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Katalikaa, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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• Dvariški jos padėtis 
už geležinės uždangos

BUP Telegramų Agentūros 
pranešimu, iš birželio 27 d., 
Vatikano sluoksnių žiniomis, 
Sovietų dominuojamose Rytų 
Europos valstybėse, po Antro
jo Pasaulinio Karo pabaigos, 
jau išnaikinta daugiau negu 
1.500 Romos katalikų kunigų, 
o taipogi — daug ir aukštųjų 
bažnytinės vyriausybės hierar- 
chų.

Iš jų didelė dauguma buvo 
nužudyti, kiti įkalinti, treti — 
deportuoti, ketvirti — dingę be 
žinios.

Atskirose valstybėse tie tra
giškieji dvasiškijos aukų nuos
toliai atrodo, maždaug, šitaip:

Albanijoj. Iš šešių šios šalies 
vyskupų, trys jau nužudyti, o 
kiti trys — laukia mirties 
bausmės kalėjimuose. Ligi šio 
meto, tojoj mažytėj valstybė
lėj, jau nužudyta 100 kunigų ir 
šiuo metu — visoj Albanijoj— 
bėra tik 20 kunigų, kuyrie at
lieka savo pareigas.

Vengrijoj. Apie 200 kunigų, 
o taipogi ir Kardinolas Mind
szenty yra įkalinti. Yra dingu
sių ir be žinios.

Lenkijoj. Vien tik Lucko die
cezijoj yra areštuota daugiau 
kaip 100 kunigų, jų tarpe — ir 
Vyskupas Adolf Szelazek. šiuo 
metu toj diecezijoj tėra laisvi 
nuo arešto tik trys kunigai.

Iš 600 dvasiškių, dirbusių 
Varšuvoj prieš metus laiko, 
vien tik sausio mėnesio areštų 
bangoj bepasiliko 473 kunigai. 
Stanislawow’o Vyskupas Gre- 
gorio Chomyszyn — yra de-

GALIMA SIŲSTI PINIGINES 
PERLAIDAS J VOKIETIJĄ

Jung. Valstybių Pašto 823 ligonines, kurios tal- 
Departamentas • praneša, pina 103,000 ligonių, 
kad nuo liepos 1 d. š. m.; IŠ viešųjų mokyklų ątei- 
jau galima siųsti pinigus na į katalikų mokyklas 
į Vakarų Vokietiją tarp- mokytis religijos apie 1,- 
tautinio pašto perlaidomis 15'< ,702 vaikai.
(Money Orders). Į

Kad persiuntimas vyktų 
greičiau, paštas prašo 
siuntėjus *pažymėti į ku
rią zoną pinigai yra siun-, 
čiami: Amerikos, Britų ar 
Prancūzų.

t 

Gū. Dewey Paskyrė Dulles 
Senatorium

-_i5ur

Katalikai Jungtinėse 
Valstybėse

Pagal oficialinius 
nius katalikų Jung. 
tybėse yra 
Praeitais metais tas skai
čius padidėjo 642,646, tai 
yra daugiau, negu puse 
milijono. Apie 117,130 as-į 
menų atsivertusių iš kitų 
tikybų. Didžiausia yra, 
katalikų arkidiec e z i j a 
Chicago, UI., kuri turi a- 
pie 1,657,669 katalikus.

Jung. Valstybėse yra: 
23 katalikų arkidiecezijos, 
102 diecezijos, keturi kar
dinolai, 20 arkivyskupų, 
157 vyskupai, ir 42,334 
kunigai. Vienuolių yra: 
brolių 
141,606. Iš šio skaičiaus a- 
pie pusė seselių dirba mo- 
kyl

Buzmunijo j. Iš Bizantinės Ka- j 
talikų Ritos visi šeši vyskupai 
yra įkalinti. Apie 350 kunigų— ■ 
yra nužudyti, uždaryti į kalė
jimus, deportuoti arba dingę 
be žinios. Aukštoji bažnytinė 
dvasiškija visai sunaikinta. ' 
Pranešimai tuo reikalu iš Ru
munijos yra labai skupūs.

Čekoslovakijoj. Daugiau kaip 
100 kunigų buvo areštuota dar 
ligi to laiko, kuomet komunis
tinė Čekoslovakijos vyriausybė 
nukreipė savo visą dėmesį į 
stambiausią to krašto dvasiš- 
kijos figūrą Arkivyskupą J. 

, Beran. Daugiau 200 dvasiškių 
laukia arešto artimiausių die- 
nų bėgyje.

Bulgarijoj. Tik vienoj diece
zijoj ir tik paskiri dvasiškiai 
yra žinomi kaip tebesą laisvi ir 
dirbą pastoracinį darbą.

Jugoslavijoj. Areštuota apie 
250 kunigų, jų tarpe ir Zagre
bo Arkivyskupas Alois Stepi- 
nac, kuriam pritaikinta ilgalai
kė sunkiųjų darbų kalėjimo 
bausmė.

Pabaltijy. Vatikano žiniomis, 
Latvijoj, Lietuvoj ir Estijoj y- 
ra nužudytu areštuoti, depor
tuoti ar dingę be žinios šeši 
vyskupai ir šimtai kunigų.

Taigi, už geležinės uždangos 
dedasi baisūs dalykai. Dvasiš
kuos ir tikinčiųjų nekaltai pra
lietas ir tebeliejamas kraujas, 
jų kančios ir ekzekuciniai per
gyvenimai — šaukiasi dangaus 
keršto. Teisybė klabena į pa
saulio galiūnų duris ir prašosi 
pagalbos. Deja, kraujui, šauks
mams ir dejonėms — pasaulio 
sąžinė, bent ligi šiol, tebėra 
kurčia ir nebylė.

Ligi šiol jau yra buvę daug 
konferencijų, daug posėdžių, 
netgi — pasaulinio masto teis
mo procesų (Niurnbergas), ar 
išdrįso demokratijų diplomatai 
bent žodelį ištarti apie tą vis
ką sovietų atstovams? Ar jie 
mano, kad rudomis rankomis 
liejamas nekaltų žmonių krau-

davi- 
Vals- 

26,718,000.

New York—Gub. Dewey 
paskyrė John Foster Dul- 
les senatorium į atsista
tydinusio šen. Robert F. 
Wagner vietą.

Dulles, kuris yra respu
blikonų partijos užsienio 
reikalų patarėjas, eis se
natoriaus pareigas iki i 
gruodžio 1 d. š. m. Lap
kričio 8 d. š. m. įvyks spe
cialūs rinkimai ir išrink
tas senatorius užbaigs 

i Wagnerio terminą nuo 
į gruodžio 1 d., 1949 m. iki 
į gruodžio 31 d., 1950 m.

Spėjama, kad John Fos
ter Dulles bus kandidatu 
į senatorius.

Suėmė George Pirinsky

7,301, seselių —

i, kaipo
■* « - 'a «

los turi 104,962 mokyto
jus. USA katalikai turi 
288 aukštąsias mokyklas 
(universitetus ar kolegi* 
jas), 401 kunigų seminari
ją ar vienuolių novicijatą, 
2,385 aukštesniąsias ir 
8,318 pradžios mokyklas;

‘‘Naujosios Aufiros" kliiė.

Vilniaus ^Rotušė, L. Stokes Jucevičiaus staty
ta 18 amžiaus gale.

Nori Sulyginti Valiūtę
i

„ Londonas, liepos 11 —priimtas planas, kad pra- 
Jung. Valstybių, Kanados j šalinti finansinę krizę ir 
ir Britanijos valdžios at-jkur tik reikalinga vieni 
stovai turėjo pasitarimus 
dėl susidariusios finansi
nės krizės Britanijoj.

Į Visų trijų valstybių at
stovai sutarė, kad yra 
tinas reikalas įvesti 
šaulio prekyboje,

z

bū- 
pa-

kitiems pagelbėti.

Buvęs Valstybės Sekreto
rių IšyykoJyekarijM 
Washington, D. C. —

, kurioj Praneša, kad buvęs Jung. 
dolerio ir ne-dolerio kraš- Valstybių sekreto r i u s 

Sumner Welles išvyko 
Šveicarijon sveikatai su-

tuose galėtų operuoti vie
na daugiapusė sistema.

.Yra
visų trijų valstybių eks
pertų konferencija Wa- žiemą jis buvo rastas arti 
shingtone rugsėjo mėne
syj, kur būtų paruoštas ir'šalęs.

numatyta šaukti stiprinti.-
Kaip žinoma, pereitą

savo namų sukritęs ir su-

AKLAS ATGAVO REGĖJIMĄ
koja ne tik jis, bet jo in
validė žmona ir visa šei
ma.
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ARK. J. BERAN NIEKUR
NEIŠEINA K SAVn ROMU

New York — Jung. Val
stybių prokuroro įsaky
mu suimtas ir patalpintas 
Ellis Island George Pirin- 
sky, makedonietis, Bulga
rijos pilietis. Pirinsky yra 
ved< 
jęa
čiu, bet dėl veiklos nepri
leistas.

Pirinsky jau seniau bu- . r
vo suimtas ir kaltinamas mo Pneš arkivyskupą šv. 
prieš - amerikonine veik-! Vito katedroje, kai jis 
la, bet paleistas užstačius ■ birželio 19 d. skaitė savo 
kauciją. Galimas dalykas, Banytojišką laišką iki šiol 
kad jis bus deportuotas. pYK *r nieko apie jį nebu- 
■ ■ ■ vo girdėti. Paskutiniu lai-

Britanija Gaus Grūdų Iš Rusijos
Už tai atsilygins mašinomis

Londonas — Britanijos 
valdžia sutiko tęsti pre
kybą su Rusija, nežiūrint 
x>litinių skirtumų. Britai 
įasižadėjo duoti Rusijai 
mašinų už apie milijoną 
tonų grūdų.

Šis britų su rusais mai
nas paaiškėjo, kai Jung. 
Valstybių iždo sekreto- ______
rius Snyder nuvyko į Lon-: komunistinį režimą ir jos 
doną ir pradėjo pasikalbę-1 tironišką politiką, reikš
ti su Londono valdžios Įaujkad valdžia visai 
vadais dėl Britanijos dole- ■ nutrauktų prekybą su Ru- 

lrri7^fl ir naaanlinės

pirko iš Rusijos 750,000 
tonų grūdų — rugių, mie
žių, avižų ir kukurūzų pa
gal sutartį, kuri buvo pa
sirašyta 1947 m. ir britų 
viršininkai pabrėžia, kad 
nuo to laiko naujos daly
bos politika nepasikeitė.

Anglijos vadai, kurie y- 
ra nusiteikę prieš Rusijos

rio krizės ir pasaulinės 
jrekybos.

Pažymėtina, kad Brita
nija ir pereitais metais

sija.

-.
jos saugojamų, rūmų nie
kur neišeina. Aukšti Baž
nyčios sluoksniai sako, 
kad arkivyskupas tai da
rąs protesto ženklan vy
riausybei dėl jos nukreip
tų veiksmų prieš R.-Kat. 
Bažnyčią. Jeigu jis pano- 

ku vienas aukštas R. Kat.;rėtų iš savo rūmų išeiti, 
Bažnyčios vadų po apsi- gal jam komunistinė poli- 
lankymo liepos 10 d. pas 
Čekoslovakijos Primatą, 
pareiškė, kad jis yra lai
komas komunistinės Če
koslovakijos policijos po 
užraktu tikra to žodžio 
prasme. Pas jį įeinant du-i g

Praga — Nuo garsiojo 
komunistų sukelto triukš-

rys atrakinamos ir išei- ( 
nant vėl užrakinamos.

Vyriausybė teigia, kad 
jis gali laisvai išeiti iš sa
vo rūmų, bet, kaip jau y- 
ra žinoma, jis ir pats yra 
pareiškęs paskutiniame 
savo ganytojiškame laiš
ke, kad jis ten yra laiko
mas slaptosios policijos 
sargyboje, kaip kalinys.

Nuo birželio 19 d. arki
vyskupas iš savo, polici-

cija ir atrakintų duris, ta
čiau tai reikštų jo atsisa
kymą nuo savo protesto.

Arkivyskupas J. Beran 
jau yra virš 60 m. am
žiaus, bet dar tvirtos svei- 

į ir nepalaužiamos 
dvasios.

Hopkinton, Mass. — Ed- 
ward R. Ray, 63 metų am
žiaus, per 18 metų būda
mas neregiu, staigiai at
gavo regėjimą. Tai nepa
prasta jam Dievo dovana.

Edw,ird R. Ray, būda
mas 9 metų amžiaus ir 
žaisdamas su pagaliuku, 
sužeidė dešiniąją akį. Po 
kiek metų ir jo kairioji a- 
kis susilpnėjo. Jis įstojo į

ir tapo dviejų vaikų tėvu.l 
1929 m. sūnus Jonas pri-l 
gėrė ežere. Tuo labai susi-) 
jaudino tėvas ir po dviejų 
metų visiškai neteko regė
jimo.

Bet jis niekad nenusto
jo vilties atgauti regėji
mą.

Trečiadienį, liepos 6 d. 
sėdėdamas savo denyj ir 
kalbėdamas su savo bro- lavo jį paleisti į laisvę.

Raudonieji Brutališkai 
Sumušė Amerikos 

Vice Konsulo
Shanghai, Kinija — Pe

reitą trečiadienį komunis- 
. tai suėmė Jung. Valstybių 

'jvice konsulą, William M.

jeep'u” kada komtfnistų 
paradas ėjo gatvėmis, mi
nint japonų karo 12 su
kaktį ir civilio karo trijų 
metų sukaktį.

Jung. Valstybių konsu
las Gen. John Cabot, su
žinojęs apie vice konsulo 
suėmimą, tuojau įteikė 
protestą kiniečių komu
nistų valdžiai ir pareika-

AMERIKIETIS KARYS NUŠOVĖ 
RUSŲ KAREIVĮjas buvo vertingesnis už dabar

tiniu metu teriojamų ir žudo
mų kraują, kurį lieja raudonie
ji budeliai?...

Savaime aišku, 1 _____
Trumanui arba Karalių! Jur-apžiūrinė jo pažymėjimus 
giui kalakutienos skonio* nega- prie Amerikos - Sovietų 
dina Sibire kenčiančiųjų badą zonų sienos, rusai kanai 
ir šaltį milijonų žmonių kan- paleido šūvius į amerikie- 
čios, ašaros ir dejonės, bet, vi-'čius. Įvyko susikirtimas, 
sa bėda, kad raudonasis sma-‘ 
kas ruošiasi... "nacionalizuoti” 
ir Vakarų demokratijose beau
gančius kalakutus... Kinijos 
ryžiai — jau “nacionalizuoti” 
(bent didesnėj daly) ir aptekę 
krauju...

Taigi, ar ne laikas demokra
tams apsižvalgyti bent kiek ir 
apie save?... Pr. AL

Frankfurt, Vokietija —.paprastas kareivis “maž- 
Penktadienį, liepos 8 d.,| daug apie 18 ar 19 metų 

kad Prez. kada Amerikos patrulė amžiaus”.amžiaus”.
r__ i__ T-tuumcevo - topion let 

Atidėtas
i

liu ir kitais giminėmis, 
užsimanė gerti vaidens ir 
pasikėlęs nuėjo į virtuvę. 

Įėjęs į virtuvę, pajuto 
šviesos blikstelėjimą. At
kreipus akis į lubas, jis 
pamatė pritvirtintus prie 
lubų elektriškus prietai
sus. Apsidairė kambaryj 
ir patyrė, kad jis viską 
gali aiškiai matyti.

44’----- ------- — ' —

ko stipriu balsu. Visa jo j vice konsulas Olive buvo 
sijos pareigūnai vėl truk-1 šeima subėgo žiūrėti kas brutališkai sumuštas.

_ a • « w « 1 • • • « W a w a a a ..ado ir nepraleidžia sunkve
žimių iš Vakarų Vokieti
jos į Berlyną.

Rusai sumažino sunkve
žimių važiavimą Helms- 
tedt - Berlyno keliu iki 
minimumo, būtent, po ke- 
turius per valandą, kai 
normaliose sąlygose pra
važiuoja apie 450 vežimų 
kiekvieną dieną.

