kun. A. Zanavičius.

Atvyko naujų Tremtinių, šeš
tadienį, gegužės 14 d., atvyko 

M), kuo puikiausiai atliko savočjon Vytauto ir Irenos Šerelių 
roles lietuvių kalba. Būtų labai • giminaičiai. Albinas, žmona 
pagirtina, jeigu ir tėvai namuo-;janina ir sūnelis Antanukas 
se vartotų savą kalbą, tuomi į- į Krikščiūnai, kurie apsigyveno 
skiepindami savo vaikams di-L^ Jurgį ir Agotą Ragulius, 
desnę meilę ir supratimą viso, ..... -.................
kas yra lietuviška.

Parapijos keturiasdešimties 
vai. atlaidai įvyksta birželio Krikščiūnas,” sako, kad, be še- 
12 iki 14 d.d. 5

3279 Miller St., Philadelphia, 
Pa.

Naujai atvykusis, Albinas

i

Birželio 5 dieną Švento Vardo 
Vyrų Draugijos nariai dalyvavo 
Šventos Valandos pamaldose, 
vadovaujant dvasios vadui kun. 
A. P. Janiūnui, Fenway Parke, 
Boston, Mass.

Sekmadienį, birželio 12 dieną,
* .

9 vai. ryto buvo atnašaujamos 
Švento Vardo Draugijos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius na
rius.

Maldos Apaštalavimo Sąjun
ga' ruošiasi Jėzaus Širdies šven
tei ypatingu būdu ją paminėti 
birželio 24 d. Šv. Sakramentas 
bus visą tą dieną išstatytas ir

relių, dar ir daugiau giminių 
turįs Amerikoje ir norėtų su 
jais susižinoti, tik jis jų adresų 
nebežinąs. Jis pageidauja, kad 
jie praneštų apie save. Jo tiks
las esąs ne pašalpos prašyti, o 
vien tik su jais susižinoti. Jis, 

jau turįs 
pusėtinai gerą darbą, o, be to, 
jais dabar rūpinasi viengenčiai 
Raguliai.

Sugrįžimas iš Bermundos. 
Prieš kurį laiką čia mūsų gerai 
žinomų viengenčių, Jono ir Ma
rijos Griganavičių, gyv. 2615 
Allegheny Avė., vienturtė duk
tė, panelė Elenora Griganvičiū- 
tė, buvo išvykusi į Bermundų 
salas atostogų. Teko patirti, 
kad jau sugrįžo namo, Phila
delphia, Pa. Ričmoniškis.

Iš LRKSA 20-tos Kuopos. 
Pastaruoju laiku ilgametis 20- 
tos LRKSA kuopos pirminin
kas, Juozas Turauskas, buvo 
pavojingai susirgęs. Teko patir
ti, kad dabar jau jo sveikata 

' eina geryn. .Yra pavyzdingas 
žmogus. Dieve duok, kad jis 

' dar ilgai, ilgai pagyventų. K.V.

nariai yra pasiskyrė valandas, |kaipo mechanikas.

Pritaikintą tai dienai turinin
gą pamokslą lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė Tėvas Geral- 
das, C. P. Palaiminimą Šven
čiausio Sakramento suteikė Tė
vas Geraldas, asistuojant kun. 
A. E. Gradeckui ir kun. A. Za- 
navičiui.

Choras ir pačios sodalietės 
labai puikiai pasižymėjo giedo
jimu giesmelių Marijos garbei.

Po apeigų parapijos svetainė
je vietinės kuopelės sodalietės 
surengė vaišes visoms vieš
nioms sodalietėms ir seselėms, 
kurios taipgi apeigose dalyvavo. 
Vaišėms užsibaigus, įvyko so- 
daliečių pasitarimas dėl tolimes
nio veikimo. Vakare įvyko 
draugiški šokiai ir susipažini
mas su vietos ir apylinkių jau
nimu.

Sekmadienį, birželio 5 d. apie 
20 vaikučių priėmė pirmą šv. 
Komuniją. Jų tėveliai džiaugėsi, 
kad galėjo matyti savo vaiku
čius priimant šv. Komunijoje 
Kristų į savo širdis.

Žvalgas.

NASHUA, N. H.

pasikeičiant būti bažnyčioj pa
gerbti Jėzų Šv. Sakramente ir 
atsilyginimui už išniekinimus.

Dabar yra suvirs 300 narių. 
Vakare bus naujų narių forma
lus priėmimas laike šv. Valan
dos. Šios sąjungos 
Petronėlė Manikienė; 
J ui i a Kavaliauskas; 
Ella Cabitor; rašt. 
Pateckaitė; ižd. Joanna Medes- 
kienė. Susirinkimus nutarta ir 
vasaros metu daryti pirmą 
kiekvieno mėnesio sekmadienį 
trečią valandą.

pirm, yra 
vice-pirm. 
fin. rast 
Marei joną

Mūsų kolonijoj randasi 20 
naujai atvažiavusių iš tremties 
šeimų ir pavienių asmenų. Visi 
yra kviečiami prisidęti prie pa
rapijos organizacijų ir savo 
veikla paskatinti mūsų žmonių 
darbuotę socialinėje, 
ir religinėje srityse.

tautinėje

piknikas 
gražiame

dar-Darbai. Šioje kolonijoje 
bai nepergeriausiai eina. Daug 
žmonių yra be darbo, ir dar vis 
iš darbų atleidžia. Tačiau 
Tremtiniai, Dievui ir geros va
lios žmonėms padedant, jau visi 
turi darbus, nors ir neperge
riausius.

Šv. Onos Moterų Draugija 
rengia didelį pikniką Franklin 
County parke Tėvų Dienoje sek
madienį, birželio 19 dieną. Pra
džia 1 vai. po pietų. Bus graži 
programa ir tėvų pagerbimas 
bei įteikiamos dovanos seniau
siam ir jauniausiam tėvui. Gros 
muzika, bus skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame visus ir iš 
visur dalyvauti. Tuo turėsite

Parapijos metinis 
įvyks birželio 26 d., 
Lighthouse Grove, East Hart
ford, darže. .Per parapijos pik
niką bus išleistas išlaimėjimui 
televizijos aparatas.