Pereitą penktadienį ru
sai visai uždarė Hambur
go - Berlyno vieškelį, šeš
tadienį uždarė kitus ke
lius. Paliko tik vieną

Sovietai Vėl Trakdo Nauja 
"Blokada" Berlyne

Berlynas — Sovietų Ru

Raudonieji, išlaikę 3 
dienas kalėjime, vice kon
sulą Olive išleido tik po 
to, kada jis pasirašė pa
reiškimą, kad “laike ma
no arešto aš nebuvau blo
gai užlaikomas”. Bet ka
da sugrįžo į konsulatą, . į tai buvo aiškūs sumušimo 

; ir sužalojimo ženklai. 
I Konsulas pareiškė, kad 

Mano Dieve”, jis susu-Į nėra jokios abejonės, kad

atsitiko, ir jis džiaugs
mingai jiems atsakė: “Aši privertė Olive pasirašyti 
galiu matyti”. j ne .tik “prisipažinimą”,

Džiaugiasi ir Dievui dė- bet ir “atsiprašymą”.

Kiniečiai komunistai

Vengrijos Apeliacinis Teismas

Jung. Valstybių Armija 
praneša, kad amerikiečio 
karininko šūvis pataikė ir 
užmušė rusų kareivį. Sa
koma, kad kai tas rusas 
kareivis buvo nušautas, 
tai rusai kareiviai buvo a- 
pie 200 jardų Amerikos 
zonoje.

Nušautasis rusas yra
v

New York 
pareigūno Jung. Tautose, 
V. Gubičevo ir Jung. Vals
tybių valdžios buvusios 
tarnautojos, Judith Cop- 
lon, kurie yra kaltinami 
už sąmokslą šnipinėti Ru
sijos naudai, teismas tu
rėjo prasidėti liepos 11 d., 
atidėtas iki spalių 15 d; š. 
m.

„ .. jHelmstedt - Berlyno kelią,
RUSIJOS • • n poro 1 i normaliai va-ir juo negali normaliai va

žiuoti. Rusai . tai padarė 
nepranešę nei Jung. Vals
tybėms, nei Anglijai.

Britai, sužinoję apie ke
lių uždarymą ir sunkveži
mių sulaikymą, pareiškė 
protestą Sovietų Rusijos 
transporto viršini n k u i, 
Maj. Gen. Kvašnin’ui.

Budapeštas, Vengrija — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Vengrijos komunistinės 
valdžios apeliacinis teis
mas patvirtino kalėjimo 
bausmę visam gyvenimui 
J. E. Kardinolui Josefui 
Mindszenty.

Iš komunistų nieko ge
resnio nė negalima laukti. 
Katalikų Bažnyčios ir ti
kinčiųjų persekiojimas 
vedamas visuose Maskvos 
dominuojamuose kraš
tuose.

Iš patikimų šaltinių pra
neša, kad J. E. Kardinolo

Mindszenty sveikata yra 
pašlijusi ir jis protiniai* 
yra sukritęs nuo nuodų ir 
kankinimų kalėjime.

26-toji Divizija Nuvyko 
I Cme tarnu

Pereitą šeštadienį, lie
pos 9 d. daugiau kaip 
7,000 Massachusetts tau
tinės sargybos, iš 26-sios 
pėkstininkų divizijos na
rių nuvyko į Camp Ed- 
wards ant Cape Cod meti
niam 15 dienų lavinimuisi.

-»
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GERADARE NCWC
Lietuviškoje spaudoje šių IRO pašalpas pagal ti- 

skaitome į Jungtines A- kybas. Čia Romos katali- 
merikos Valstybes atvy- kų yra aukščiausias nuo- 
kusių lietuvių tremtinių šimtis, būtent 35%. Jeigu 
padėkos laiškus, kuriuose prisiminti, kad IRO pašal- 
dažnai yra paminėtos šios pas, realiai imant, sudaro 
keturios raidės NCWC. tiktai emigru o j a n č i ų 
Dėkojame geradarei NC- tremtinių kelionės apmo- 
WC, nuoširdus ačiū NC- kėjimas, taf turint šitokį 
WC už atvežimą į šitą ša- vaizdą prieš save, lengva 
lį ir daugybė panašių, toliau išvesti, kad daugu- 
Kuo tos keturios raidės mas tremtinių išemigra- 
brangios lietuviams trem- vusių į užjūrius yra kata- 
tiniams ir kokia jų reikš- likai. Bet NCWC patenka 
mė. NCWC, tai yra Natio- išimtinai kandidatus į 
nal Catholic Welfare Con- J.A.V. Taigi imigracijoje 
ference, trumpai vadina- į Jungtines Amerikos 
ma Katalikų Misija ir jos Valstybes katalikai trem- 
tikslas yra pagelbėti iš e- tiniai turėtų užimti taip 
migruoti iš Europos kata- (pat pirmą vietą, 
likams tremtiniams į už-į Lietuviams tremtiniams 
jūrius. D. P. žmonės jos NCWC yra parodžiusi di- 
skyrių ir įstaigų gali ras- džiausio palankumo ir jos 
ti užtenkamai Europos, tarpininkavimu bus keli 
didmiesčiuose. Nors tai e-' tūkstančiai jau pasiekę 
migracijai pagelbinės į- Amerikos šalį. Bet tai y-1 
s taigos, tačiau, tačiau jos ra lengvai suprantamas 
glaudžiai bendradarbiau
ja su globojančia tremti
nius IRO ir Amerikos D. 
P. komisijomis. Sunkiau
siu laikotarpiu po karo 
katalikai tremtiniai pir
mieji sulaukė iš NCWC 
labai reikalingos medžia
ginės pagalbos. Bet šelpi
mu Katalikų Misijos dar
bai neapsiribojo.

D. P. klausimas tapo 
viešu dalyku. Jam tvar
kyti ir išspręsti politikai 
diskutavo, o tų ginčų pa
šalėje įsikūrė plačios ap
imties Tarptautinė Pabė
gėlių Organizacija. Ne vi
sos valstybės skyrė jai 
lėšų. Tačiau visai teisin
gai iškilo būtinumas ne
kaltus žmones patekusius 
į skurdą iškelti iš Euro
pa* if apgyvendinti . jMfia 
normaliose sąlygose. At- 
siradusiems uždaviniams 
ištesėti labdaringos orga
nizacijos atėjo į pagalbą. 
Buvo atidaryta Vokietijo
je, Italijoje, Austrijoje ir 
kituose kraštuose įstaigų, 
kuriose ir dabar atlieka
mas paruošimas dypukų 
emigracijai į užjūrius, 
svarbiausia į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Čia 
NCWC buvo pirmųjų lab
daringų organizacijų tar
pe. Metai po metų jos dar
bo plotai buvo praplečia
mi. Tikriausia NCWC pa
stangomis išgabentus D. 
P. iš Europos stovyklų 
reikia skaityti jau dešim
timis tūkstančių. O šian
dien jos plataus darbo 
vaisiais galima didžiuotis. 
Štai spaudoje paskelbta 
tremtinių statistika gavu-

Seniausias pasaulyje monarchas, Švedijos ka
ralius Gustavas (su skrybėlė) ką tik atšventęs 91- 
mą gimtadienį. Nuo jo į dešinę jo įpėdinis Prin
cas Crovvn. Karalius Gustavas yra didelis sporto 
mėgėjas.dalykas, nes lietuviai yra 

bemaž 100c r katalikiško 
krašto sūnūs ir dukros. 
Katalikų tikėjimo D. P., 
kurie pasiryžta keliauti į 
Šiaurės Ameriką, visuo
met atsiduria prie NCWC 
įstaigos slenksčio. Ir kaip 
matome, ji jų nėra nuvy- 
lusi. Čia atvykusių jai 
reiškiamas dėkingumas 
pažymi ir iškelia tremti-i vertė Daniją ir Norvegiją 
nių gerovei jos išganingą1 atvirai pasisakyti.
darbą. Bet tikriausia ir Praėjusio karo metu nu- 
tautų istorijoje Katalikų kentėjusios Norvegija ir 
Misijos nuveikti šituo lai- Danija negali sutikti, kad 
kotarpiu darbai bus neuž- įr vėl su jomis būtų žai- 
mirštamai atžymėti. NC- 
WC iš pagelbinių organi- dišką Švedijos
zacijų emigracijai 
vienintelė,

ta. Šios nutrūkusios dery
bos įrodo tik didelį Švedi
jos trumparegiškumą.

Ged. Galvanauskas
SUSKILUSI SKANDINAVIJA

Pastaruoju metu Skan
dinavija atsidūrė pasauli
nio dėmesio centre. Pa
skubomis suda rymas 
Šiaurės Atlanto Pakto pri- . - • •

yra
džiama ateityje. Savanau-

i siūlymą 
sudaryti Skandinavijos i

kurios globa sąjungą tos dvi valstybės 
naudojasi daugelio tautų po ilgų metinių derybų at-
D. P. Iš katalikiškų kraš- metė. Tą Sąjungą jos pa-

Garsus bulgarų komu
nistas ir komunistinės 
Bulgarijos prem i e r a s, 
Georgi Dimitrov, spėja
ma. kad jau miręs. Jis 
patekęs Stalino nemalo
nėn, buvo iššauktas Mas
kvon gydytis, ir jau se
niai apie jį nieko nesigir
di. j

ukrainiečiai, vengrai, če
kai, rumunai, kroatai, len
kai ir daug kitų tautų.

Emigracijos tarnyba 
tvarkingai ir tobulai su
organizuota. Iškeliavimui' 
kandidatų atranka vykdo-' dinavijos valstybėms susi
ma labai rūpestingai. Pir-Į 
miausia kiekvienas, kuris 
užsiregistravęs į Šiaurės 
Ameriką, turi pereiti kvo
tų komisiją. Atradus, kad 
kvotos pasekmės apie 
kandidatus ganėtinos, po 
to jiems leidžiama užpil
dyti formuliarai darbo ir 
buto užtikrinimams gauti. 
Turintiems Jungtinėje A- 
merikos Valstybėse gimi
nių ar pažįstamų tokiems 
per NCWC įstaigas patar
pininkaujama iš giminių 
gauti šio tarpo emigraci
jai reikalingų garantijų. 
Tačiau daug 
kurie sulaukti jokios pa
ramos iš niekur negali. 
Tokius, žinoma, NCWC 
pati aprūpina darbo ir 
buto garantijomis, kurių 
turi tam tikrą atsargą! 
kiekviena pagelbinė emi-i 
gracijos įstaiga. Šitokiu 
būdu yra atsiradusios ne- 
vardinės garantijos. Kiek 
jomis yra nusivylusių, 
kiek patenkintų atsakys 
gal visai netolima ateitis..

Darbo ir buto užtikrini-;mis NCWC. L
mus gauna iš NCWC tik i ruošimai skirti pajudėju- 

I tie emigrantai, kuriems 
į tam tikslui skirtuose for- 
į muliaruose katalikų Baž
nyčios dvasininkai duoda 
pritarimą. D. P., kuris ne- 
ituri pakankimų pavyzdin- 

i go gyvenimo kvalifikaci- 
, jų, negali čia paramos ti

kėtis. Ir, vis dėlto, atvy- 
i kusiems į Ameriką per

NCWC neretai prisieina 
globėjams atsakyti į klau
simą. ar esate katalikai? 
Žinoma, koks čia klausi
mas? Ačiū Dievui, kad at-

puoliką spirtis.
Švedijos projektas. Š. m. 

vasario 9 d. Švedijos už
sienių ministeris savo ga
na ilgoje kalboje paaiški
no, kodėl nepavyko Skan- 

tarti. Jo paaiškinimu, Da
nija buvo nusiteikusi pa
remti Švediją, bet pasta
roji Danijos siūlymą at
metė bet kokiomis priemo
nėmis susirišti su Vaka
rais.

yra tokių,

PADBKAhtzHtflta Tnnms Yri 

t|DėlI UtyjeiPenetio- 
Įme Čekoslovakijoje

Cleveland — Masiniame 
tikinčiųjų susirinkime, į- 
vykusiame Public Music 
Hali, buvo priimta rezo
liucija, kurioje prašomas 
Prezidentas Trumanas pa
reikšti protestą dėl religi
jos persekiojimo Čekoslo
vakijoje. •

Kita rezoliucija šiuo rei
kalu buvo nukreipta į J. 
E. Arkivyskupą Amleto 
Giovanni Cicognani, kuris 
yra apaštališkasis delega
tas Jungt. Valstybėse.

Tas pats masinis susi
rinkimas taip pat prašė 
Valstybės Sek t e t o r i ų 
Dean Achesoną, kad jis 
nedelsdamas pareikštų 
protestą Pragoję arkivys
kupo Josef Beran naudai.

Tito Pareiškė UždMysiąs 
Graikijos Sfaų

Po 5-kių sunkios tremtie* 
metų, laimingai įsikūrus Di
džioje Laisvės šalyje— UJSJL, 
tebūnie mums leista* viešai nuo
širdžiai padėkoti už atvykimo 
dokumentų sudarymą, globą ir 
rūpestį šiems mieliems ir mūsų 
šeimai niekados nepamiršta
miems geradariams: kun. C. C. 
Jenkui, parūpinusiam atvyki
mo dokumentus bei susirašinė- 
jusiam garantijos reikalu su 
mūsų giminėmis, gyv. Joliet, 
Illinois; p. Antaninai Jenkus 
už motinišką rūpestį ir globą 
laike mūsų šeimos apsistoji
mo Worcesteryje, Mass.

Buvusiam Hanau lietuvių 
stovyklos klebonui, kun. A. 
Klimui, mums tremtyje gyve
nant, rėmusiam maisto siunti
niais; p. Joseph Niedzveckui 
už globą.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonui Worcester, Mass. kun. 
Petraičiui už paramą; p. A. 
Blažiui, žinomam lietuvių vei
kėjui Worcester, Mass. už vi
sokeriopą pagalbą bei palydė
jimą Chicagon; mūsų mielam 
prieteliui p. Edmundui Trečio
kui ir jo žmonai už skelbimą 
laikraštyje, padėjusį surasti 
mūsų artimuosius gimines.

Tetai ir dėdei Antaninai ir 
Silvestrui Yuoskiams už atvy
kimo ' dokumentų sudarymą ir 
už didžiąją paramą, padėjusią 
įsikurti; mielai p. Alice Da- 
niels, o taipogi ir p-lei Antani
nai Daniels už puikaus buto 
parūpinimą, gausias dovanas 
ir nuoširdžią globą laike mūsų 
sūnelio - Romuko ligos; tetai 
Elenai Paukšta ir pusbroliams; 
karo lakūnui leitenantui Stan- 
ley Paukšta ir Jonui Vaitkui 
bei pusseserėms p.p. Alicei, 
Stellai su jos vyrui p. Stuart 
Atherton, Elenai, Antaninai, 
Sofijai ir kitiems mieliems gi
minėms už dovanas ir paramą.
1. .■i**’

- 1 
reigūnams p.p. Samatauskiams 
iš Fanwood, N. Y., sutikusiems 
mus New Yorko uoste ir padė- 
jusiems sutvarkyti atvykimo 
formalumus; p. Stanley Staras 
ir jo žmonai ir visiems kitiems 

1 prieteliams, gyv. 
’ Mass. ir Chicago. 

me už lietuvišką 
bei vaišes.

Birutė, Petras, Romanas 
šileikiai

ir Konstancija Gavėniene — 
Vabalai tč.

Chicago, UI.

Nepaslaptis, kad švedai 
įtiek toli buvo nuėję, kad 
net reikalavo atšaukti iš 
vyriausybės Norvegijos 
užsienių reikalų ministerį 
Langę ir Krašto apsaugos 
ministerį Hange. Tik ta
da, švedų nuomone, būsią 
galima toliau derėtis. Kuo Į 
skiriasi šiuo atžvilgiu šve
dai nuo bolševikų. Juk ir 
Maskva 1940 met. taip 
žaidusi su Lietuvos minis- 
teriu pirmininku, lyg su 
vaiku. Vėliau reikalavo jį 
atšaukti, jeigu Lietuva 
norinti palaikyti gerus 
santykius su sovietais.

Norvegijai pasukus į 
Vakarus, Švedai mano, 
kad tuo pažeidžiamas 
Skandinavijos tautų ben
dradarbiavimas. Šių metų 
sausio 29 d. ir vasario 5 d. 
Kremlius įteikė Norvegi
jai notas. Stockholme bu
vo tikėtasi, kad tos notos 
įvarysiančios baimės nor
vegams. Tačiau į šias no
tas norvegai atsakė nei
giamai. Norvegai atmes
dami sovietų reikalavi
mus, puikiai žinojo, kad 
po tokių santarvių suda
rymo buvo pavergtas Pa* 
baltis, pažabota Suomija, 
sukaustyta Lenkija ir tt.