Neseniai atvykusieji iš trem
ties. Prieš porą ar tris mėne
sius atvyko iš tremties pas p.p. 
Joną ir Uršulę Grauslius, 66 
Elm St., jų sūnėnas, Kazimie
ras Grauslys, kuris jau dirba 
valgykloje pas p.p. Juozą ir A- 
poloniją Stanulius. Stanulienės 
sūnėnas, Stasys Augonis, dirba 
baldų dirbtuvėje. Nikodemas ir 
Alena Antanaičiai jau taip pat 
dirba. Pastaroji šeimynėlė dide
liu rūpesčiu kun. Paul. Vaičiū
no ir kitų geros širdies nashua- 
iečių buvo aprūpinta darbu ir 
butu. Girdėti, kad ir daugiau 
tremtinių atvyks į Nashua.

Brockton, Mass.

Woodward's Auto Spring
Shop i

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BOSO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3609-8032 BROCKTON, MASS.

Birželio 2 įvyko Tėvų Marijo
nų susirinkimas. Naujon valdy-

Komunistas Gerhart Eisleris, apsuptas britų 
valdininkų, išeina iš lenkų laivo Batory South- 
ampton uoste Škotijoje.
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gija su savo dvasios vadu kun. 
Albertu Kontautu, norėdama 

Lietuvos vargų —kun. Albertui Abračinskui pa-
Tremtinių iniciatyva ir South 8e^^®ti bažnyčios atnaujinime, 
Bostonas minės Lietuvos ir jos r 
vakų nelaimes. Kad nepadarius 
jokių išlaidų, minėjimas bus 
kuklus.

Birž. 18 d., 7:30 v. v., bažny
tinėje salėje, W. 5th SL, profe
sorius Sužiedėlis, ministeris 
Audėnas, artistas Kačinskas ir 
adv. S. Lūšys paaiškins visiems, 
laisvanoriai susirinkusiems, a- 
pie Lietuvos okupaciją ir jos 
vaikų trėmimus. Visi esate kvie
čiami į šį liūdną paminėjimą. < 

Prieš minimą programą, t y. 
7:00 v. v., bažnyčioje, po Dievo 
Kūno šventės Mišparų bus at
kalbėtas šv. Rožančius už Lie
tuvą ir jos nuskriaustus gyvus 
ir mirusius piliečius. Kas norės, 
galės dalyvauti Mišparuose ir 
šv. Rožančiaus kalbėjime, o po 
to masiniame susirinkime po 
bažnyčia. Būtų gera, kad mūsų 
vienminčiai tą dieną atkalbėtų 
šv. Rožančių arba sykiu bažny
čioje, arba vieni namuose ir tuo 
būdu kviestų Mariją gelbėti mū
sų Lietuvą.

rengia ypatingą pobūvį (Lawn 
Party) parapijos salės kieme, 
492 E. 7th St., birželio 25 ir 26 
d.d. Melskime Dievo gero oro, 
kad šis kermošius tikrai būtų 
pasekmingas. Raginame visus 
pagelbėti šv. Vardo Draugijai 
užsibrėžtame labdaringame dar
be.

Birž. 19 d.', 10 v. r., Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje bus gie
damos šv. Mišios prie Įstatyto 
Švenčiausio Sakramento už Lie
tuvą. Pamokslą taikomą šios 
gedulos minėjimui pasakys ra- ■ 
šytojas kun. Stasys Būdavas.į 
Geistina, kad į šias pamaldas 
atsilankytų didžiausios minios 
senų ir junų žmonių. Tuomi pa
didintų šį kuklų Lietuvos nelai
mingo birželio paminėjimą.

Parvestas kareivis. Birž. 11 
d., sesers ir brolių pageidavimu 
buvo pargabentas iš užrubežio 
kareivio Stasio Masiulio kūnas. 
Birž. 13 d., 9 v. r. su šv. Mišio- 
mis, buvo palaidotas iš šv. Pet
ro parapijos bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose.

A. a. kareivis Stasys gimė, 
Bostone, sausio 15 d. 1917 m. 
Buvo pakrikštytas šv. Petro 
par. bažnyčioje. Augo Lietuvo
je. Amerikon grįžo 1937 metais., 
Birželio m. 1942 m.« prisirašė 
USA armiją. Po trumpo pasi
ruošimo atsidūrė Europos, Af
rikos karo veiksmuose. Žuvo 
karo lauke Afrikoje, kovo 28 
d., 1943.

Palaidotas birž. 13 d. Melski- 
įmės už mirusius.

>z'
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z«
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DAKTARAI

Tel. TROwbrMge <330
If no answer call A V 2-4026

J. Repdfc, MD. -
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRŪS skbbimai

A J.NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlco Tel. SOuth Boeton 8-0848 

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Rcncbury, Mase.

TEL. FA—7-1233-W

X

Utosi Hrždb Sduirtys
2

IAWN PARTY
Laimėjimai • Muzika - Žaidimai 

Užkandžiai
Šv. Petro Bažnyčios Atnaujinimo 

Fondo Naudai
2:00

Birždlo-June 25 ir 26,1949
PARAPIJOS KIEME

492 E. Seventh St., So. Bostone 
Door Prize: Table Radio

M

Kardinolo Francis Spellman Laiškas

sirgęs mirė, Cambridge miesto' 
ligoninėje, Antanas Tutkus, 37: 
metų, g^v. 38 Armory St. Gi-Į 
męs Bostone. Krikštytas Šv/ 

1 Petro parapijos bažnyčioje. Pa-j
liko keturius mažus vaikus, tė
vą ir du broliu. Pašarvotas pas 
laidotuvių direktorių D. A. Za- 
letską, 564 Broadway. Laidoja- hilTiim

aplinkui nėra krautuvių. Kaina 
$11,500.

Turime pardavimui geromis 
sąlygomis ir daug kitų namų, 
ūkių ir krautuvių So. Bostone, 
Dorchesteryje ir visoj apylin
kėj.

Apžiūrėjimas nevarginantis, 
nes mes nuvežam savu automo-

Draugijos mišios. Šį sekma
dienį, birž. 19 d., 9 vai., bus 

(giedamos šv. Mišios intencijai 
• Saldžiausios Širdies L.R.K. 
■ Draugijos.

Po to už savaitės bus gieda
mos šv. Mišios intencijai seno- 

J.sios Saldžiausios Širdies V. 
Draugijos.

Birž. 12 d., būvą, pakrikštytas 
Jurgis Vincentas Jurgio - Oigoe 
(Butkevičiūtės) Rull, sūnus, 
gyv. 80 Audurbon Rd., Milton.

Linda - Alena Roberto ir Flo
rencijos (Bušmanaitės) Lang- 

| ton, .duktė, gyv. 424 Ashmont 
St., Dorchester, Mass.

Neužmiršta pikniko. Amžino
jo Rožančiaus Draugija, Kaune- 
liai - Brazauskai ir kiti vis au
koja parapijos pikninko fon- 
dan.

1940 metais birželio mėn. 15 
dieną rusai bolševikai klasta ir 
smurtu okupavo mūsų tėvynę, 
užslopindami jos laisvę ir ne
priklausomybę. 1941 metais bir
želio mėn. 14 ir 15 dienomis 
bolševikai ištrėmė Rusijos gilu- 
mon apie 40,000 lietuvių, daug 
jų nužudė. Tai pačiais metais j 
birželio mėn. 22 d., kilus vokie
čių rusų karui, lietuviai parti
zanai sukilo ginti savo krašto, 
sudedami virš 400 aukų ant 
Tėvynės aukuro. 1940 metais 
birželio mėn. prasidėjusi Lietu
vos valstybės ir lietuvių tautos 
Golgota tęsiasi iki šiam laikui.

Lietuvį, gyvendamas laisvėje 
ir džiaugdamasis gražia birže
lio mėnesio gamta, prisimink 
savo pavergtą tėvynę, nukan
kintus ir tebekenčiančius toli
moje Vorkutoje, šaltuose Sibiro 
miškuose, niūriuose Altajaus 
kalnuose ar karštuose Kazachs
tano tyruose savo tėvus, bro
lius ir seseris. Jie šaukiasi tavo 
pagelbos.Atkreipk pasaulio akis 
ir sąžinę į šaukiančią dangaus 
keršto neteisybę. Melsk Aukš
čiausiojo paramos.

Liūdniems birželio mėnesio į- 
vykiams Lietuvoje prisiminti 
Bostono buv. tremtiniai, ėmėsi 
iniciatyvos šių metų 
mėn. 18 ir 19 dienomis 
minėjimą ,būtent:

1. šeštadienį, š.
mėn. 18 dieną, 7:30 vai. vaka
ro Šv. Petro lietuvių parapijos 
svetainėje (po bažnyčia) šau
kiamas visų lietuvių susirinki
mas.

Įžanginį žodį tars ir programą 
praves Bostono buv. Tremtinių 
Ratelio pirmininkas dipl. ekon. 
Stasys Lūšys. Kalbės buvęs Lie
tuvoje žemės ūkio ministeris, 
dipl. ekon. Juozas Audėnas, a- 
pie Lietuvos okupaciją ir. bu
vęs Kauno Unfversiteto prof. 
d-ras'Simonas Sužiedėlis, apie 
organizuotą žmonių žudymą ir 
kankinimą. Meninėje dalyje Lie
tuvos Valstybinio Teatro akto
rius, Henrikas Kačinskas, pa
deklamuos tinkamų šiam mo
mentui literatūros kūrinių.

Broliai ir sesės Amerikos lie
tuviai, Bostono buv. tremtiniai 
nuoširdžiai kviečia jus visus 
dalyvauti šiame minėjime ir 
susikaupimo valandėle prisimin
ti savo nukankintus ir kenčian
čius brolius lietuvius, nes jie 
mums visiems yra lygiai mieli 
ir brangūs. Tad paaukokime 
valandėlę laiko, atidėkime į šalį 
mažesnės svarbos reikalus ir 
visi dalyvaukime susirinkime. 
Įžanga laisva ir aukos nebus 
renkamos.

2. Sekmadienį, š. m. birželio

I

mas iš šv. Petro parapijos baž-1 Visais pirkimo reikalais kreip- 
nyčios, birž. 14 d., 9 v. r., Nau- tis į <

ANTANĄ JUKNEVIČIŲ
LITHUANIA AGENCY

545 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Telefonai: office—SO 8-0605
Namuose — SO 8-3907

nyčios, birž. 14 d., 9 v. r., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Geros Progos NAMUS 
įsigyti

Nuoširdžiai - Dėkoja

P-lė Evelyn Bender, 108 Ful- 
ler St., Dorchester* Mass. duktė 
Antano ir Uršulės Bendorių,

m.

f

Ragino prie choro. Kun. Pr. 
Virmauskis skelbė, bažnyčioje, 
gerą ateitį parapijos chorui. Jo 
manymu, jei choras taip veiks, 
kaip dabar, sunkiai padirbėjęs 
kiek laiko, atkreips muzikalės 
visuomenės domę. Klebonas ra
gino visus muzikaliskus žmones 
tuojau prisirašyti prie choro, ir 
tuojau eiti choro užsibrėžtu ke
liu. Laukimas, ir išsikalbinėji- 
mas trukdo choro spartų prog
resą.

Birž. 11 d., tris mėnesius pa-

So. Bostone gražioj vietoji 
vienai šeimai atskiras 9 kam-į 
barių su visais patogumais, ą-į 
šuolinės grindys, garu šildomas, 
aliejum kurianamas. Kaįpa — 
$5900. Įmokėti tik $1500.