Perspektyvos. Šiaurės 
Atlanto Sąjungos reikalas 
yra dar įstrigęs Washing- 
tone, ypač dėl eilės Euro
pos klausimų. Jung. Vals
tybių Atstovų Rūmai ir 
Senatas tūpčioja, bet ūkiš
koji depresija privers 
greičiau šį ratą suktis. 
Britai dar vis kažkodėl 
svajoja apie “Skandinavi
jos vienybę”. Jiems prisi
mena Calmar sutartis, su- 

uš- daryta L39£męfc., tvėrusi 
iki 1521 met

Daugelis klaidingai gal
voja, kad Skandinavijos 
tautos yra giminingos ne 
vien kalba, civilizacija, 
bet ir galvosena. Aišku, 
kad tarp tų tautų yra 
daug kas bendra, bet ne
maža ir kas jas skiria. 
Praėjusio karo patirtis ir 
okupacijos nuvedė šias 
tautas skirtingais keliais.

Ar tie skirtumai yra ne
suderinami? 
nedvejodama 
dabartinį kelią, 
veikdama Stockholme ir 
Oslo bandė norvegus ir 
švedus suartinti, bet tos 
pastangos buvo veltui: 
tiedu kraštai nuėjo skir
tingais keliais ir, paga
liau, pats taikintojas pasi
rinko ne didesnįjį poną— 
Švediją, bet mažesnįjį — 
Norvegiją.

Belgradas — Premjeras 
maršalas Tito liepos 10 d. 
savo kalboje į apie 40,000 
žmonių minią buv. Italijos 
Adriatikos uostamiestyje 
Pola pareiškė, kad palaip
sniui mano uždaryti Jugo
slavijos sieną su Graikija, 
kad apsaugojus Jugosla
vus nuo kišimosi į vidaus 
kovas tarp Graikijos vy
riausybės ir sukilėlių ko
munistų.

Ta kalba buvo paskelb
ta Belgrade keliolika va
landų vėliau.

30 Gnftu SakflėHu Vadu 
Už BandHizaą Nuteisia 
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Norvegija, matydama 
švedų fariziejišką žaidimą 
— būti geriems sovietams 
ir Jung. Valstybėms, grie
žtai pareikalavo per trum
pą laiką danus apsispręs
ti: ar jie prisideda prie 
Atlanto Pakto ar ne.

Švedija siūlė defenzyvi- 
nę Skandinavijos sutartį, 
pagal kurią Skandinavijos ; 
Valstybės nesusirištų nei 
su Rytais nei su Vaka- j 
rais. Tos sutarties uždavi
nys būtų tvirtintis apsigy
nimui nuo bet kurio už
puolimo, suvienodinti gin- 
ktee, mKhbryti - jūrų i 
tvarą, uždrausti karo at
veju svetimiesiems naudo
tis sąsiauriais ir bendra
darbiauti savo krantų gy
nime.

Kai Norvegija ir Dani
ja siūlė pasirūpinti gink
lais iš svietUr, Švedija ma
nė, kad galima bus tenkin
tis Švedijoje pagamina
mais.

Tokia savanaudiška šve
dų laikysena ir privertė 
kitus du Skandinavijos 
kraštus pasitraukti nuo 
Švedijos. Oslo konferenci
joje dar buvo tikėtasi ras
ti išeitį, tačiau trys socia
listinės vyriausybės visiš
kai susikirto. Kopenhagos 
konferencija buvo šioje 
Skandinavijos • valstybių 
santykių raidoje lemianti. 
Švedijos laikysena Norve
gijoje sukėlė didelį pasi
piktinimą. Nors prieš 45 
met. norvegai, danai ir 
švedai buvo sudarę sąjun
gą, dabar jų santykiai pa
siekė visiško atšalimo.

Švedų spauda nuolat 
kurstė prieš norvegus. Ji 
kaltino Norvegijos 
riausybę, 
siekianti 
dams skersai kelio, 
kurių telegramų turinys 
buvo sąmoningai iškraipo
mas. Norvegai kaltino ne 
tik švedus, bet ir danus, 
kurie pradžioje laikėsi ne
pastoviai. Derybininkai 
pradžioje mėgino nurody
ti į socialistiškų vyriausy
bių broliškumą, bet tai 
nieko nepadėjo. Vasario 
19 d. š. m. Oslo konferen
cijoje Švedų Užsienių mi
nisteris Unden nedalyvau
ja, o ministeris pirminin
kas Erlander apleidžia tą 
konferenciją, 
jos pabaigos. 
Skandinavijos 
derybos visiškai nutrūks-

• f

sitinka tiktai mažas nesu
sipratimas.

Keliaujančius katalikus 
tremtinius visur ir visada 
lydi rūpestinga globa ir 
priežiūra. Iš pajudėjimo 
vietos ir jau išlipus į A- 
merikos krantus jums pa
gelbsti, pataria su ženklu 
ar juostele ant rankos 
NCWC malonūs ir man
dagūs pareigūnai. Kar
tais jie prakalba į tremti
nius pastarųjų gimtąja 
kalba. Prieš leidžiantis į 

: kelionę jūra suteikiama 
išsamių informacijų, nau
dingų nurodymų. Prieš 
paliekant Europą, perei
namoje stovykloje jūs at
rasite kiną, knygyną ir 
daugiau įrengimų. Jie at- 

. žymėti keturiomis raidė- 
Tai vis pa-

(

! 
I i

siems katalikams tremti
niams naudingai praleisti 
laiką ir geriau susivokti 
naujam gyvenimui naujo
je šalyje. Ir tremtiniai su 
šitų keturių raidžių ženk
lu jaučia tvirtą pasitikėji
mą ir drąsą.

Tik Amerikoje, ,kada 
prasideda tremtiniams sa
vistovus gyvenimas, pasi
baigia ir NCWC globa. 
Tačiau jos neišbraukiamų 
darbų prisiminimas pasi
lieka ilgams. Trem.

Atėnai, Graikija — Lie-____ __  ,
poB lO d. Larisoje karo) roįaBi«^iį*
teismas nuteisė 30 sukilė
lių vadų mirtimi. Jie buvo 
paimti laike valymų karo 
operacijų lauko šiarėje. 
Tarp šių nuteistųjų ko
munistų du buvo pasižy
mėję labai žiauriomis 
žmogžudystėmis 
nėję Graikijoje.

centri-
Worcester, 

III. dčkoja- 
nuoširdumą

Robinson tainMsgs Kovoti
fk 1 ♦ _

Norvegija 
pasirinko 

Danija

CNangas ir Oririuo Tariasi 
Dėl Padfik* Tauty 

Sąjungos

I

vy- 
kad pastaroji 
atsistoti šve-

Kai

nesulaukęs
Pagaliau 
politinės

Baguio, Filipinai —Lie
pos 10 d. nacionalistinės 
Kinijos vadas Chiang- 
Kai-Shekas atvyko į Fili
pinus padiskutuoti su Fi
lipinų prezidentu, Elpidio 
Quirino, plačios anti-ko- 
munistinės Pacifiko są
jungos sudarymo galimy
bes.

Chiangas atskrido čion 
iš Formozos, kviečiamas 
Quirino, kuris akivaizdoje 
komunizmo grėsmės Toli
miesiems Rytams ėmėsi 
šios iniciatyvos.

Abiejų vyriausybių va
dų pirmas pasitarimas tę
sėsi daugiau, kai pora va
landų. Jame buvo pasi
keista nuomonėmis, lie
čiančiomis Kinijos ir Fili
pinų reikalus.

Washington, D. C. — 
Jackie Robinson, juodu
kas — Brooklyn Dodgers 
žvaigždė, pasakė, kad jis 
kovos už Jung. Valstybes 
prieš Rusiją arba bet kurį 
užpuoliką, nes “aš noriu, 
kad mano vaikai turėtų 
tą, ką aš turiu.”

Robinson, pirmas juodu
kas žaidėjas didesniose 
sporto lygose, yra pa
kviestas Atstovų Buto 
prieš - Amerikos veiklos 
tyrinėjimo komiteto pa
pasakoti kaip juodukai y- 
ra nusiteikę link Ameri
kos. Kaip žinoma, kitas 
juodukas dainininkas Ro- 
berson, nuvykęs į Mas
kvą, pasakojo, kad Ame
rikos juodukai atsisakys 
kariauti prieš Rusiją. Tai
gi Robinson ir kiti juodu
kai įrodys to komunisto 
ar komunistų pakeleivio 
mcinfr ;

{VAROS SKELBIMAI

Km norite Įsigyti Saulėtoje 
Caltfornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS 
Realstatininkas 

710 N. Vaa Nes* Avė, 
Hollywood 38, Calif.

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main Si.
Brockton, Mm*.-

V. YAKAVONIS 
LcMctuvIų Direktorių* W 

BaloamuotojM
Patarnavimai Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Vėl. Brockton **19B0

1

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

CmHi Bmšmi Mok
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• •• • • • - Mykolas Koriakov čia pasirodyti pavasarį ar 
vasaros pradžioje. Šiuo 
metu tokių atvykėlių čia 
nematyti, nes “aksominiu 
metu” gali čia pasirodyti 
tik pagarbūs vasarotojai: 
komunistų partijos vadai 
ar panašiai. ‘

1 Stoties viršininkas baigė 
šeštą dešimtį. Jis mėgo 
mažą namelį apsuptą ža
lumynais. Jam patiko ir 
tarnyba, o “aksominio lai
kotarpio svečiai buvo pa
tenkinti jo tvarka, kurios 
jis žiūrėjo atsidėjęs. Tėra- ’ 
soje medžiai gražiai ap
karpyti, ten esąs stalas 
skoningai papuoštas, ap
dengtas balta 
Ant jo'stovėjo 
deliai, apjuosti 
popieriniais 
Viskas paruošta sutikti 
garbingus svečius.

Stoties restoranas žvil
gėte žvilgėjo. Padavėjai 
laukė savo vietose. Virtu
vėje čirškėjo ant keptuvių 
žuvys, leduose stovėjo 
bonkos alaus, orkestras : 
grojo džazo. Iškiloje jau
nas vyras, dėvįs peteliškės 
kaklaraištį, nuobodžiai 
traukė: “Pamažu nusileis
dama saulė, jūrai paskuti
nį sudiev tarė”.

Prieš stotį pusračiu išsi
rikiavę, laukė ardvūs, sau
lės šviesoje žvilgą automo- 

. biliai svečių iš Maskvos, 
kad juos nuvežtų į Aukš
čiausiojo Sovieto poilsio 
namus ar N.K.V.D. sana
toriją. Kiek toliau stovėjo 
pilki automobiliai nuga
benti, taip vadinamiems 
“eiliniams”, į tolimas sa
natorijas.

Dideli skelbimai garsino

LAIKAS IR RŪPINTIS lanksčiau buvo pranešta iš 
I įvairių šaltinių, kad viehi 

Gyvenamasis momentas “ ‘V T*“*!
i.™. ” įvežti, kiti išžudyti. B jų

trys buvo vokiečių nacių 
prievarta išvežti iš Lietu
vos ir tiktai trys mirė na- 
turale mirtimi.

VATIKANO ŽINIŲ 
TIKRUMAS

Š. m. liepos 4 d. ir Vati-

IR VEIKTI Vertėjo žodis. Nedaug 1948 metų pabaigoje lei- 
kas iš mūsų esame kiek dykla “Monde Nouveau” 
nors plačiau, girdėję apie išleido jo veikalą “Je Me 
Mykolą Koriakov. Jis yra Mets Hors La Loi” — aš 
gimęs birželio 22 d. Sibire, pastatau save už įstatymo 
viename Krasnojarsko sri- ribų. Tai yra vienas ge- 
ties kaime. Filosofijos in- riaušių jo veikalų apie so- 
stitute Maskvoje studiavo vietus.
literatūrą ir istoriją. Tai- “Aksominis mėnuo” nė- 
kos metu buvo rašytojas, ra politinė studija, bet no- 
žurnalistas. Karo pradžio- vėlė. Joje randame nepap- 
je tarnavo kareiviu, vėliau rastų priešingybių suderi- 
pasiekė raudonojoje armi- nimą. Gyvenimas plaukia, 
joje kapitono laipsnį ir ė- nešdamas milijonus 
jo karo lauko korėspon- skriaudų, žmonių ašarų ir 
dento pareigas. 1943 met. varąų. M. Koriakovas kaž- 
buvo apdovanotas “raudo- kokiame kampe tūno, visą 

_____ .................._ __...... __ _ ..........__ nosios žvaigždės” ordenu. tai stebi ir rašo, kad mes 
naikinimas ir dabar tebe- gailingąjį darbą, nes vie- Tai Yra tikras sovietinės kai ką iš to patirtume ir a- 

........................2_   ___ ____ diaudžiama. kartos auklėtinis, išaukš- pie tai, kas dedasi, Lietu- 
spe- Tuo Apačių kartu Vatikano tintas ir apdovanotas už voje, kai pavergiami ūki- 
”.... ________________ ‘ ninkai sukyla.

_____ ___ _____ ___ _____ ___ _________ ______ Press,! 1946 met. būdamas re-i * ♦ * 
Sų^triukž^7^ad~jis,rSpo~U. ^"atstovas,”yra ne- dugniai patyręs padėtį paduoda, jog tūkstantis daktoriumi Sovietų amba- j Maskvos — Tifliso grei- 
paliečiamas. Jo protestas nieko negelbėjo, nes jo šni- Baltijos kraštuose,

visoms teutonas yra svar- 
piuenumeratos KAINA įbus. Bet ypač svarbus jis 

Amerikoje metams--------- i&oe yra negausingai lietuvių
"**** ” tautai, kurią rusai bolše-

Utaiany 1 kart eav-UJ metama MAO vikai yra užsimoję Visai 
sunaikinti.

Apie lietuvių ir kitų 
baltiečių naikinimą ir nai-1 
kinimo priemones mūsų kanas prabilo. Jis per sa- 
visuomenė jau gerai žino, vo šaltinius sužinojęs, kad 
Tūkstančiai liudininkų y- paskutinysis Lie t u v o s 

i ra, kurie pasakoja apie tų vyskupas (Kaz. Paltaro- 
Judith Coplon nuteista kalėti nuo 40 mėnesių iki priemonių žiaurumą, kas) buvo priverstas pa- 

10 metų už šnipinėjimą Rusijos naudai. Ji, tamauda- Laug jų ir patys juos sitraukti pogrindin save 
ma valdžios įstaigoje, išvogė svarbias valstybės pa- pergyveno. pareigoms eiti. Vadinasi,
slaptis ir įteikė rusui Gubičevui, tarnavusiam U. N.l Lietuvių, latvių^ ir^estų jisai slapta^ dirba savo iš- 
tarptautinėj organizacijoj, kurios atstovai turi nepa- ’ ~ 7 - f 7- — J
liečiamybės privilegiją. Amerikos žvalgyba (F.B.I.) <4®noI^s jau yra
taip gudriai užstatė spąstus, kad abudu drauge areš-j Chicago Tribūne ------ l
tavo tuo momentu, kada juodu turėjo savo portfeliuo-^o^P^dentas Vo- žinių šaltiniai, kaip pra- P 
se išvogtas valstybės paslaptis, Gubičevas pakėlė di- kieti joj, Larry Rue , nuo- neša Associated Press., 
delį triukšmą, kad jis, kaipo U. N. atstovas, yra ne- dugniai patyręs padėtį paduoda, jog t -
paliečiamas. Jo protestas nieko negelbėjo, nes jo šni- Baltijos kraštuose, para- lietuvių kunigų yra išvež-, sad°s leidžiamo laikraščio tasis traukinys artinasi 
pinėjimo įrodymas automačiai jį pasmerkė. Jis sėdi visą eilę straipsnių, ku- te į Rusiją ir kad jų dide- emigrantams Vestmk Ro- prie Mineralny Vody sto- 
kalėjime, laukdamas teismo ir atitinkamo nuospren- riuose išsamiai aprašoma, lė dauguma jau yra mirų- dyni , gavo įsakymą grjzti ties Mėlynuose vagonuo- 
rijnn jkad rusai ir dabar masi- si. ii Sovietų Sąjungą. Nors se> kurių langų užuolaidos

Judith Coplon taip pat daug atkaklumo ir įžulu- niai tebegabena baltiečius Vatikanas, paprastai, buvo labai stropiai N.K.V. <įeliai karščio buvo sanda- 
mo parodė. Amerikos teismas duoda progos apkalti- i Rusijos gilumą. Tos žiniomis nežaidžia, sensa- D. ambasados saugomas, rįaį nuleistos, matėsi ge
namajam išsikalbėti. Ji tuo plačiai pasinaudojo ir iš- skaudžios žinios kiekvie- cijų neskelbia. Ką prane- į vis dėlto pabėgo, nepaty- raj atrodą pulkininkai, 
rėžė tokią kalbą, kokią Amerikos teisėjai ir teisme h* padoresnį lietuvį ver- ša viešai, tai padaro nuo- ręs O. Kosenkinos likimo raudonais veidais įvairių 
esanti publika vargu kada buvo girdėję. Ji ne tik tei- čia rimtai susirūpinti sa- dugniai ištyrus. Todėl, Nuo to laiko jis pradeda trestų nariai ir atsakomin- 
sinosi, bet ir apkaltino Amerikos teismą, kad ją, ne-įvo tautos likimu. i o—J-._— __ —, ---- —_
kaltą mergaitę, taip skaudžiai nuskriaudė. Ji visuo- PASKUTINIAM VYSKU- ^imą pasaulio spaudai a-Paryžiaus spaudoje šukele 
met buvusi ištikima Amerikos pilietė, tik per neapsi- PUI Į POGRINDI ISEJUS P*e Katalikų Bažnyčios tikrą audrą jo aiškinimai, 
“ - - — - - ............   s būklę Lietuvoje, labiau; “Kodėl as negrįžtų į sovie-Nieks berods, neginčija, o> svar.

blausiai, padidinkime ir 
pagyvinkime savo veiklą. 