So. Bostone prie Thomas Pk. 
dviejų butų po 5 kambarius su i
patogumais, gražus kiemas, 8kuri birželio 7 d su dldellu Pa‘ 
mūrimaj garažąi. Kaina $11,000.: &Ynrnu baigė. Emmanuel Col-

So. Bostone"netoli juros 3 bu-'le8e> dėkoja visiems savo drau- 
tų po 6 kambarius su patogu-! gams ir prieteliams už dalyva
utais, mūrinis gražus ir pelnin- jvimo mokslo metų užbaigime ir 
gas namas. Kaina $8300. j dovanas. Dėkoja taipgi už gau-

Dorchesteryje puikioje vieto- tus sveikinimus laiškais ir tele- 
je kampinis 3 butų po 6 kam- gramais, 
barius su patogumais, garinis 
šildymas, gražus kiemas. Par-į 
duoda našlė, kurios butą tuoj 
perims pirkėjas. Kaina $12,500.1

Mattepane rezidencinej vietoj 
atskiras vienai šeimai 5 kamba
rių su visais patogumais garu 
šildomas gražus namas. Prie jo 
atskiram name krautuvė — 
grocemė duoda gerą pelną, nes

Turime priminti, kad p-lė E- 
Ivelyna Benderytė šią mokyklą 
i baigė su aukščiausiu laipsniu. 
Taigi, reikia pasidžiaugti, kad 
lietuviai moksle pralenkia ir ki
tataučius. Sveikiname p-lę Ben- 
derytę su dideliu pasisekimu, 
linkėdami jai daug laimės ir at
eityje.

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

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas.

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

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

X X X X X X X X X X X X X X X V X X X X X J.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islingtoo, Mais.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

A

■ oTCiiIIuihC SIOS nOpfyClOS jiiiijDą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje 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:
Immaculate Conceptton Conveaf

R. F. D. 2, Putaaaų Cosn.
• • ... — X

Š. m. balandžio 27 d. at- an expression of their apprecia- 
vykusieji laivu “General tion of “the loving interest and. 
M. L. Hersey” lietuviai į- charitable intercession” of tjie 
teikė tremtinių dovaną, American people ~ in behalf of- 
gražiai sukurtą vazą, Jo the suffering Lithuanian na- 
Eminencijai Kardinolui tion.
Francis Spąjlman ir pa-i With continued prayers for 
reiškė gilų dėkingumą už the welfare of Lithuania and 

Lithuanians, I am
Very sincerely yours in Christ,

F. Cardinal Spellman

1 jo tėvišką globą ir rūpini
mąsi lietuviais tremti
niais.

BALF pirmininkas Kun. 
Dr. J. B. Končius gavo iš 
kardinolo malonų laišką, 
kurio tekstas čia duoda
mas: į

April 28th, 1949;
Dear Doctor Končius:

I am very greatly touched 
and pleased to receive the vase 
from the Lithuanian people as

I

birželio 
suruošti

birželio

Archbishop of New York

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

mėn. 19 dieną, 10 vai. šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je bus atnašaujamos šv. Mišios" 
ir pasakytas momentui pritai
kintas pamokslas nukankintų 
ir tebekenčiančių ištrėmime mū
šų brolių lietuvių intencija. 
Kviečiame visus tikinčiuosius 
gausiai dalyvauti šiose pamal- 
dqpe; savo maldą ir širdis pa
kelti prie Aukščiausiojo, pra
šant jo užtarimo ir palengvini
mo ištrėmime ir priespaudoje 
kenčiantiems mūsų tautiečiams.

Bostono i>uv. tremtiniai.

I

• t .

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

GRABORIAI

ĮVAIRŪS skelbimai
Lawrence & Methuen, 

Mass.

OnmUer's Flower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St.
f

LAWRENCE, MASS.

I

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

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

ALENANDER’S CO. 
414. W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th SL, So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa SL, Mattapan, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, * 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

IV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininką.

S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

- -raiaoruvrv TRRNMMaB r 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

C »

t

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

t

»

t

1

tPatarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

258 Vest BroMway,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.

l

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

164 Bbb8 Broadway
BOUTH BOETON. MAfiS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dien^ ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. SO 8-0815 

SOuth Boston 6-2609
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Gyvenimas

LOS AKRES, CAL

žurnalo koncertas patiekė jgg mokėti iš savo kišenių. Kas
• • • • • ___ fp- • l

rikiečių suvažiavimuose, neturi 
nei pratyboms atlikti kambarių 
nei reikalingų uniformų bei iš
laidoms padengti lėšų, ir turi

čius, kada fariziejus vadino žal
čių išperomis, pabaltintais kars
tais, veidmainiais ir panašiai? 
Tuo laiku Kristus tikrai buvo 
užsirūstinęs, tačiau teisingai 
elgėsi. Todėl rimtas žmogus.

1 i

-—-p-

Birželio 4 dieną Kanados Lie- kan iš šventyklos prekiaujan- 
tuvių Sąjunga išleido 6 Biulete
nio numerį. Jį perskaičius tenka 
pasidžiaugti jojo išleidimu ir 
turiniu. Nors šis laikraštis yra 
leidžiamas kuklioje formoje, bet 
turinio atžvilgiu, pradedant nuo
4 numerio, yra pozityvus kultu- perskaitęs “Nepr. Liet” patal- 
rinio lietuvių gyvenimo Kanado- pintą KLCT Spaudos ir Infor- 
je kelrodis. Kasdieninis jo to- macijos Skyriaus atsakymą į 
bulėjimas savaime iššaukia spė- Biuletenio įrodymus, tik nusi- 
liojimus, kad jis vieną dieną ga
li virsti kultūros žurnalu.

Biuletenio įrodymus, 
šypsot galėjo ir įsitikinti, kad 
KLCT neturi argumentų atrem
ti ir save pateisinti.

Bet čia ne vieta peržvelgti vi
daus ginčus. Norisi sustoti prie 
Biuletenio tobulėjimo ir jojo 
pozityvumo. Ketvirtasis nume
ris jau yra pašvenčiamas kul
tūrinės veiklos gairių nurody
mui. Svarbiausias tikslas išlai
kyti lietuviškuosius papročius, 

įkalbą, kovoti dėl lietuvių tautos 
teisių, garsinti Lietuvos ir lie
tuvių vardą. — Penktajame nu
meryje yra duodama medžiaga 

, ‘Birželio įvykių liūdnoms su
kriai norėjo aiškiai iškelti ne- kaktuvėms” (11-21 pusi.), ku- 
teisingus užmetimus ir į juos tęsiasi dar ir šeštajame nu- 
atsakyti įrodydami tikrais ar- meryje (5-17 pusi.) Tikrai įdo- 
gumentais. Žinoma, kitai pusei mus dajykas ir kartu naujas 
nepatiko, kad vietoj vartoti žo- paragrafas apie Lietuvą kaip 
džius “netesingai išsireikšta”, rronto sudarymo” auką,

prasilenkta su teisj be , Biu- Rusijos ultimatume duodamos 
letenis pavartojo: “meluoja” visai kitos priežastys, tuo tar- 

meias., melagiai ar pana- pU SSSR, pasiteisindama prieš 
šiai. Nors ir buvo prašoma į- aiiantų užmetimus dėl jos ben- 

> tačiau iki šios dradarbiavimo su Hitlerio Vo- 
dienos dar neteko matyti Ne- jūetjja, aiškiai pasakė, kad Pa- 
priklausomoj Lietuvoje” įrody-!t^įkražtų užėmimas buvęs 
mų, kuriais paremtų savo teigi-:reikalingas atsispirti prieš va
rnus. Ji pasitenkino tik pacituo- karų va]stybių politiką izoliuo
ti romėnų patarlę: Jupiteri, tu: y. siundant prieš ją Vokie-
pyksti — reiškia tu neteisus , o, tl ją.. — Taip pat yra įdomūs da- 
gale pasisako aiškiai: neverta'yjjjįjj apie darbo prievartą ir 
atsakinėti į smulkmenas . Ištie-! dartx) stovyklas Rusijoje, ku-

Pirmieji trys numeriai buvo 
skiriami atremti “Nepriklauso
mos Lietuvos” kaltinimus Ka
nados Lietuvių Sąjungos persi- 
formavimo proga. KLS-ga, ne
galėdama rasti “Nepr. Liet.” 
vietos atsakyti į užmetimus, o 
Amerikos spauda irgi negalėjo 
perdaug užleisti vietos kanadie
čiams, išleido rotatorium spaus
dinamą KLS-gos BIULETENĮ. 
Šių pirmųjų numerių stylius _ 
šiek tiek per griežtas, nes au- ■>

rodyti faktais,

sų tai smulkmenos, kurios kaip 
tik yra faktai, kuriais įrodoma 
neteisingi užmetimai. Savaime 
aišku neverta atsakinėti į 
smulkmenas, kurios privertė 
nutilti. Pastebėtina, kad šios 
dvi pacituotos vietos yra paim
tos iš straipsnio “Atleisk jiems. 
Viešpatie, nes nežino ką daro”. 
Tai Kristaus ištartieji žodžiai. 
Išvada, kad to straipsnelio au
torius šiek tiek, yra susipažinęs 
su šv .Raštu. O gal šis autorius, 
t. y. KLCT- Spaudos ir Infor
macijos Skyrius, primestų ir 
Kristui neteisumą, kada jis už
sirūstinęs su bizūnu vijo lau-

I

rioje daug tautiečių šiuo metu 
vergauja. — Straipsnio auto
rius duoda taip pat svarbiausias 
Lietuvos įvykių datas ir statis
tines nepriklausomybės laikų 
žinias iš kurių matosi stebėtina 
pažanga kiekvienoje gyvenimo 
srityje. — Ši patiektoji medžia
ga bus naudinga kiekvienam lie
tuviui, kuris rengsis birželio į- 
vykių minėjimams. Tai nieka
dos nesenstantis straipsnis. — 
Pagirtinas dalykas pradėtas 
Biuletenio puslapiuose, tai savi
tarpinės pagalbos klausimo na
grinėjimas. Šis daug atneš nau
jai atvykusiems lietuviams nau
dos ir pagalbos. .

Matant, kad Biuletenis tobu
lėja, tenka tik palinkėti, kad jo 

[leidėjai jį tobulintų ir sudarytų 
‘progą pradėti leisti tikro kultū- 
■ rinio žurnalo formoje ir spaus
dinti spaustuvėje. Tokio laik
raščio rimtai galvoją tautiečiai 
lietuviai trokšta tiek Kanadoje 
tiek J. A. Valstybėse.

Kazys Aukštaitis.

Triumfuoja Berlyne, apdovanoti vainikais, 
pirmojo sunkvežimio, atvykusio iš Vakarų zonos 
po blokados nuėmimo, vairuotojai (drivers). Jie 
buvo berlyniečių su džiaugsmu sutikti ir apdova
noti, kad atvežė šviežių agurkų.

Laike dviejų lenktyniaujančių automobilių susidūrimo Wictorville, 
Calif. trys žmonės buvo užmušti. Rodyklės smailuma rodo į vieną iš au
kų sudužusiame automobilyje. Šio įvykio liudytojais buvo apie 1,000 
žiūrovų.

Bal. Brazdžionis

MŪSŲ DARBAI IR RŪPESČIAI 
ANGLIJOJE

Atgijęs pavasaris puošias į- “Darbininko” skaitytojams, jog

Koncertas
Gegužės pradžioje įvykęs “K. 
” r - - ...