I Spaudos pareiga yra pa
skelbti žinias visuomenei.

.-T . v . ... „ x .. Bet jos vadai, jei yra rei-IJe. ne Katalikų Bažnyčia kalaj ^'^,03 liečia 
- dai-carų laikais .lietuvių religijos, tau-

tanta butų buvusi supra- ar kitus reikalus, turi' voslayinta ir, žmoma, su- atsiliepti> turi ir
*. . .. .„ «. įmes, lietuviai katalikai,“Raudonieji carai ”, ži- ’ 

nedarni, kaip didelę reikš
mę vaidina Lietuvai ir,’ 
apskritai, lietuvių tautai

DARBININKAS
866 Vest Broadiray, South Boąton, Maso.

Tdephone SOuth. Boston 8-2680

Pasirinko Judo rolę
staltiese, 

gėlių puo- 
spalvotais 
kaspinais.

žiūrėjimą įteikė savo meilužiui Gubičevui kažkokius' -___
popiergalius, kurių nė reikšmės nesupratusi. Žodžiu, kad lietuvių tauta yra ka- 
ji naivi jaunuolė, kurią Amerikos žvalgyba klastingai talikiška. Katalikų Baž- 
įpainiojo į politinį nusikaltimą. O bet gi ta “naivi nyčios vaidmuo Lietuvoje 
jaunuolė” (išėjusi kolegiją ir susilaukusi 28 metų) iš-'per šimtmečius buvo ne
rėžė tokią Amerikos teismo kritiką, kokios ir pats pamainomas, milžiniška« 
Višinskis pavydėtų.' ' . ■ _

Žinoma, nieks jos žodžiams netiki. Viens laikraš
tis (Boston Traveler) tiesiog pareiškė, kad Judith 
Coplon, su jos protiniais gabumais, turėjo daug progų 
iškilti teisėtoj demokratinėj veikloj, tačiau pasirinko 
išdavikišką Judo rolę. Tad nėra jokios prasmės reikš
ti jai net ir mažiausią užuojautą. Ji gavo tai, ko užsi
tarnavo. Dar permažai, nes jei gerai kalėjime ęlgsis, 
tai po 40 mėnesių, gali būt išlaisvinta. Tad, imant 
sąskaiton jos bolševikišką akiplėšiškumą, bausmė at- kctalikybc, pirmiausiai ir 
rodo peršvelni.. Apsimesti geru poelgiu per 40 mene- imasi persekioti Katalikų 
šių vargu ji bepajėgs, bet ji tikisi surasti kitą išeitį. Bažnyčią ir naikinti kuni

gus. Bolševikai supranta, 
kad jei Lietuvoj nebus 
vyskupų ir kunigų, išnyks 
katalikybė, jei išnyks ka
talikybė, neatsilaikys lie
tuviai, kaipo lietuviai.

Mums, Amerikos lietu
viams, pranešė J. E. vysk. 
V. Brizgys ir prel. M. 
Krupavičius, kad iš kelio
likos prieš karą buvusių 
Lietuvoje vyskupų tik 
vienas bėra likęs — J. E. 
vysk. Kazimieras Palta
rokas, Panevėžio diecezi
jos ganytojas. Mums ir bama šiame rašinyje. Jis

Ji paleista ant kaucijos (bail), nes turės dalyvauti 
Gubičevo teisme. Kokia puiki proga pabėgti! Maskva 
savo šnipus gelbsti: juk jos įsakymu ir lėšomis Eisle- 
riui pavyko pabėgti. Tokia pat galimybė ir čia susi
daro.

Tiesa, spaudoje buvo paskelbta, kad su Judįtha 
Coplon bus apsidrausta, idant ji nepasektų Eislerio 
pavyzdžiu. Tačiau tenka su liūdesiu pastebėti, kad 
Amerikoj neretai įvyksta apverktina keistenybė: kai
rioji ranka sėkmingai suardo tą, ką dešinioji pastato. 

K.

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

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

vn. 
KALfcJIME

1. Kalėjimo vieniukė. Pailga dėžė su ma
žu, stipriai apkaustytu, nepermatomo stiklo 
langeliu. Vadinasi, pavydėta kaliniui net ir 
to džiaugsmo, kad jis nemigo naktį nepasi
džiaugtų kartais tolimos, nepasiekiamos 
žvaigždelės mirgėjimu... Rūsti yra Themyda, 
teisingumo deivė! Tik... kaip daug buvo jau 
šitoje vieniūkėje tokių gyventojų, kurie tik
ram teisingumui visiškai nebuvo nusikal
tę? Kas juos suskaičious! Jųjų vardas — le- 
gi jonas.

Visą vieniukės įrengimą sudarė mažytis 
murzinas stalas, suolelis be atramos, na — 
ir kibiras atmatams. Pakeliamasis guolis 
buvo per visą dieną priplotas prie sienos. 
Jis tebuvo nuleidžiamas tiktai vakarais.

Atmatų kibiras t skleidė nepakenčiamą 
kvapą. Fizinis nuovargis ir skaudūs dvasi
niai išgyvenimai išsėmė jėgas. Susmukęs 
ant siauro, šiurkštaus suolelio, kalinys pri
glaudė nugarą prie šaltos ir truputį drėgnos 
sienos. Lengvas virpėjimas ėjo per visą jojo 
kūną.

2. “Ubago krepšio, lazdos ir kalėjimo — 
neišsižadėk!”, prisiminė jisai lietuvišką pa
tarlę... Kaip neteisingi yra tie žmonės, ku-

■ -j W 1ŽC4A ACAA XX V*J<**WiAiA**

i perskaitę Vatikano prane-; aštrią kovą prieš Sovietus, gį centro “draugai”, kurie 
i vieni kitus apdovanoja ne
kaltu Viešpačio šypsniu,, 
ir jų riebios snūduriuojan
čios žmonos. Stoties pavė
syje lūkuriayo nešikai, 
mėlynomis prijuostėmis, 
užsikabinę metalines len
teles. Jie maišėsi tarp pa
žįstamų ir svetimų, dėvin- 

bran^pnvhpT margus šilko rūbus ir 
___________ _ kad to ivairias baltas kelnes. Tai 
laukia iš mūsų ir šiandien ibuvo liepos mėnesis, kai

tus?”
turi remti katalikybei 
gelbėti darbus ir kovą, jis 
turi padėti išlaikyti lais
vuose kraštuose •gyvenan
čiųjų lietuvių ir religines 
ir tautines 1 
Neužmirškime, kad kaiuuMd R, musų ir bidiiuien -į sirpsta o Mine- Leonido Utesovo džazopersekiojami, kankinami vynuoges sirpsta o mine . ivvkstanti Kislo-

tvleti i, sėdėti ir žudomi bolševikų oku-|ralny Vody J> vajlna Ak~ _°?“rtą- .ntl
'^dėj^riiiS^mSy*^ puotautos Uetavos fcataU- 1 '.'L* '
kaip žiauriai yra naikina- ka?. A A ., .. „
ma relifiriia Lietuvoje. Liet. Kat. Akcijos Fon-ma religija Lietuvoje, 
kaip ir pati tauta yra žu
doma. Šiandien jau nebe
užtenka tuščių žodžių, pa- 
siinformavimo ar kad ir 
protestų; bet reikia orga
nizuotis ir veikti. '
KOKS TURI BŪTI

MUSŲ ATSAKYMAS?
Pernai, kaip gerai atsi

mename, Amerikos Lietu
vių Katalikų Kongresas, 
įvykęs Chicago, prie AL-. 
RKF (liet. kat. veikimo 
centro) įsteigė Lietuvių 
Katalikų Akcijos Fondą, 
kurio tikslas kaip tik ir 
liečia tai, apie ką yra kai-

do vajus ir vasaros metu 
eina. Atsižvelgiant į jo 
svarbą, jis niekuomet ne
turėtų sustoti. Ir neuž
mirškime savo dalį jam 
atiduoti, pasiunčiant savo 
auką ALRKF ir LKAF iž
dininkui kun. Ig. Albavi- 
čiui (1515 So. 50 Avenue, 
Cicero 50, UI.).

Atsižvelgiant į Lietuvos 
žmonių didėjančias kan
čias ir į užsimojimus visai 
sunaikinti katalikybę mū
sų tautoje, būkime orga
nizuoti, vieningi, duosnūs 
ir veiklūs.

ALRK Federacijos 
Sekretoriatas.

Stoties viršininkas, dė
vįs mėlyną tuniką, kepurę 
jsu dviems sidabriniais į- 
siuvais, vaikštinėjo po pe
roną, švaistydamas aš- 

i trius žvilgsnius ir paskuti-

viskas tvarkoje. Svečiai, 
kurie atvyksta į čia akso
minio mėnesio laikotarpy
je, yra ypatingi. Dabar jų 
tarpe nesimato paprastų 
darbininkų (melžėjų, kiau
lininkų ar panašių). Jie 
gali čia pasirodyti žiemos 
mėnesiais, kai lietūs lyja 
ir šlapias sniegas drimba. 
Tai ne buchalteriai ar sky
rių vedėjai, kurie laikraš
čiuose vadinami “liaudies 
tarnai”, kuriems galima

Henkino pasirodymą 2e- 
leznovodske ir pastatymą 
“Kornevilio Varpų”, įvyks
tantį Piatigorsko teatre, 
kuriame vaidins Maskvos 
muzikinės komedijos ar
tistai.

(Bus daugiau)

-.'-'J

SECURITY

rie kiekvieną kalinį laiko nusikaltėliu, arba 
bent įtartinu, nepatikimu žmogumi! Kalinys 
buvo patsai Kristus ir visi jo mokiniai. Ro
mos kalėjimus pašventino šimtai ir tūks
tančiai kankinių. Mūsų laikais, ypač — Ry
tų Europoje, kalėjimai patapo naujoviškais 
Koliziejais. Juose nepaliaunamai Vyksta 
kankinystės auka. Kartais — kruvina. Bet 
dažniausiai — nekruvina. Kuri baisesnė? 
Sunku pasakyti! Bet yra faktas, kad daug, 
labai daug kalinių, labiausiai — už “geleži
nės uždangos”, mieliau pasirinktų kulką ar
ba net kilpą, negu ilgametį merdėjimą, negu 
lėtą agoniją pragariškuose bolševikų kaze
matuose.

Kažkas yra vykusiai pasakęs, kad po to, 
kaip raudonieji išvaikė vienuolynus, kalėji
mai patapo šventųjų arba bent pasišventė
lių — buveinėmis. Tai tiesa. Tačiau, ir kitur 
nūn neretai pasitaiko, kad tikroji tiesa ir 
dorovingumas vaikščioja dryžuotuose kali
nių drabužiuose. Taip pasidarė dėlto, kad 
teisingumas nevisada sutampa su formaliniu 
legalumu. Nuo to laiko, kada valstybė pasi
šoko užimti Dievo vietą, arba bent ėmė gal
voti, kad Dievo įstatymai nėra jai privalomi, 
— tarp teisėtumo ir teisingumo pasidarė 
plyšys.

3. Staiga abstrakčius kalinio galvojimus 
nutraukė konkretus klausimas: “Ką toliau 
darys su manim nacių policija?” Apsvarstęs 
padėtį, jisai aiškiai pamatė, kad iš papras
to susidūrimo tramvajuje norima jam pada-

ryti politinę bylą. Tai rodė komisaro pasta
bos apie dvasiškių “priešvalstybinį” nusista
tymą. Bet politiniai procesai naciškoje Vo
kietijoje turi savo šabloną, savo tradicijas. 
Prie jų priklauso, tarp kitko, kratos pas pa
tį kaltinamąjį ir jojo artimuosius. Kratos...

“Vargšės Mokyklų Seserys”, galvojo ka
linys. “Jos priglaudė mane ir buvo man to
kios geros. Jei dabar mano kambaryj polici
ja darys kratą, ji, žinoma, nieko neras... Bet 
prigąsdins gerąsias seseles. Kaip tas vana
gas kregždutes! Kol krata pasibaigs, kol pa
aiškės, kad, iš tikro, nieko nėra, bus joms 
daug bereikalingos baimės. Tik tiek! O ras
ti jie, tikrai, nieko negali. Juk pas mane nė
ra — nei ginklų, nei aukso, nei svetimų de
vizų (pinigų), nei draudžiamųjų raštų...”

Ir staiga šaltas prakaitas apipylė jojo 
kaktą. “Ogi mano užrašai?! Mano nelaimin
gi užrašai apie Dachau ir Leoną P...?! Jei 
policija šituos užrašus gaus į rankas — 
baigta! Žuvęs aš, žuvęs Leonas, žuvę kiti, 
kuriuos jis savo pasakojimuose buvo sumi
nėjęs! Seselės irgi nukentės... Jų namai tin
ka karo ligoninei. Gestapo pasinaudos proga 
ir seseles išvaikys... Taip aš joms atsilygin
siu už jųjų nuoširdumą!”

Nervingas visč kūno virpėjimas pavirto 
dabar beveik konvulsijomis. Kalendamas 
dantimis, suėmęs galvą į rankas, susikūpri
nęs iš visiškai kūnu ir siela palūžęs, nuslydo 
jisai nuo siauro suolelio ant šaltos akmeni
nės aslos.

VIII.
PAVOJINGI UŽRAŠAI

1. Leonas P. buvo jojo senas pažįstamas. 
Ateitininkas. Gražus, mandagus, gerai ir 
tvarkingai apsirengęs berniukas. Riteris ir 
dainorius — gražuolių kompanijoje, — jisai, 
tačiau, nevengė nė sęstančio, bet jaunimą ? 
mylinčio kunigo - mokytojo draugystės. Ne- ! 
vieną smagią valandėlę buvo juodu kartu ’ 
praleidę atostogų metu Palangoje ir kitur. »

Praėjo eilė metų. Ir štai, eidamas Mun- * 
cheno gatve, kunigas tremtinys pastebėjo ’ 
augalotą vyrą, pusiau praplykusį ir barzda '■ 
apžėlusį, kuris turėjo prisisegęs prie kruti- • 
nės žetoną su lietuviškomis spalvomis. Tai 
buvo nebepažintinai pasikeitęs Leonas P.

Jis papasakojo savo istoriją. Dalyvavo ir 
netgi vadovavo aktyviam pasipriešinimui 
laike pirmos bolševikų okupacijos. Vokie
čiams atėjus ir pradėjus be jokios atodairos 
vykdyti nacių programą, jis kartu su kitais 
įžymiais lietuviais pasirašė protesto memo
randumą, adresuotą net pačiam Hitleriui.

To žygio pasekmė — areštas, ištrėmimas 
iš Lietuvos, etapo kelionė per 20 su viršum 
Vokietijos kalėjimų. Pagaliau — daug kam 
girdėtas, bet per Numbergo karo nusikaltė
lių procesą ypatingai visame pasaulyje pa
garsėjęs Dachau, su jojo koncentracijos sto- • 
vykia ir neišvengiamais pastarosios atribu
tais. Su krematoriumi, su gazo kameromis, 
su visomis kitomis naciško žiaurumo baise
nybėmis.

I
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REZISTENCINIS JUDĖJIMAS 

LENKIJOJE
Nauji Tremtinių Transportai

syvino savo spaudimą ant 
gen. Anderso. Jis yra kal-

šių metų liepos 7 d., laivu (Vytautas, Valerija j So. Boa* 
“General Blatchford“
ną atvyko šie lietuviai trem
tiniai:

Sovietų pavergtuose kraš
tuose nežiūrint nežmoniš
kos MVD akcijos vistik tinamas vadovavimu anti- 
egzistuoja pogrindinis ju
dėjimas. Ypač aktyviai jis 
pasireiškia Lietuvoje, ta
čiau“ gajus ir pavojingas 
jis yra ir kituose kraštuo
se. “Nevvsletter From Be- 
hind The Iron Curtain” 
patiekia truputį žinių apie; 
pogrindinį judėjimą Len
kijoje. Yra žinių, jog Lie
tuvos rezistencija su Len
kijos pogrindine organi
zacija palaiko ryšius.