įdomią ir įvairią programą. Tai gvarfaiau politika, ar lietuvių 
buvo tikras “Pasirodymas Jau-tautos kultūros išgarsinimas, 
nųjų Lietuvių Talentų”. Scenoje 
pasirodė solistė Liucija Zaikie- 
nė, pianistas R. Mason, jauna 
balerina T. Jankauskaitė, akro
batė ir balerina Rūta Kilmony- 
tė, Lietuvių Tautinių Šokių gru
pė, vedama L. Zaikienės. Visus 
nustebino netikėtu atsilankymu 
ir maloniu pasveikinimu Metro
politan Operos solistė Polyna

kalo. Kas negera ar aktualu, stoska. Visi programos pildyto- 
drįskime pasisakyti savoj spau- jai savo uždavinius atliko gė
doj. Tai bus natūraliau. Neži
nia, kodėl senesnieji Anglijos 
ar kitur esantieji mažiau rašo, 
nors kitoj spaudoj pasireiškia. 
Yra kuriama Lietuvos Tremti -

X ** * Į VV JC4111O, j

vairiaspalvėm gėlėm. Kvepia gyverfame skardinėse bačkose Žurnalistų S-gos skyrius, 
darželiai, sodai ir pievos. Jun-į (Hosteliuose) ir aimanuoti ne- ’ 
tiesi žmogus kur kas stipresnis sinori dėl to. O vis tik lietuvis yeravicius, 
dvasioje, nes Prisikėlimas įkvė
pė nepaprasto širdies džiaugs
mo. Prisikelti yra nesunku, kaij 
aplinkui gaubia artimųjų šilu- į 
ma, kai bažnyčių varpai skam-l 
ba, duodami signalo maldai, į 
kai nėra baimės ir siaubo. 0 
sunku yra vienišam tremtiniui, 
Tėvynėje pasilikusiems ir tarp 
pūvančių stovyklų. Baisi trage
dija sunaikina visas dvasines 
galias, žmogus nebejunti jog 
esi žmogumi, kai nėra to kas 
jam Dievo duota. Kančioje, il
gesyje, sielvarte ir mirties ogo- 
nijoje ištveria ilgai tik stiprios 
dvasios bei valios žmogus. Taip 
norisi kartais sušukti, maldauti, 
prašyti. Visagalio, prikelti Lie
tuva iš baisios nelaimės! Nuai
di maldos žodžiai, apsikabini 
vienintelį iš Tėvynės pasiimtąjį 
kryželį ir verki, dejuoji lyg ma
žas, vargelius savo rokuoji, kad 
tik greičiau iš svetimos žemelės 
krašto galėtum grĮžti prie savo 
tėvelių kapo, prie gimtųjų na
mų, puikiųjų šventovių. Ak ko
kia yra dalis tremtinio nelai
minga! Bet atsigręžęs į praeitį, 
pasvarstai savo tautos kelius ir 
kelelius, darbus ir veiksmus, at- nai 
rodo lyg skaudi Dievo rykštė . klausimą apie 
reikalinga mus bausti.

Gyvenimas mus mokina ir 
klaidos turi būti atitaisytos tik 

' mūsų pačių. Niekas kitas nesiel
vartaus, kad šaltis, pūgos, al
kis, baimė gaubia dalį lietuvių 
tautos vaikų. Egoistų gal dau
giausia pasauly, bet tas nereiš
kia kitom akim žiūrint. Stebi- 

' mes svetimtaučių netoleringu- 
mu mūsų atžvilgiu, nemažiau 

' stebimės, kad ir mūsų išeivių 
brolių tarpe yra dar šaltesnių, 
paskendusių vien savo gerovės kad atitiktų visai tautos idea- garbė chorvedžiui 
intresuos, kitas jam lietuvis nei logijai. “Britanijos Lietuvis” to- choristams! 
už ką nevertas. Yra pavyzdžiui bulė ja ir Velykų kiškis atneša į! Iš mūsų rūpesčių, 
Anglijos, Amerikos ir kt. žemė- visuomenę, skaitytojus naujame žymėti keli opūs reikalai. Ypač 
se, kurie byloja asmenybių išsi- rūbe. Tai pradėtas leisti tikroj'ateity turėtų pasireikšti inicia- 
reiškimą. Dažnas numoja ran
ka, et kas man tas “DP” ar lie
tuvis raudonojo budelio naguo
se, žiūrėkit Anglijoj lietuviai 
gyvena Hosteliuose ,neskauda 
man galva ,kad kitam nėra, ne
gi gali visus sušelpti. Ir daug 
kitokių išsireiškimų. Kad patir
tų tokie mūsų tautiečiai vergo
vės pančius ir tremtinių vargus, 
bematant išdūlėtų visi priešingi 
nusistatymai. Nereiktų tada 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo šaukti: “Mums nereik 
Dievo, nei Marijos Giesmių!” 
Vėliau ar ankščiau suklups to
kie dulkių stulpeliai ir nieko ne
liks.

Jei matyti, kaip lietuvis reiš
kiasi varguose, darbuose ir rū
pesčiuose Anglijos žemėje, ten
ka jpasvarstyti visus stiprios savo išsireiškimus ir Amerikos 
valios indėlius. Esu minėjęs lietuvių spaudoj, bet gal berei-

i irius Lenuose; ir aunanuoti ne- kuriuo rūpinasi rašyt, p. F. Ne- 
st veravičius, p. R. Spalis, p. J.

nenurimsta ir tarp ūžiančių bal- i Švaistas. Šios srities mūsų ne
su, muzikos garsų, tenka su-ira daug, bet tikimasi veikti 

: kaupti jėgas dėl visuomeninio -sParčiai, kelti daugiau Lietuvos 
.reikalo. Tenka imti plunksna, neiaimes šauksmą į svetimų 
i nors kruvinos ir pūslėtos ran-,sPaud*> būdžti intere’
'kos dreba, viskam nusigalėti, suos> žad*nū optimizmu artė- 
’ iškilti virš visų vaizdų, kurti, Ja^ios laisvės viltim pavargu

sius tautiečius. Ir reikia budėti!
Nes nutautėji-

rai, ypatingai visus sudomino 
pirmą kartą lietuvių tarpe pasi- 
ridžiusi, 12 m. balerina Tina 
Jankauskaitė, kuri jau keliose 
Hollywoodo filmose yra šokusi 
(kaip “Babe Ruth”, 
tan Angel” ir “ 
Dance”). Taip pat L. 
solo dainos susilaukė 
lodismentų.

Koncertas pasisekė 
davė pelno. “K. L.” 
pavasaris suruošti jaunųjų ta- 
lentų propagavimui koncertą.

“Manhat- 
Unfinished 

Zaikienės 
daug ap-

gerai ir 
žada kas

, rašyti. Visi gyvybiniai klausi-
3 mai ir kultūriniai darbai ba- PareŪ>a sunki.

zuojasi lietuvišku nuoširdumu, mas % kažkaip auga, pabosta 
kiek sąlygos leidžia, žengiama _ __ r. . r ..
pirmyn. Atmosfera kurioje ten-|"~—- ---- ■;------- -------- -  _-------
ka organizacijoms nugalėti nėra • - - - -
lengva: viena; lietuviai išblaš-i- _ -.......
kyti, antra; gyvenimo i 
trugdo sukaupti stipresnes jė
gas. Bet nežiūrint visa to, lietu
vis moka audroje nesviruoti lyg 
tas svirunėlis berželis galulau
kėje. Randamas vidurkis vi
suose darbuose. Reikia .pažymė
ti malonų faktą, kad čia Britų 
žemėje yra solidarus vieningu
mas. Posėdžiuose ar susirinki
muose nebesivardžiuojama par- tiek svarbu, bet bilietų platini- 
tijų vardais, o lygus visi. Sočia- mas eina sklandžiai, tiek senieji 
listas randa kalba su demokra- ir naujieji nesigaili sunkiai už- 
tu, konservatorius su tautinin-į dirbto peno šiam kilniam tiks- 
ku, liberalas dar su kuo kitu. lui. Vargonai bus įrengti šiais 
Ir tokioj padėty randama ben- metais, kurie kainuos apie 900 
dras darbų realizavimas. Nese- svarų. Visais reikalais atsto- 

iškėlė vauja parapijos kleb. kun. J.
Himno Sakevičius, padedant bažnyti- 

Tegul saulė niams atstovams. Lietuvių baž- 
Lietuvos” įterpti “Tegul Dievas nyčia vienintelė Britų žemėje, 
Lietuvos”, siūlimas aiškus, bet todėl katalikų tarpe kelia susi- 
kiek pavėluotas. Kontra davė domėjimą, atvažiuoja elyskursi- 
“Britanijos Lietuvis” kad šian- jos, vyskupai ir pasauliečiai, 
dien kūrinių keitimas negalimas Jos vidus lietuviškoj krikščio- 
ir Himno autorius nėra jau gy- niškoj dvasioj, bet vargonų ne- 
vųjų tarpe. O be autoriaus suti- būta. Naujai atsikėlęs iš Vokie- 
kimo negalimas jos plagijavi- tijos gabus chorvedys p. V. 
mas ar keiteliojimas. Išvadoje,. Mamaitis yra sutvėręs ne tik 
tenka klausimas padėti į šalį, parapijos bažnytinį chorą, bet 
kai kelsis Lietuva, tada bus pa- ir dainų. Jo pasirodymai žinovų 
siūlytas naujas Tautos Himnas,'yra vertinami labai gerai. Tai

vienišumas, tikėjimas nejučia- 
: mai blėsta. Nė tik tautos žadin
tojai čia turi pareigą, taip pat 
i privalo rūpintis visos organiza- 

ūįggys'iCijos, dvasiški ja, surasti būdus
ir kelius arčiau prieiti į lietuvio 
gyvenimo aplinkumą.

Nemažiau yra reikšrdngas 
užsibrėžtas darbas — Londone 
Šv. Kazimiero Lietuvių bažny
čioje jrengti naujus vargonus. 
Tam tikslui yra suruošta loteri
ja sutelkti daugiau pajamų. 
Nors mažos dovanos, bet tas ne

1

“Išeivių Draugas” 
Tautos 

pakeitimą, kad “'

Tarptautinis Advokačių 
Suvažiavimas 

• Gegužės 15-18 d.d. Holly- 
woode įvyko tarptautinis advo
kačių suvažiavimas, kuriame 
pavergtos Lietuvos advokates 
atstovavo ponia Marija Almi- 
nauskienė. Ji skaitė referatą 
tema “The Status of Lithuania 
Today”. Pažymėtina, kad Rusi
jos atstovės į suvažiavimą ne
buvo kviestos. Kitos tautos 
Lietuvos teisiniu stoviu susido
mėjo.

Suvažiavimo bankieto metu 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Liucijos Zaikie- 
nės, išpildė programą. Lietuvių 
tautiniai šokiai ir kostiumai vi
siems nepaprastai patiko. Šokė
jų grupė jau gana gerai yra ne 
kartą pasirodžiusi ir linkėtina, 
kad vietos lietuviai ją labiau 
paremtų. Vietos klubai mato 
reikalo pasiųsti aukų praėjusio 
šimtmečio politikierių paminklų 
fondams ir kitiems reikalams, 
tuo tarpu visus lietuvius atsto
vaujanti grupė svarbiuose ame-

Jauna šokėjų grupė jau turi 
kelis kvietimus: birželio mėn. 
Intemational Institute pildyti 
programą ir rugpiūčio mėn. di
džiuliame Rosebowl stadione, 
tautinių šokių festivalyje.

Atvyko Gen. Stasys Raštikis
Gegužės 18 d. iš Europos at

vyko į Los Angeles gen. Stasys 
Raštikis su žmona. Tuo pat lai
vu atvyko ir buv. Telšių gim. 
mokytojas Kudirka, ir matema
tikas Pažiūra.