Iš patikimų ir gerai in- ir kardinolas Mindszenty. 
formuotų šaltinių prane- Pažymėtina Maz (netoli 
šama. jog Lenkijos slapto-* Minsko) pogrindžio gra
sios policijos (UB) vy- pės teismas, kuriame tapo 
riausioji vadovybė gavo iš 
Maskvos įsakymą ateinan
čių mėnesių būvyje visiš
kai sunaikinti visas pa
grindines pogrindžio orga
nizacijas ir iš tautinės 
bendruomenės išjungti vi
sus rezistencinį judėjimą 
remiančius asmenis. Aps- vykias. Charakteringa, jog 
kritai lenkų rezistentai sa- toks persekiojimas pogrin- 
vo veikime naudoja sovie- dinį judėjimą veikia kaip 
tinę - komunistinę taktiką, tik teigiamai ir stiprinan- 
Jos narių yra netik admi- čiai. Iš patikimų šaltinių 
nistracijoje, komunistų pranešama, jog “laukinis” 
partijos organuose ir ka- pogrindinis judėjimas an- 
riuomenėje, bet net toj pa- ga lėtai, tačiau užtikrin- 
čioj slaptojoj policijoj. Ry- tai. Pietryčių Lenkijoj ak- 
šium su tuo speciali UB tyviai veikia ukrainiečių 
brigada kovai su pogrin- partizanai. Ir šie savo vei- 
džiu tapo padidinta ir su- klą yra nukleipę tik prieš 
stiprinta sovietų specia- rusus ir slaptąją policiją, 
listais, kurie prieš metus 
vadovavo, panašiai akcijai Varšuvos radijas pranešė, 
Ukrainoje. Net žydų dali- jog į Rytų Lenkiją įsibro- 
niai, kurie Lenkijoje ap- vė “ukrainiečių fašistų 
mokomi ir vėliau siunčia- gauja” iš Ukrainos terito- 
mi į Palestiną, įjungti į rijos. Spėjama, jog tai yra 
UB specialiąją brigadą grupė ukrainiečių partiza- 
“atlikti praktikai”. Tiak pų armijos UPA..81L-kuria 
Varšuvoje, tiek ir kituose Raudonoji armija jau dve- 
didesniuose Lenkijos mies- ji metai kaip kovoja. Par- 
tuose suiminėjimai vyksta tizanai yra ginkluoti auto- 
ir toliau. į matiniais ginklais sunkio-

Norėdama prieš tautą jo kalibro šautuvais ir tu- 
pasirodyti teisinga, vy- ri net lengvąsias patran- 
riausybė skelbia įvairias kas. Prie Rzeszowo įvyku- 
-provokavines žinias, esą šiame susirėmime su regu- 
buvę tautinės armijos ka- liaria Lenkijos kariuome

ne po trijų dienų lenkams 
pavyko grupę suskaldyti. 
Lenkai, tačiau, turėjo la
bai daug nuostolių užmuš
tais ir sužeistais. Nežiū
rint to mažesnėms parti-^teh. 
zanų grupėms pavyko pra-Į Kapeekas, Lionginas į Lo- 
simušti toliau. Manoma, įMass. 
jog partizanai nori prasi-į 
laužti į Vokietiją ar Aus
triją.

Šitie faktai aiškiai rodo, 
jog tiek Lietuvoje, tiek 
Lenkijoje, tiek ir kituose 
kraštuose partizanų po
grindinis judėjimas yra 
gyvas. A. Erdvilas.

I

komunistinio judėjimo vi
same pasaulyje, palaiky
mu glaudžiausių ryšių su 
Vatikanu, amerikiečiais ir 
taip toliau.

Šiuo metu padažnėju
siuose pogrindžio veikėjų į 
teismuose kunigai yra ver
čiami išduoti ir pasmerkti 
bet kokį priešvalstybinį 
veikimą. Viešumai skel
biama, jog tie kunigai yra 
taip pat “paruošti” kaip

Adomaitis, Stasys, Antanina,' 
Vidas, Janina į Paterson, NJ.

Aglinskas, Kęstutis, Juze, j 
Andrius į Indianapolis. Ind.

Alekna, Gubertas, Teofile į 
Racine, Wisc. • '

Aleksiūnas, Juozas, Ona,
Liuda. Ksaveras, Vydmantas į 
Chicago, III.

Alkevičius, Vitalis 
Buffolk, L. I., N. Y.

Ambrazas. Pranas,
Ohio.

į Chicago,

-»

nuteistas ir aktyviai daly
vavęs pogrindiniame judė
jime prieš vokiečius tėvas 
Fertag. Vien tik kovo pra
džioj įvairiose viejtose 12 
partizanų nuteista mirties 
bausme ir 200 pasiųsti į 
priverčiamojo darbo sto

riai planavę nužudyti so-- 
vietų pasiuntinį Varšuvo
je Lebedevą, kad buvo nu
matyta išsprogdinti eilę 
valstybinių įstaigų, ir't.t. 
Žinoma gyventojai to ne
tiki. Tie kaltinimai būna 
priežastimi nekaltų žmo
nių suėmimui ir nuteisi
mui, ypač tų, kurie anks
čiau tarnavo lenkų armi
joj ir dabar iš vakarinių 
zonų Vokietijoj repatrija
vo namo.

Į kovą prieš rezistenciją 
įsijungė ir komunistinė 
spauda, kuri ypač suinten-
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Nuoširdus rankų paspaudimas tarp naujai 
perimančio Rotary International pirmininko pa
reigas, Percy Hodgson .amerikiečio (kairėje) ir 
iš šių pareigų pasitraukiančio Angus S. Michell 
australiečio. • -

U. S. Iždo Sekretorius John W. Snyder (deši
nėje) yra sveikinamas Prancūzijos finansų minis- 
terio Maurice Petsche jo atvykimo į Paryžių susi
pažinti su Europos finansinėmis problemomis 
proga. Kairėje U. S. ambasadorius Prancūzijai 
David Būrce. Numatoma labai svarbus John W. 
Snyder susitikimas su Anglijos Iždo Kancleriu, 
Sir Strafford Crippsu, sąryšyje su dabartine ne
lengva Anglijos finansine padėtimi.

| Vabalas, Antanas į Sodus, 
Mich.

Vainius, Antanas, Eugenija, 
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į Tremtinius pasitiks organiza-
• cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.
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Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
'Pr. M. Juras, “Darbininko” 
'spauda, 1947 m.
i K Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et.

te, N. Y.
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šią naują knygą —
Šv. Pranciškus Asyžietis.

Knyga yra gausiai paveiks- 
į New- luotą, gražūs viršeliai, ryškios 

raidės, lengvai skaitoma. Turi 
pusi. Kaina — $1.50. Sku- 
siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broadvay, 

South Boston 27, Mass.
Chica- šių metų liepos 8 d. ,laivu 

“General Sturgis” į Bostoną 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Ališauskas, Viktoras, Petro
nėlė, Algimantas į Cicero, HL

Aukštuolis, Vytautas į Cleve
land, Ohio.
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J. Kuzmickis

Kova Su Bažnyčia

aktus Bažnyčios atžvilgiuKOMUNISTAI PUOLA
BAŽNYČIĄ ČEKOSLO- ir pakartoja savo spren-

VAKIJOJE
Pragos Arkivyskupas 

dr. Juozapas Beran birže
lio 19 d. norėjo katedroje 
perskaityti savo ganyto- 
jinį laišką, tačiau komu
nistai neleido. Vis dėlto tą 
dieną ganytojinis laiškas 
buvo perskaitytas visose 
katalikų bažnyčiose.

Deja, ir laiškas komu
nistams negalėjo patikti.

“AMŽINO IŠGANYMO 
KLAUSIMAS”

Spėjama, jog ganytoji
nis laiškas buvo Vyskupų 
parašytas trečiadi e n i o 
Konferencijos metu ir ne
matant išneštas iš polici
jos saugojamų rūmų.

Trijose bažnyčiose poli
cija padarė kratą, ieško
dama vyskupų laiško. Kai 
kuriose bažnyčiose polici
ja laišką ištraukė iš jį 
skaitančių kunigų rankų. 
Pagaliau, tie kunigai, ku
rie laišką skaitė, buvo po 
to suimti.

Laiške užginčijamas ko
munistų melas, kad Vys
kupų kalte Valstybė su 
Bažnyčia negalėjo susi
tarti.
— Mes esame už teisin

gą susitarimą su Valsty
be, — rašoma laiške. — 
Šitas bendradarbiavimas 
būtų galimas su viena są
lyga, kad Valstybė ne
maišytų politinių dalykų, 

Toliau Vyskupai išskai
čiuoja Valstybės smurto

• v

• v

dimą apie tariamą “Kata
likų Akcijos” veiklą. Kar
tu pareiškiama, jog kuni
gai, kurie kokiu nors bū
du suvilioti prie tos “ak
cijos”, turėtų drąsos at
šaukti savo parašą:
— Yra aišku, kad dau

giau negali būti klausimo 
apie Bažnyčios ir Valsty
bės susitarimą.
— Kiekvienas čekaą. ir 

slovakas turi būti tikras, 
jog atėjo apsisprendimo 
laikas. Kovoje dėl tikėji
mo laisvės daugiau negali 
būti nuolaidų.. Tai yra 
kiekvienos nemirting o s 
sielos amžino išganymo 
klausimas...

TAIP ARBA NL„
Tuo tarpu komunistai 

tęsia savo ardomąjį dar
bą.

Katalikų kunigams duo
tas pagrindinis klausi
mas: “Ar nori, kad Baž
nyčia ir Valstybė susitar
tų?** Atsakyti galima tik
tai — taip arba ne ir ne
galima padaryti jokio 
prierašo. Komunistai ma
no, jog atsakymą “taip” 
bus galima laikyti ženklu, 
kad kunigai pritaria vy
riausybei ir priešinasi 
Arkivyskupui.

Tų kunigų, kurie atsa
kė “taip”, pavardės tuo
jau spausdinamos 
muose katalikų laikraš
čiuose. Tuč tuojau komu
nistai paskelbė, jog jau

Prietaisas, taip vadinamas “benthoseope”, 
kuriuo nusileidęs jūros dugnan garsusis tyrinė
tojas, Otis Barton, 6,000 pėdų gylyje žvalgo jūros 
dugną.

"Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

bė apkaltino Ark. J. Be- 
raną, kad “jis stengėsi pa
naudoti pamaldas atakuo- 
ijant vyriausybę” ir ,tun 
> tikslu pasakęs du pa
mokslus.

Į Pats Arkivyskupas gi |- 
sakė uždaryti 

i Konsistoriją — 
eezijos bažnytinės admi
nistracijos centrą. Tai pa
daryti privertė jį nepa- 
; kenčiamos sąlygos, kai, 
policija budi Konsistori
joje ir tikrina korespon
denciją, telefoninius pasi
kalbėjimus ir interesantų 

dokumentus. Kartu Arki
vyskupas patvarkė, kad 

'Vyskupai ir klebomi sa
varankiškai tvarkytų sa
vo vyskupijas ir parapi
jas.

Čekoslovakijos vyriau
sybė nustebo staigia Va
tikano reakcija: Vatika
nas ekskomunika vo val
dinę “Katalikų Akciją**, >- 
steigtą birželio 10 d. Tarp 
50 “Akcijos” organizato
rių, pasirodo, pradžioje 

. nebuvo nė vieno kunigo. 
Tik vėliau buvo paskelb
tos kai kurių kunigų pa
vardės, bet ir tai be jų 
sutikimo ar susiorientavi- 
mo.

Pragos 
Arkidie-

600 dvasiškių “išsilaužė iš i Informacijos ministeris 
po bažnytinės disciplinos Kopecki tuo tarpu pagrą- 
ir prisijungė prie pažan-‘sino pačiam Arkivysku-j

susitvarkysime < 
Arkivyskupo Berano' 

slovakų kalbomis paskel- svita, Čekoslovakijoje jau' SPAUDOS KONFEREN- 
. .. --- -----— CUA ROMOJE

nau-

taria-

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

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

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

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

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

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

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

Kreiptis adresu:— ę
DARBININKAS d

366 West Brondwny Sootii Boston YT^Mmk j

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

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

Vardas
Adresas
e- ,

TĖVO KAZIMIERO
AMŽINAM PAMINKLUI

giųjų katalikų organizaci-‘pui: 
jos”. | — Kai

Pragos radijas čekų ir su 
n i i *1 • * ’_____ !

bė pranešimus, kuriais nebebus šnipinėjimo 
perspėja tuos kunigus, Britanijos ir JAV-ių 
kurie “terorizuoja katali- dai... 
kų klero patriotinį bloką”, 
kuris palaiko vyriausybę.

Toliau per radiją buvo 
paskelbta, jog pastarųjų 
dienų metu Episkopato 
spaudimas sustiprėjo į 
tuos kunigus, kurie prisi
jungė prie komunistų ‘Ka
talikiškos Akcijos’, 
rios tikslas L___
griauti kat. Bažnyčios pa
matus Čekoslovakijoje.

— Episkopato, Spaudi
mas į kunigus — skelbė 
radijas — yra rimtas. Ku
nigai verčiami atsiimti 
parašus po deklaracija 
prisijungti prie valdinės: B Uetuvos
kataliku akcijos. Kai Iu,„„
riais atvejais yra mėgina
ma kunigus perkelti į vie
nuolynus.

Kartu komunistai per
spėja Romos Katalikų 
hierarchiją, kad “jai ne
pavyks sutrukdyti pasi- . . . . . . .
keitimų, uz kuriuos stovi, . , , , , ,, .į. , ,____ „ iroro, koks dabar rusų bolsevi-katalikų klero dauguma * . , T * , .kų vykdomas Lietuvoje, kolų 

dabar rusų rinktieji sadistai 
komunistai atlieka persekioda- 

! mi ir naikindami buvusias lais- 
_ Čekoslovakijos radijas vas tautas, šimtus tūkstančių 

nė žodžiu neužsiminė apie kankindami kalėjimuose ir iš- 
komunistų sukeltą triuką- tremdami Sibiran nekaltus1)

ARK. BERAN
KALTINAMAS

Moravijoje tęsiami pla
tūs ir masiški kunigų ir 
katalikų veikėjų suiminė- 
jimai. Namu arešte laiko
mas jau ir Olomunco Ar- 

ku_ ikivyskupas Juozapas Ma- 
faktinai — tocha. . . _ Į*Komunistine vyriausy-itas.

CUA ROMOJE
Čekoslovakijos pasiun

tinybėje Romoje netrukus 
Į buvo sušaukta spaudos 
j konferencija, kurioje da
lyvavo Sveikatos ministe
ris, nepasiduodąs Bažny
čios drausmei kun. Ploj- 
har.

Tuo pačiu metu Vatika
nas paskelbė, jog kun. 

■ Plojhar yra suspenduo-

KODĖL AŠ ATVYKAU 
AMERIKON?

KOMUNISTŲ 
GRĄSINIMAI

c
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si*
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A. Norkus, Brockton, Mass. .........................
V. Daityda, Brooklyn, N. Y............................
Ona Bačinskienė, Roxbury, Mass...............
A. Yurcius, Toronto, Ont. Canada ............
Petras Kiburis, Dorchester, Mass...............
A. Melaika, Athol, Mass..............................
K. Tribulauskaitė, No. Abington, Mass. 
Eva Paluskas, Waterbury, Conn..................
W. Markis, Brighton, Mass..........................
Andrius Marusis, Providence, R. I..............
S. Urbanas, Cambridge, Mass......................
Mary Mayausky, Dixonville, Pa...................
Juozas Guzevičius, Mattapan, Mass...........
Juozas Januškas, Waterbury, Conn...........
Jos. Dapkus, Waukegan, UI......... ................
B. Ajauskas, Brighton, Mass.......................
Jonas Adomaitis, Waterbury, Conn...........
Juozas Laudinskas, Waterbury, Conn.......
J. Kelminskas, Montreal, Canada .............
Stan. Dirsa, Brighton, Mass.......................
George Juškaitis, Brooklyn, N. Y...............
Vanda Mačiulienė, Brockton, Mass............
Juozapas Sinkevičius, Brockton, Mass.......
K. Matikaitis, Brockton, Mass.....................
M. Bartkienė, Brockton, Mass......................
Charlės Marcinkevičius, Dorchester, Mass. 
Vincas Pusvaskis, Ansonia, Conn...............
Charies Bush, Lawrence, Mass...................
J. Jarusevice, Waterbury, Conn...................
M. Songailo, Easton, Pa..............................
Julius Sakevičius, Cambridge, Mass...........
Mrs. A. Warapecky, New Bedford, Mass. .. 
Mrs. Frances Marčia, Pittsburgh, Pa........
A. Chebatoris, Phila, Pa..............................
M. Jackachonis, Gilberton, Pa.....................
Mr. S. Astrauskas, Detroit, Mich...............
K. Šaulys, Rochester, Mass..........................
J. Žukas, Lawrence, Mass............................
Petras Juškevičius, Keamy, N. J. .............
Mrs. Frances Kaupės, Brooklyn, N. Y........
Peter Valūnas, Torrington, Conn................
Barbora Duse, Amsterdam, N. Y...........
John Zink, Lawrence, Mass.....................
F. Bacevich, Thompson, Conn.....................
Agnės Michailonis, Nashua, N. H................
O. Navikienė, Shenandoah, Pa....................
Mrs. P. Ulcinskas, Warehouse Point, Conn.

John Sasta viekas, Nonvood, Mass..............
A. Miškinis, Pittston, Pa...............................
K. Petrauskas, Waterbury, Conn................
A. Spitrius, Waterbury, Conn......................
Ona Širvinskaitė, Worcester, Mass............
V. Jonušas, Brighton, Mass..........................
Mrs. B. Gegeckas, Shelton, Conn................
Petrose Grina, Lawrence, Mass...................
F. La lis, Lawrence, Mass..............................
B. Paplauskas, Methuen, Mass. .................
M. Gerdvainis, Cambridge, Mass................
Mrs. Mary Palaima, Cambridge, Mass.......
Stasys Saulėnas, Lowell, Mass....................
A. Žukauskas, Londonderry, N. H. ............
Z. Zekienė, Waukegan, III............................
Mrs. Mary Barauskas, Phila., Pa................
A. Kemėšis, Manchester, N. H....................

UŽ VELYKINES ATVIRUTES AUKAVO:
Mrs. Anna Shay, No. Abington, Mass............
Julia Yakavonis, Brockton, Mass........................
V. Vilkienė, Dorchester, Mass.............................
Antanas Sinkevičius, Dorchester, Mass...............
Mrs. A. Jacobson, Worcester, Mass......................
A. Nakutis, Gardner, Mass........................... ......
Pranė Povūaitienė, Waterbury, Conn.................
K. Germanavičius, Brockton, Mass. •...................

Slaviški, Worcester, Mass................................
Venciūnas, Somerville, Mass...........................
Mankus, Cambridge, Mass........................ ......
Krasauskas, Lawrence, Mass..........................

Kazimieras Barauskas, Dorchester, Mass...........
M. Saulėnas, No. Abington, Mass.......................
J. Giedraitis, Dorchester, Mass...........................
V. Jonušas, Brighton, Mass..................................
Adomas Kacevičius, Worcester, Mass................
Rev. John Daunis, Cambridge, Mass...................
Jurgis Stačiokas, Athol, Mass. ............................
Steve Sokol, Worcester, Mass..............................
A. Yovaisas, Newton Upper Falls, Mass...........
Anna Janulevičius, Barre Plains, Mass...............
A. Ramanoski, Bridgeport, Conn..........................
John Taparauskas, Lawrence, Mass..................
Mr. Frank Kuras, Nonvood, Mass.......................
I. Sutkus, Somerville, Mass..................................
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass......... ......
John Burut, Bridgeport, Conn. ............................
Augustas Waitekus, Leominster, Mass. ...........
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass..........................
P. Danyla, Brockton, Mass..................................
Julius Belsky, Haverhill, Mass.............................
Kaz. Jankūnas, Waterbury, Conn.......................
J. Gurskas, Dorchester, Mass...............................

Visiems spaudos rėmėjams reiškiame nuoširdžią 
|padėką! “Darbininko” Administracija.

1

Priežastys, kurios 1944 me- kovą toliau už Lietuvos laisvę 
tais ne mane vieną privertė iš- tinkamesnėse sąlygose ir aplin- 

, bet daug kybėse.
į tūkstančių Lietuvos dukrų ir- 
sūnų, kurie turėjo apleisti tė-'atvykau 
vynę ir atsidurti išeivijoj, 
nau. visiems yra žinomos Lie- genJ |ietuvių ,rK.tel.ų.
tavos istorija nežino kito to- Q pnetella|. x. ir B. Svilai, 
kio masinio tautiečių bėgimo aiPetroBeK SlvUlenį ,r 
tėvynės, kaip pastarasis; taip Jorglg Kr<)pal

,rie labai nuoširdžiai ir rūpes
tingai man ir mano šeimai su
darė visas galimybes atvykti į 
Ameriką ir atvykus rūpestin
gai globoja. Be to. neužmiršo 

į mus ir p.p. Stakučiai.

Tikrai, So. bostoniečiai p.p. 
Svitai, Kropai, Stakučiai ir ki
ti yra labai veiklūs visuomeni
ninkai žmonės ir tremtinių glo
bos srityj labai daug parodo 
iniciatyvos. Mano ir mano šei
mos vardu didžiausia ir nuošir
džiausia jiems padėka.

Bendrai kalbant apie tremti
nių globą Bostone, reikia pasa
kyti, kad šiuo klausimu vis 
daugiau susirūpinama ir reikia 
tikėtis, kad čia atvykusieji ras 
visai tinkamą užuovėją.

Ignas šešpiaulds.

mą katedroje. Priešingai, i žnioneg tik todėl, kad buvai ū- 
komunistinę spauda. ^įninku tėvų vaikas, kad tvar-Į

stengiasi įrodyti, jog tikė
jimas naudojasi plačiau
siomis laisvėmis.
— Niekas Čekoslovaki

joje netrukdo religinėms 
iškilmėms... — rašo “Ru
doji Teisė”: — Religija 
Čekoslovakijoje naudoja
si pilna laisve...

Tačiau geriausią atsaką 
į šį melą davė pats Ark. 
Beran savo laiške:
— Kiekvienas turi mokė

ti atskirti avį nuo vilko •- 
vieš kailyje. Nėra jokio 
kompromiso religiniuose 
reikaluose...
nori patvarkyti kataliku 
Bažnyčią antikrikščioniš- 
kai ideologijai, nori Kris
taus mokslą pakeisti 
Markso mokslu... Saugo
kite jaunimo dvasią, kurią 
komunistai nori atplėšti 
nuo Dievo...

Turima žinių, jog kelių 
dienų bėgyje komunistai 
suėmė apie 100 kunigų, 
kurie stengiasi sueiti į są
lytį su Arkivyskupu ir at
šaukti savo parašą po ne
drausmingų kunigų raštu.

Vyriausybė

Ringai gyVeni .kad esi susipra
tęs lietuvis, mylįs savo tėvų že
mę, kalbą ir papročius, kad no
ri laisvos spaudos, žodžio lais
vės, laisvų rinkimų, kad nori 
tikybos laisvės ir tvarkyti savo 
žemę, arba savo kitokį turtą 
kaip tinkamas ir tt ir tt

Komunizmas — tai pasaulio 
žmonijos nelaimė, tai baisus 
naikinantis maras. Šimtai tūks
tančių pabėgėlių aiškiausiai liu
dija, kokia baisi priespaudos 
vergija vertė viską palikti ir 
nuo jos bėgti į svetimus kraš
tus.

Šiandien Lietuva, smaugia
ma rusų bolševikų, pergyvena 
didžiausias kančias. Mūsų visų 
pareiga yra tvirtoj vienybėj 
visomis pastangomis siekti vie
no aukščiausio ir kilniausio 
tikslo: atstatyti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

Taigi tie lietuviai, kurie šian
dien atvyksta į Ameriką yra 
nepaprasti Lietuvos išeiviai, 
laimės ieškotojai, bet išeiviai 
tremtiniai, kurie prieš pasku
tinį mūšį buvo priversti pasi
traukti .kad galima būtų tęsti

kodėl aš su šeima. 
Ameriką, o ne nusi- 
kur nors kitur, tai

Sušelpkime Vaikučiui

Jūsų vaikučiai yra sotūs, ta
čiau Europoje tremtyje dar y- 
ra 12,000 lietuvių vaikučių, ku
rie kenčia vargą būdami alka
ni.

Paremkite BALF-o vykdomą 
piniginį vajų ir tuo sušelpkite 
alkanus vaikučius. Maistas ir 
rūbeliai suteiks jiems paguodos 
ir vilties. Dėl jų sušelpimo 
kreipiamės į Jus prašydami au
kų. Siųskite aukas neatidėlio
dami:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

J. 
A.
P.
V.
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ATHOL HASS.
Piknikas. Praeitų sek- 
įvyko BALF Athol 
atstovų pasitarimas, 
buvo svarstoma, kaip

BALF
madienį 
skjTiaus 
kuriame
būtų galima kuo daugiau pa
dėti Europoje esantiems trem
tiniams ir kaip juos iš tenai iš
gelbėjus. Kaip matosi iš atvy
kusiųjų pranešimų, BALF’o 
parama tremtiniams Europoje 
didelė kaip maistu taip ir dra
bužiais. Buvo pareikšta, jei ne 
BALF’o siunčiami žuvies tau
kai, tai dauguma vaikučių ne
būtų išvengę džiovos ir nebūtų 
galėję atvykti Amerikon.

Kitas labai svarbus BALF’o 
darbas, tai per jį garantijų iš
rašymas, kad tremtiniai galė
tų sėkmingiau atvykti Pa-! 
reikšta pagyrimas ir padėka,' 
kad atholiečiai tremtinius nuo
širdžiai sutinka ir apdovanoja. 
Kad šie darbai ir toliau galėtų 
taip gražiai plėstis nutarta su
kelti lėšų ir tuo tikslu surengti 
pikniką, kuris įvyks sekmadie- 
dienį, liepos 17 d.

Ruošiama pikniko linksma ir 
graži programa. Atholiečiai 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti ir laukia liepos 17 d. vi
sus atvyksiant. Atholietis.

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

PHILADELPHIA. PA.

Nelengva 
P. Anta- 
su tikra 

pasirausime po
radio progra-

suruošia gražiausius minėjimus 
su kalbomis ir muzika. z

Penkiolika metų — ilgas lai
ko tarpas. Jis pareikalavo daug 
ištvermės ir jėgų, 

į buvo ištverti, tačiau 
I naitienė viską daro 
širdimi. Jeigu 

i jos skaitlingas
mas, nustebsime, kiek daug y- 
ra nuveikta Amerikos lietuvių 
tarpe vieno žmogaus. Kiek pa
skaitėlių iš mūsų garbingos is
torijos, iš lietuviškosios tauto-i 
sakos, geografijos! Visa tai 
pareikalavo daug darbo ir pa
stangų, kurios visiškai neatne
šė jokio pelno.

Visi klausytojai sveikina Pet
ronėlę Antanaitienę šio jubilie
jaus proga ir jai linki dar ilgai 
ilgai mus džiuginti savo prog- 
ramomis. Tačiau, jai būtų taip 
pat labai įdomu išgirsti, kaip 
toli jos programos lietuvių yra 
klausomos, kadangi jas siunčia 
stipriomis FM translacijomis 
(iš WHAT stoties). Kiekvie
nam asmeniui, pranešusiam iš 
tolimesnių apylinkių apie jos 
programos klausymą, P. Anta
naitienė bus labai dėkinga ir 

Įtai ją 
'toliau
darbą.

I

i

dar labiau paskatins ir 
dirbti šį mums svarbų 

—bv—

Lietuvos Kančių Pamina
mas. Liepos pirmosios dienos 
vakare vietinėje Lietuvių mu- 
zikalinėje svetainėje įvyko 

► vakaras. Progra-

Gražus Jubiliejus. Jau 15 me
tų, kai Petronėlė Antanaitienė, 
gyv. 1427 S. 2nd St., kiekvieną skaitlingas 
trečiadienį prabyla į Philadel- ma buvo įspūdinga, ypač labai 
phijos ir apylinkės lietuvius įspūdingai meninę progranlos 
gražia mūsų gimtąja kalba sa-dalį išpildė tautiniuose rūbuo- 
vo radio valandėlės metu. Rei- se naujakurė panelė Juzė Au- 
kia steMUa Jos sunijęyvmimu' galtytė. kuri ratantlam Mas d- 
su klausytojais. nes visi lietu- lutes ir visiems programos da
riai devintą valandą vakaro, lyviams padarė didelį įspūdį, 
skuba prie radio aparatų ir. 
juos atsukę, intensyviai klauso
si šios programos. Tačiau, rim
čiau pagalvojus, labai lengva šeštadienį, liepos 2 d. 
suprasti, iš kur šis susigyveni- mington. Dėl., nors 
mas kyla. Užtenka tik pasi- šteite, bet netoli Philadelphijos, 
klausyti keletos programų, ir pa., prasidėjo Amerikos espe- 
susidarysi visos Philadelphijos rantininkų 39-toji konvencija, 
lietuvių gyvenimo vaizdą. Čia. šios tarptautinės, taip vadina- 
tarvtum veidrodyje, jis atsi- mos esperanto, kalbos įkūrė- 
spindi. Be to, mes esame pasiil- jas yra iš Lietuvos kilęs dak- 
gę savo krašto vaizdų, savų taras Liudvikas Zemendorfas. 
dainų, meliodijų. Petronėlė An- K, V.
tanaitienė šį mūsų troškulį nu-j ________
armina. Radio valandėlės metui iš Nelietuvių Spaudos. Dide- 
ji nuveda mus į gimtuosius iis Hollywood’o, Fla. dienraš- 
laukus, ji duoda progos pasi- tis “The Hollywood Sun-Tatt- 
klausvti lietuviškos muzikos. ler” birželio 24 d. laidoje pa

savo tautiniame gyvenime talpino gana ilgą straipsnį ant- 
turime daug brangių dienų, 
kurias kasmet prisimename. 
Nei viena tokia diena neliko 
nepaminėta Antanaitienės pro
gramoje. Nesigailėdama išlai
dų ir vargo, ji radio bangomis
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DIENOTVARKE:
11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke. 
1 vai. — Lietuvių Dienos program? ?

bos. dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai.
Nuoširdžiai Kviečiame Lietuvių Dienoje dalyvauti 

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 
Pranciškonų bičiulius.

Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 
ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 

Vandenyne.
Visi Keliai Veda į Atostogų Kraštų Maine! )

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

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Port, Maine TeL 5.

BALF Centre Gautos Aukos 
Per 1949 m. Gegužes men.
Califorais: kubaitienė (5157) $17;

Pasadena, Mrs. S. Garfinkle Boston, F. Lutkevicz $2; Wheel- 
$25.00. įwright, A. Tamkus $2; Worces-

Connecticut: ter, Anelė Zubavich $1, Jos.
Buchland. Peter Traygis Galevičius $50. 

(1983) $10.00; New Britain, B.
Miciūnienė (5195) $30, ALT Orono, University of Maine 
skyrius $50; Oakville, S. M. $15.
Zdanis (7770) $103.50, Thomas Michigan:
Visockis $2; Plantsville, V. Ro-' Detroit, BALF 76 skyrius — 
mažas $21.50; Stratford, Mr. $150, Jos. Žilinskas $100, Mrs. 
Carlo Ponzetti $15; Waterbury, A. Yankus $15.75.
St Bajorinas $2, 
Šauklys $2; Watertown, 
Blažys $5.

Veronika 
John

Florida:
Miami, M. Popiera $5.

Illinois:
Chicago, K. D. Rubinas, BALF

Maine:

South

New Jersey:
Cliffside, B. Urbanavičienė 

. (1888) $15; Flemington, M. J. 
Matulionis (1974) $5; Jersey 
City, Ch. Baranauskienė $5; 
Linden, J. Sabecky $2.

New York: ts ^nicago, u. .nuomas, i>AL«r iui*.

k 57 sk. $406; East St. Louis,' Astoria, A. Levanavičienė 
i-ĮALRKS 179 kuopa $100; Gilles- (1273) $8.10; Brooklyn, N. N.
i- ple, Geo. Aėkes >S; Melrose $00, A. Kazlauskienė $5, Julius

Senas Philadelphietis.