Gegužės 22 d. Šv. Kazimiero 
parapijos kleb. kun. J. Kučins
ko sušauktame susirinkime gen. 
S. Raštikis pasveikino Los An
geles lietuvius ir padėkojo už 
jų paramą tremtiniams. Taip 
pat pakalbėjo visi neseniai iš 
DP stovyklų atvykę lietuviai.

Juozas Vitėnas Redaguos 
“Kalifornijos Lietuvį”

Nesenai atvykęs iš Augsburg- 
Hochfeld Lietuvių tremtinių 
stovyklos Juozas Vitėnas, bu
vęs “Žiburių” leidėjas ir redak
torius, yra pakviestas redaguoti 
“Kalifornijos Lietuvį”. Jį su 
žmona ir sūnumi parsikvietė į 
Ameriką A. Skirius, “K. L.” lei
dėjas ir red. Tokios energijos 
ir žurnalistinių gabumų asmens, 
kaip J. Vitėnas, pagyvins “Ka
lifornijos Lietuvį”. Dar tikima
si, kad greit atvyks Antanas 
Pauliukonis, buv. “Aidų” žur
nalo redaktorius, kuris dar te- 
betaiso sveikatą Marines Hos- 
pital, New Orieans, La. M. N.

BROOKLYN, N. t.
Piano Koncertas - Rečialis
Lietuvių kolegistų ir Studen

tų klubas rengia antradienį, 
birželio 14 d., 8:30 vaL vakare, 
Steinway Hali, 113 W. 57 St, 
New York, N. Y. Marijos Šle
kaitis piano debiutą.

Šia proga tenka pastebėti, 
kad Marija Šlekaitis yra plačiai 
nininkė ir dabartiniu metu yra 
kviečiama piano mokytoja. 
Ankščiau yra buvusi New York- 
New Jersey Lietuvos Vyčių 
žinoma, kaipo jauna gabi muzi
kė. Ji yra Šv. Juozapo parap. 
bažnyčios Jersey mieste vargo- 
choro vedėja.

Lietuvių kolegistų ir studentų 
__2__ __  visus į šį kon
certą atsilankyti. Įžangos tikie-

ir visiems

tenka pa-

--  -- --- -i _ A -«4,, f huj-lAii ________-____

spaustuvėje tokio pat formato į tyva, klebenti Britų valdžios 
iki metų pabaigos, nes dalis no-'duris vieningai visiems, 1 
ri surinkę egzempliorius įrišti į kiek daugiau suburtų į dides- 
komplektą. Jame rašo ir nuolat-nius vienetus savo tautiečius, 
bendradarbiauja kas tik gali 
ką sukurti. Ypač jame telpa vi
sokių rašinių,-- nes jis laikosi 
nepartinės linijos. Čia žiūrėk 
kun. Kuzmicki8 įveda skaityto
jus į tikėjimo mintis, kun. Sa- 
kevičius informuoja, bažnyti
niais reikalais, p. K. Barėnas 
kelia organizacinio stiprėjimo 
gaires, p. Steponavičius džiau
giasi sporto laimėjimais, nes 
■“Kovas” išauga Anglijos krep
šinio meisteriu. Visi gali ir net 
privalo kelti viešumon svarbius 
klausimus. Kai kurie lietuviai 
yra nepatenkinti, kad mažai 
jungia ir rūpinasi, paskleidžia

mums būtų neapsakomai džiugu 
ir gera! Gi mums rūpi pagal 
Maironį išlikti gyviems: “Gin
kime kalbą, žemę, „ 
Stokim į darbą, kaip milžinai!, 
Laimina Dievas * sėjamą grūdą, tzi tik $1.20 vienam asmeniui ir 
Laimina vaisių— gema šimtai”. 
Lietuviškose stovyklose kur kas 
tvirčiau, pasireikštų 
tacija, susiburtų organizacijos 
ir mokyklos, parapijos.

Nors mes esame neskaitlingi, 
bet turim įsidėmėti Dr. V. Ku
dirkos mintį: “Ne tas yra didis, 
prieš ką milionai. Prispausti-. - • . . . ..

----- ------- ; lietuvių RUH 
jos būdą, klubas kviečia

galima gauti pas rengimo komi
teto pirmininkę, Stella U. Cha- 
raską, prašant raštu ar telefo- 

rcprezen-!nu Reng. Komltetas,

j vergijos žemyn galvas lenkia”. 
,a Vardan Lietuvos vieningai skin- 
J—-i

lietuvių spaudoj, bet gal berei-

Keistas Darbo Ministerijos nu
sistatymas sudaryti mišrias 
stovyklas. Pradžioj buvo kiek 
reikalauta, bet nežiūrint sąlygų 
ir gyvenimo nebesipriešinta. 
Dabar, kai po dviejų metų, esa
me susipratę ir pažinę hostelių 
santvarkas, turėtume prabilti 
šiuo reikalu stipriau. Rodos es
tams tas kaž-kur pasisekė. O 
žinoma yra, kokia paini ir ne
smagi padėtis dabar išblašky
tiems po viena, ar po kelius. 
Būtų gera, kad' nors ne tūks
tantinėm, tai šimtinėm stovyk
lom padarytų vien lietuvių. 
Anglams , manau tas . pats ar 
stovyklom gyvena

kime kelią ateitin su P. Babic
ko šauksmu: “Amžiais bus lais
va Lietuva!” e

čių grupės ar vienos tautos. O

Manchester, N. H.

C. A. Holtt C«., Ine
Vertingi baldai, ir kilimai

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų ,kad su pirmais naujo darbo me
tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra rei
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėjų. Rėmė- 
Sį vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto

te 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.

.Metinei duokles ir vizas lietuviškai knygai leisti aukas m>-

Rev. C.' A- Matulaitis, 2334 S. Oakley Ave^ Chicago 8, DL