Esperantininkų konvencija. 
Wil- 

kitame

rašte “Displaced Family Seeks 
New Existence Here, Fled So- 
viet”, kuriame yra aprašyta 
mūsų viengenčio — tremtinio 
Skupeikos ir jo žmonos Onos 
ir sūnelio Romualdo šiurpūs

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
nėr “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amėrikoje ir visame 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

Tik

Tik
4
»
I

«’

“D. ■ RBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

• D A RBININKAS” imant tik sykį j savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Park, M. Šimanskis $5. j Kalvaitis $2, B. M. Trakas 5;
Indiana - i Mary Žvirblis $9, J. Meškaus-

East Chicago, J. Sidauge $5. kas $10, Ona Leigienė $1, Ann 
Massachusetts: M. Vaičiulis $3; Bronx, B. Ra-

Brockton, Kun. F. Strakaus- manauskas (4025) $15; Clay- 
kas (iš prakalbų) $267.36, Mu- ville, John Huscza (1863) $10; 
tual Oil Co. (1910) $1; East Kings Park, Veronica Banaitis 
Weymouth, Mary Gailius (Aukų Lapas 7772) $5; Roches- 
(1931) $12; Furnace, Anton O- ter, Šv. Jurgio parapija $77.24; 
rentas (Aukų Lapai: 1318, St. Albans, M. Jasulaitienė $1; 
5167, 1317) $91; Oxford, A.įYonkers, H. Mikuckis (iš fil-
Gulbin $1' Sunderland, B. Jo- mų) $37.40.

Ohio:
Cleveland, LRKSA 8 kuopa 

$15, P. Urbonas $2; Wickliffe, 
J. Rudzevičiai $3.

Pennsylvania:
Archbald, Ona Daukšienė 

(5187) $5; Donorą, N. N. $10; 
Eynon, D. Paužienė (5187) 
$2.50; Hilltown, Frank Bružas 
$5; Plymouth, Komitetas Lie
tuvai Šelpti, per kun. J. Kaz
lauską $72.58; Philadelphia, C. 
S. Cheleden — BALF 88 sky- 

,irius $1000; Shenandoah, SLA I 
laik- apskritis $50; Seltzer, Moterų 

nuolatinis Sąjungos 10 kuopa $50; Van- 
skaitytojas iš Lietuvos į USA dergrift, K. Kaminskienė (Au- 
atvyko 1900.

Jau pusšimtis metų, kai 
gyvena USA, bet jo širdyje 
seno stipri tėvynės meilė, 
gali būti pavyzdžiu kitiems 
tuviams ir su didžiausiu jaut
rumu jis pergyvena pasekmėj 
šio karo ištiktas Lietuvai ir 
jos žmonėms nelaimes.

Jis tremtyje neturi savo gi
minių, bet vadovaudamasis ar
timo meile rūpinasi ir duosniai 
šelpia 4 tremtinių šeimas ir y- 
ra jau išsiuntęs apie 15 siunti
nių. Be to yra sudaręs trims 
tremtinių šeimoms darbo ir 
buto sutartis.

Dabar su didžiausiu nekan
trumu laukia atvažiuojant savo 
kviestų tremtinių.

Jei daugiau būtų tokių kilna- 
širdžių lietuvių, tai tremti
niams gyvenimo sunki našta 
žymiai palengvėtų ir daug dau
giau turėtų galimybės atvykti 
j USA. Tremtinys, tos asmenyje'

pergyvenimai. Jie dabar Ame
rikoje rado tėvišką prieglaudą 
pas savo gimines Krištopą ir 
Emiliją (Katiliūtę) -Žemaičius 
Hollywood ,Fla.

Prie to buvo įdėtas ir visų 
Skupeikų didelis paveiks-trijų 

las.

SCRAMTOH, PA.
Tremtinių Rėmėjas

Pranciškus Latoža, Scranton, 
Pa. nuo pat įsisteigimo 
raščio “Darbininko”

ru- 
Jis 
lie-

kų Lapas 4041) $40; Washing- 
ton, M. Žukevičienė $1; W. 
Hazleton, J. J. Shilala (Aukų 
Lapas 1322) $8.

Oregon:
Oregon City, M. Waitkewicz 

(Aukų Lapas 1979> $5.
H’ashington:

Seattle, Vytautas Kalėda $5. 
NARIŲ MOKESČIAI:

BALF 57 Skyrius, Chicago, 
Ui. $42; BALF 117 skyrius, 
Melrose Park, III. $15; BALF 
15 skyrius, Lawrence, Mass.— 
$34; BALF 59 skyrius, Haver- 
hill, Mass. $10.
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Tarybos Padėka Amerikos 

Lietuviams
Aukštai Gerbiamas BALF 

Pirmininke,
L.T.B. Tarybos atstovų suva

žiavimas, įvykęs 1949 m. geg. 
18-19 dd. Vokietijoj, Hanau 
mieste, siunčia BALFui Tams- 

širdingiausius

BUDREVIČIUS, Jonas 
Vincas, iš Babrauskos 
Butrimonių vi.,

Budrevičiūtės, 
žė, iš Ponikštės 
vL, Trakų ap.

BUDVYTAITE, Agota, iš 
Bilvyčių km., Švėkšnos vi., 
Tauragės ap.

DEKERIENE - Dlugauskai- 
tė, Marija.

DLUGAUSKAITE - Deke- 
rienė, Marija.

LAZAUSKIENE - Ramošky- 
i te, Petronėlė, iš Yžiniškių km., 
i Viduklės vi., Raseinių ap.

NARKUS, Agota, Barbora, 
i Juozas ir Kazimieras, iš Pake
rių km., Plungės vi., Telšių ap.

RAMOŠKYTE - Lazauskienė, 
Petronėlė, iš Yžiniškių km., Vi
duklės vi., Raseinių ap.

SKERSTONAS, Mykolas. 
ŠUKAUSKAS, Antanas, bro

lis Marijonas Andrijonienės.
VESELIS, Pranas, iš Tirkšlių 

vi., Mažeikių ap., Pumpurų km. 
ZABORAITYTE - Jefimovie- 

nė, Emilija ,iš Šiaulių.
ŽEMAITIS, Jonas ir Juozas, 

iš Skapiškio m., Rokiškio ap.
KARASIEJUTES (Karasie- 

jus), Elena ir Stefanė, iš Senų
jų Trakų, išvyko iš Vilkaviškio.

KUNEJUS, Vincas iš Pasta- 
rinių km., Vyšniavos vi., Šven
čionių ap.

MARTINAITIS, 
dukterys Juozapo 
ir Martinaitienės 
kaitės.

MAČIULYTE 
Marytė, iš Aukškelių km., 
duklės vi., Raseinių ap., ir vy
ras Matušis, Motiejus.

MARGETAITE, iš Gargždų. 
MATULIONIS, du broliai, iš

vykę per Liepoją, gyveno gal 
Amsterdam, N. Y. ar kitur 
New Yorko valstijoje.

MATUŠIENE - Mačiulytė, 
Marytė, iš Aukškelių km., Vi
duklės vi., Raseinių ap. ir vy
ras Matušis, Motiejus.

MATIJOŠAITIS, Jonas, iš 
Butrimų km., Eržvilko vi., Tau
ragės ap.

MEŠKAUSKAITE, Jadzė, iš 
Kėdainių ap.

MICKEVIČIENE, Domicėlė, 
iš Zubiškių km., Upytės par., 
ir vaikai Bronius, Kazimieras, 
Vladas, Marytė ir Stanislava.

MIKULEVIČIUS, Viliams, iš 
Jurgežerių km., Kalvarijos vi., 
Marijampolės ap.

MILKEVIČIUS, Juozas ir 
Kazys, ir sesuo Katerina, iš Sa- 
balėnų km., Pakuonio vi. 
rijampolės ap.

ONUSAITIS, Juozas, iš 
gaudiškio vi., Šakių ap.

ORINAS, Juozas ir Oriniūtė, 
Veronika, iš Skardupių km., 
Keturvalakių vi., Vilkaviškio a.' 

PADVELSKAITE - Eidukie- 
nė, Uršulė, iš Karalglieslio km., 
Pajevonio vi., Vilkaviškio ap., 
vyras Eidukas, Motiejus, ir 
sūnus Jonas.

PALIULYTE - Kasparienė, 
Barbora, iš Oškabalių km., 
Bartninkų vi., Vilkaviškio ap.

PIEPCEVIČIUS, gyvenęs 
Tverų vi., Telšių ap.

PIKČELINGIS, Juozas, 
niškio km.; Sintautų vi., 
apskr.

PREIKŠAITIS ,Simas, 
niškio km., Tauragės vi.

RUMŠĄ (Rumševičius), Jo
nas.

RASIUKEVIČIUS. Kazimie-

ir 
km., 

Alytaus ap. 
Agota ir Ro- 
km., Onuškio

sūnūs ir 
Martinaičio 
- Mikalaus-

Matušienė, 
Vi-

Ma-

Gel-

ras, ir seserys Anelė Brazins- 
kienė, ir Kotryna.

RUDZIANSKI, Stanislavv, ki
lęs iš Lietuvos.

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

SCHMIDT (Smith), Thomas, 
iš šakių.km., Pajevonio vi.

ŠMIGELSKAS, Adolfas ir 
Antanas, iš Liubavo, Marijam
polės ap.

STANKEVIČIUS (Stanke), 
Mike, iš Kauno - Šančių, ten 
dirbęs Tilmanso dirbtuvėje.

SVITORIUS, Juozas ir Vin
centas.

TAMOŠAUSKAITE - Baks- 
tis, Ona, iš Erslos km., Mosė
džio vai.

TEJKERTIENE - Tenikaity- 
tė, Anė, iš Meižių km., Taura
gės ap.

URBONAITE - Bandzinskie- 
nė, Konstancija, iš Birželių dv., 
Pumpėnų vi., Panevėžio apskr.

URBAS, Petras, žmona Jas- 
nauskaitė, ir duktė Emilija.

VAIČIULYTE, iš Šilgalių k 
Tenenių par.

ZDANAVIČIUS, Pranas, ag
ronomas.

ŽIEDAITIS, Jurgis, iš Vilka
viškio ap., Kurpikų km.

ŽIGAS, Mykolas, iš Trainiš- 
kio km., Linkmenų vi., Šven
čionių ap.

ŽIVELYTE, Elzbieta, iš Ig
liaukos km., Marijampolės ap.

ŽUKAUSKAS, Jonas, iš Si- 
berijos km., Keturvalakių vi., 
Vilkaviškio ap.

ABRAITIENE - Gvazdikaitė, 
Marija, iš- Paežerių vi., Viilka- 
viškio ap.

ANDERSON - Bitinaitė, Em- 
ma Kataryna, iš Žiogaičių km., 
Naumiesčio vL, Tauragės ap.

BALKYS, Feliksas ir jo bro
lis bei dvi seserys, vaikai Juozo 
Balkio ,kilusio iš Tytuvėnų vi., 
Raseinių ap.

BALSERIS, Jonas. 
BALTRUŠYTE - Stečkūnie- 

nė, Ona.
BENDIKAS, Juozas, iš 

nių, Telšių ap.
BITINAITĖ - Anderson, 

ma Kataryna, iš Žiogaičių 
Naumiesčio vi., Tauragės ap.

DOMBROWSKI - Palaitienė 
(Palaitis), Minna, iš Veršupių 
km., šakių ap.

DRIGNAT - Lingeraitytė, 
Marija ,iš Abšratų km., Vilka
viškio ap., ir vyras Drignat, liu
teronų pastorius.

DUDONIS, Stanislovas, iš 
Karčemų km., Radviliškio vi., 
Šiaulių ap.

DULEVIČIUS, Adalis, iš Dir- 
žių km., Radviliškio vi., Šiaulių 
apskr.

DZICEK - Vinslovaitė, Mari
ja, kilusi iš Lietuvos, ir jos sū
nus.

GAILEVIČIAUS, Kazimiero, 
pažįstamieji prašomi atsiliepti.

GAURONSKAITE, Marijona, 
iš Dvariškių km., Papilės vi., 
Šiaulių ap.

GRUDINSKAS, Jonas, iš Juo
zapa vo dv., Garliavos vi., Kau
no ap.

GVAZDIKAITE - Abraitier.5, 
Marija, iš Paežerių vi., Vilk i- 
viškio ap.

JAGMINAITE, Vincenta, iš 
Eržvilko, Tauragės ap.

JANČYS, Antanas, Jurgis ir 
Petras, iš Vadonių km., Šimo
nių vi., Panevėžio ap.

JANUITIS, Antanas, iš Vien
rankių km., Papilės vi., Šiaulių 
apskr.

JUREVIČIŲ, Simo ir Anta
ninos, giminės prašomi atsi
liepti. Juodu gyveno Philadel- 
phijoje ir buvo kilę iš Vanagi’- 
kių km., Jonavos vi.

KAPTEINIS, Augustas ir Ka
rolis, sūnūs Ferdinando.

KRIKŠTANAS, Juozas, iš 
Karčemų km., Radviliškio vi., 
Šiaulių ap. -

KUBILIUS, Jonas, s. Levušio, 
gimęs Amerikoje.

LINGERAITYTE - Drygnat, 
Marija iš Abšratų km., Vilka
viškio ap.

LUKAS ar Lucas, rodos 
Charles, kuris dirbo banke, be
ne Westville.

MALINAUSKIENE - Janui- 
tytė, Agnė, iš Vienrankių km., 
Papilės vi., Šiaulių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti.* 
Consulate General of Litbuania 

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

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

Var-

Em- 
km.,

Peoples Ice i Coai Co.
Gardner, Mass.

iš Jo- 
Šakių

iš Jo-

sveikinimus ir reiškia giliausią 
padėką už nuolatinę tokią dide
lę pagelbą mūsų vargstantiems 
tautiečiams tremtyje.

Ta proga reiškiame gilią pa
dėką visiems Amerikos gera-, 
širdžiams lietuviams ir mūsų! 
kenčiančios tautos bičiuliams 
už jų neišsekančias aukas ir 
moralų sustiprinimą.

(A. B. Kalvaitis, pirm.)

Manchester, N. H.

C. A. HoHt Co., Iik.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. TeL 1880

Lowell, Mass.

Boston Savinas Bank

Harry Bass, Ine.
United Cloak £ Suit Co. 

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

LOWELL, MASS.

F. X. Robkhaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lotvell St., Methuen, Mass. ,

Westfield, Mass.

Lambson Mture Co.
Pilnas Mamų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIu DIREKTORIAI 

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield, Mass.

I

Brockton, Mass.

East Boston, Mass

Woodward*s Auto Spring I 
Shop

SPYRUOKLES DtL BET KOKIO 
AUTO-KARO, TROKU AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Oonarallai Taiso

172 No. Montello St
TELŠ. 3809-8032 BROCKTON, MASS.

A
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Bušai j Tėvų Pranciškonų 
Lietuvių Dieną

Vestuvės. Liepos 10 d., Al- ---------------
phonsas V. Gmbijolas (Orą-1, Tėvų Pranciškonų, 
bol) gyv. 211 W. 3rd St apsi
vedė su Ona Baranauskaite, 
gyv. 859 E. First St

Krikštas. Liepos 10 d., buvo 
pakrikštyta Doris Elena, duktė 
Viktoro - Onos (Bakunartės) 
Grubiinų, gyv. 7 Knowlton St

Ruošiasi važiuoti. Sekmadie
nį, Vargdienių Seselių Rėmėjai 
turėjo savo susirinkimą. Tarėsi 
važiuoti į pikniką Putnam, Ct 
liepos 24 d. Platino tokietus 
busams nuvažiuoti, ir įžangos 
tikietus. Busai eis nuo “Darbi
ninko”.

PADĖKA

Kenne
bunk Port, Maine, rengiama 
Lietuvių Diena įvyks rugpiūčio 
14, 1^49 m. Tai tikrai žada bū
ti kas nors tokio nepaprasto ir 
tai Maine valstijoje, kur vadi
namas atostogų kraštu ir ver
ta ten nuvykti. South Bostono 
kolonija jau turi suplanavusi 
ekskursiją busais ir jau tikie- 
tai pardavinėjami, kad iš anks
to būtų galima žinoti kiek bus 
reikalinga busų. Tikietus (bilie
tus) galima gauti pas Aleksan
drą Ivašką — telefonas SO —Į 
8-5961; taipgi “Darbininko” 
administracijoj, 366 W. Broad- 
way. Patariama iš anksto už
sisakyti ir rezervuoti vietas.

ATVIRAS LAIŠKAS
■II <

P.p. Stasiui Jakučiui ir Poniai
Laimingai atvykęs į šį kraš

tą aš noriu išreikšti Tamstoms 
savo džiaugsmą, kad Tamstos 
davėte man galimybės palikti 

įdėįs.omT' a'tvyku ’FuSA. gyvenimą
Ypatingai dėkojame Seselei M. Vo«etijoje.
Apolinarai bei Seselei M. Au- Tamstos būdami patys nau- 
gustai, padėjusioms labai daug jakuriai, o vis tik parodėte lie- 
rūpesčio dėl mūsų šeimos. .tuvišką širdį, sudarėte man at- 

Mūsų širdingiausia padėka vykimo dokumentus, o atvykus 
priklauso taurių lietuvių p. čia, pirmomis kūrimosi dieno- 
Sandų, gyv. Dorchester, Mass. mis priglaudėte pas save, 
seimai, kuri suteikė reikalingas1 M 0 vtoą U1 p^. 
garantijas, padėjo mum. at- u nU(181rdil, ,r
vykti ii Vokietijų, j šią laisvės linMjimus dar tvirčiau 
šalį ir sutriki čia Mvo gtobą, krafte

Dievo palaima ir Tėvynės
Lietuvos dėkingumas telydi šių! Gerb. Poniai V. A. Šimkus 
žmonių gyvenimą. į Aš visai neapsiriksiu pasa-

Marija, Kasys Moekai Į Rydamas, kad tremtiniai likę
4 ir vaiknčial Europoje ir atvykę čia, ku- 

'rinos Išmeta sušelpėte, nekly
do pavadindami Tamsta trem
tinių motina. Tamsta ne tik de
di daug rūpesčio likusiems 
tremtiniams Europoje ,bet ne
pamirštate ir atvykusių čia. Aš 
atvykęs čia, tikrai patyriau 
Tamstos motinišką globą ir 
lietuvišką širdį. Priimkite ma
no asmeniškus linkėjimus Tam
stai ir Tamstos šeimai ir taip 
pat nuoširdžią mano padėką.

Gerb. p.p. Rasvadauskams
Nežinau ar aš galėsiu kada 

pamiršti taip nuoširdų, lietu
višką ir draugišką atsinešimą 
patarimais, nurodymais bei pa
tarnavimą kūrimosi dienomis i 
kaip man taip ir kitiems čia 
atvykusiems tremtiniams. Taip 
pat nepamiršiu Tamstų nuošir- 

’ durną suteikiant man materialę 
'paramą.

Už visą tai priimkite nuošir
džią padėką ir asmeniškus lin
kėjimus Tamstom ir šeimai.

F. Eidimtas.

A-
i
I

Laimingai pasiekę Jung. 
menkos Valstybių žemę, šir
dingiausiai dėkojame Putnam 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Vienuolyno Viršininkei ir sese
lėms, mus parėmusioms sun
kiomis tremties dienomis ir

i

I

/

Z

DAKTARAI

J.Repdfc,MJ.
Lietuvis Gydytojas 
m Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, KAM.

Ofiso Valandos: S—4 ir •—A

(VAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broudvmy

SO. BOSTON, MASS.
Offloa Tai. BOuth RMton B 0B9B 

Bes. 37 Oriole Street 
W«t Itoadrafy, MMa

TEL. PA—7-120-*

| Putnam Basų Tikietų
Liepos 24 dienos išvažiavimui 

į Putnam, Conn., Seselių Vie
nuolių metinį pikniką, ten ir 
atgal autobusų tikietų jau ga
lima gauti pas p. Vladą Brą- 
zauską, 12 Tickner St., South 
Bostone, taipgi “Darbininko” 

į administracijoj ir pas p. V. A. 
Shimkus užsisakyti galima te- 
iephonu LA 7-1308. Autobusas 
išeis nuo “Darbininko” namo 
7:30 vai. rytą. Jš-ten išva
žiuos apie septintą. Į abi puses 
tikietas kainuoja $2.50.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

VLIK’o PIRMININKO PRELATO 
MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
ATSISVEIKINIMO ŽODIS

patDoleris kitas taip 
reikalingas vesti tai di
džiai laisvinimo kovai. 
Jūs tą, brangieji, padarėt. 
Jūs savo susirinkimuose 
aukojote kiekvienas pagal 
savo išgalę ir aš Jums ta
riu labai didelį ačiū.

Amerikos lietuviai ne 
pirmu kartu tiesia savo 
Tėvynei pagalbos ranką. 
Stiprios pagalbos ranką ir

PRANEŠIMAS
Bostono A.L.R.K.S. 94 kuo

pos valdyba praneša savo na
riams ir narėms, kad 1949 m. 
liepos 14 d. 7:30 vai. * vakare, 
“Darbininko” patalpose, įvyks 
bendras valdytos ir narių susi
rinkimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Be to nariai, kurie 
nėra užsimokėję savo duoklių, 
raginami jas šia proga užsimo
kėti. Valdyba.

“Pranašystės Apie 
Pasaulio Pabaigą"
Knygoje yra surinkta prana

šų ir Paties Kristaus žodžiai 
apie pasaulio artėjantį galą ir

IVAIROS SKELBIMAI- - ‘
PARSIDUODA Bilericoj ne

baigtas įtaisyti namas -cottage kaip jis baigsis. Knyga labai
su dviem sklypais - lotais že- gražiai išleista ir paveiksluota; 
mes. Dėl adreso kreipkitės į 
“Darbininko” administraciją.

turi 111 puslapių. Kaina $1.00.

PARSIDUODA mūrinis 5 šei
mynų ir su krautuve kampinis 
namas. Valgomų dalykų krau
tuvėje daromas geras biznis. 
Namas apšildomas, baltos sin- 
kos, gerai aptaisytas iš vidaus 
ir iš lauko. Garadžius karui. 
Kaina devyniolika tūkstančių ir 
devyni šimtai, ši vieta tinkama 
ir kitokios rūšies bizniams, bū
tent: geležinių reikmenų, dra
bužių, batų vaistinei... Nuo šios 
vietos toli kiti bizniai, o tirštai 
apgyventa vieta. Prie pat L 
Street maudyklių, City Point 
Namas gražioj vietoj ir labai 
parankus susisiekimas. Prašo
me kreiptis šiuo adresu: 303 
E St, So. Boston, Mass. arba 
“Darbininko” Redakcijoj. Savi
ninkas nori apsigyventi ant ū- 
kės. (12-15)

I

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ava, Islington, Mass

TeL Dedham 1304-W 
PRANAS GERULSKIS, Namų Tek Dedham 1304-R

HMnnnMNmaSOBB0BMUMMamKKKKKM*XKKKXKKMNKKSSaaaK

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 šernų 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar
komo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valęrijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER*S CO. 
4X4 W. Broaduay, 

So. Boston 27, BUss.
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Brangūs broliai lietuviai! 
Mielos sesės lietuvės!

Keturis mėnesius su ju
mis bendravau. Tai buvo 
sielos puota. Per keturis 
mėnesius apvažiavau di
džiumą Jūsų kolonijų. Per 
keturis mėnesius kalbėjo
si mūsų širdys ir mūsų 
protai. Per keturis mėne
sius bendrai tarėmės kaip 
laisvinti mūsų brangiąją , . „
Tėvynę iš tos nelaimės, į šiuo metu ištiesiate. Aš 
kurią ji yra įkliuvus. Per'prašau vieno: nenuilst ir 
keturis mėnesius mes, su- nenulęist tos rankos, kol 
jungę bendras jėgas, tą ji bus reikalinga Tėvynei! 
kelią suradom. fšiandien kai kuriems iš

Aš norėčiau .riimnai'mŪSU Jau atrodo> kad P** priminti, kuriuo keliu mesijai.nusitęsė toji kova, 
turim eiti ir ką mes turim 
padaryti. Lietuvos laisvi
nimo darbas yra tas dar
bas, kuris šiandien turi 
užvaldyti kiekvieno lietu
vio protą ir širdį. Lietu-, 
vos laisvinimo darbas šią 
valandą yra vyriausias 
uždavinys mūsų žemiško 
gyvenimo. Lietuva, Tėvy
nė mūsų, šiandien iš mūsų 
to reikalauja. Šitą aš vi
sur pabrėždavau ir visur 
rasdavau gyvą atbalsį ei
ti tuo keliu ir visa pada
ryti, kad greičiau išva- 
duotumėm savo Tėvynę.

Mano brangūs lietuviai 
ir lietuvės! Štai tie keliai, 
kuriais mes turim eiti. 
Pirmoj eilėj, aš turiu pri
minti, kad mūsų Tėvynė 
ne mirties patale guli, bet 
tik sunkios ligos parblok
šta, o tą sunkią ligą atne
šė mums ir mūsų tautai 
svetimas elementas—prie- 
šą$ įš Maskvos amžina
sis Lietuvos priešas.

Ta liga yra išgydoma, 
jeigu mes panorėsim ją 
gydyti, jeigu mes visa pa
darysim tai ligai nugalėti. 
Tam pirmiausia reikalin
ga noro ir pasiryžimo, i 
Tam reikalingas pasiryži
mas nenuleist rankų tol, 
kol Lietuva sugrįš atgal į 

Įsavo laisvąjį gyvenimą. 
Tam reikalinga taip pat 
net tokio savęs atsižadėji
mo, kad nuo savęs ati
traukę duonos kąsnį ati
duotume jį Močiutei, kuri 
reikalinga tos pagalbos ir 
kuri reikalinga iš mūsų 
paguodos ir pašalpos.

Draugijų Valdybų Adresai

Juozb Jirvfosto • ScMtriitsko Alfos

Šiandien kai kam atrodo, 
kad toji kova jau kaip ir 
beviltiška tampa, dėl to ir 
rankos nusileidžia. Bet 
tas, kuris ne laiku nulei
džia ranką padeda prie
šui. Jis kaip tiktai silpni
na kovotojų eiles. Ištesė- 
kim! Kas pirmutinis nu
stos nervų, kas pirmutinis 
nustos vilties tas pralai
mės tą didžiąją kovą. O 
mes lietuvišką kovą pri
valome laimėti. Ir mes ją 
laimėsim, kaip laimėjom 
kovą su carais, anais juo
daisiais, taip lygiai laimė
sim kovą ir su šiais rau
donais bolševikiškais ca
rais.

Antras dalykas, kurio 
■ šaukiasi mūsų Tėvynė — 
; tai lietuviškos vienybės, 
. lietuviškos karštos širdies 

ir lietuviškos šeimos. Šei
mos su gražia aiškiai lie
tuviška širdimi ir šeimos, 
lietuviškos, su lietuvių 
grynąja gražiąja kalba. 
Šitai kaip tiktai tinka 
jums, mano 
merikiečiai.
gai jums reikalinga žino
ti ir į tai atkreipti dėme
sio. Mes kai kur šitą 
frontą apleidom, mes kai 
kur susilpnėjom savo lie
tuviškąja sąmone ir lietu
viška kalba. O Tėvynė, 
pati negalėdama užimti 
šitų pozicijų, pati šaukda- 
mosi kaip tik lietuviškos 
širdies, lietuviškos sąmo
nės ir lietuvių kalbos, 
mums sako, kad jūs, A- 
merikos lietuviai, turite 
šiandien užimti jos vietą.

Jūsų Amerikoje yra a- 
pie milijonas — tai yra 
didžioji Lietuva, kurią 
mes vadiname Antrąja 
Lietuva. Jūs silpnąsias 
mūsų pozicijas turite už
pildyti ir sustiprinti, pa
šalinę savo silpnybes. Tai 
yra antras uždavinys. 
Lietuvis privalo pasilikti 
lietuviu nežiūrint, ar jis 
gimęs Lietuvoj, ar jis ši- 
čion būtų gimęs. Tai mū
sų didžioji pareiga, kurios 
reikalauja netiktai Tėvy
nė, bet ir Dievas!

štai du uždaviniai, ma
no brangieji, kuriuos mes 
atliekam kiek galim, bet 
kurių užmiršti šiandien 
dar ne laikas.
niekados,

Lietuvai grąžinsim laisvę!
Aš jums noriu padėkot 

už visą tą, ką suteikėt. 
Aš noriu pasakyti atsi
sveikinimo žodį. Pasakyt,: 
kad grįžtu į savo parei
gas, į Europą, sustiprin
tas viltimi. Grįžtu su su
stiprinta viltimi dėl to, 
kad jumyse radau stiprią 
atramą tai didžiai kovai. 
Jūs esat šiandien 
nė Lietuvos šaka, 
kuria pasirėmus 
laimėti Lietuvos 
mo kovą. Ir jūs 
lėt mano vilčių! Tik tai 
pasistengkim, tik tai į- 
tempkim jėgas, tik tai. 
daugiau pasiryžimo, tik 
tai daugiau pasitikėjimo 
Dievu — ir mūsų kova 
bus laimėta!

Dar kartą jums dėkoju. 
Aš išvažiuoju iš jūsų pa-- 
dangės atgimęs. Išvažiuo
ju atgimęs dėl to, kad 
mano viltis, su jumis pa
bendravus sustiprėjo.

Ligi pasimatymo! Ligi 
pasimatymo ten, mūsų 
laisvojoj Lietuvoj —
Kur boRguojt Nemunėlis 
Kur Šešupė miela plaukia. 
Kur broliai artojai lietuviškai 

šneka...
ir kur pradės skambėti 
Birutės daina. Ten mes 
kitokia kalba pakalbėsim 
ir surasim mūsų Tėvynę 
laimingesnę, gražesnę ir 
jaukesnę.

Tik nenusileiskim — ir 
kova bus laimėta!

vienati- 
atrama, 
galima 

laisvini-., 
neapvy-

GRABORIAI

brangieji a- 
Šitai ypatin-

Ne laikas 
bet ypatingai 

| šiandien kada Tėvynė sa- 
j vo pareigų, dėl jos su- 
! kaustymo eiti negali.

Mano brangieji, per ke
turis mėnesius aš, ben- 

j draudamas su jumis ir 
j atjausdamas vieningumą 

minties ir vieningumą pa- 
i siryžimo, atjausdamas tas 
i didžiąsias viltis, kurios 
j gaivina Jūsų širdis, kaip 

tik noriu pažymėti, kad 
tuo vieningumu ir ta ben- 

g drąja lietuviška širdimi ’

S. hraftylčiiis ir Sumiš
Funeral Home

254 W. Broad way 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABASEVIČIUS

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Diena ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boaton S 2590

AVenue 2-24B4

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase.

Jotefh W. Casper 
(KABFERAS) 

Laidotuvių OirektoriuB Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena Ir Nakt) 
Koplyčia fermentais Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3900

M *

WAITT
FUNERAL HOME

M finerson Avė. 
Brockton, Mace.

Ederi J.WaW 
(Wsitekūnas) 

LaMetuvIų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį-

VAITKUS
FUNERAL KOMI

19JWeMer Avs,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
LaMotaviR Dtraktoriss Ir

ZALETSKAS
FUN KR AL HOMB

DIR DF0B(mWKT
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Fataniavimas dieną Ir nakt).
Ka^lyiU Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO S-OS15 

BOuth Rentom S-2B0B
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VINJETEI PASIRODANT
lie-
sa-

—L.
LAISVES DOVANA

vidaus vandeniu apsirūpi
nimo įrengimus ir apie 
79% savo viduje maudyk
les ir elektrą.

Nors kiekvienas darbi
ninkas nesidomauja per
daug revoliucioniškąja fi
losofija, bet stropiai re
mia savo unijas, gina savo 
teises, stiprindamas demo
kratiškąjį procesą?

Ta knygelė, užvardinta 
“The Gift of Freedom” — 
Laisv. Dovana, išleista D. 
Statistikos Biure Darbo 
Departamento iniciatyva. 
Ji bus išsiuntinėta Ameri
kos Darbo ir Informacijų 
Atstovybių skyriams ir 
per Ekonominės Koopera
cijos Administracijos ats
tovus padalinta Marshall’o 
plano kraštams.

CIO ir Amerikos Darbo 
Federacija ruošia jos ver
timus. C.C.

B

Juo toliau, juo labiau Kana- ningai išdekoravo Toronto 
dos lietuviams lieka artimesnis tuvių bažnyčią. Vinjetė yra 
ir mielesnis “Darbininko” laik- vo turiniu tikrai prasminga.1 
rastis, čia pasirodąs du kartu Ponas Grikenis joje stengėsi 
į savaitę, svečias. Beveik kiek- įkūnyti svarbiuosius esamus ir 
viename šio laikraščio numery- būsimus lietuvių tautos Uždavi- 
je galima užtikti žinių ir pla- nius ir siekius. Kairėje vinjetės 
čių aprašymų iš Kanados lie- pusėje matyti Klevo lapas —, 
tuvių kultūrinės veiklos. “Dar- Kanados nationalinė emblema:! 
bininko” G. G. Redakcijos ir dešinėje pusėje — matyti Ge- 
Administracijos garbei tenka dimino kalnas ir netoliese sto- 
pareikšti, kad šis laikraštis ka- vįs bestaugiąs Geležinis. Vil- 
nadiečiams lietuviams yra ne- kas. Maždaug vinjetės viduryje 
šykštus, leisdamas jame pasi- (daugiau klevo lapo pusėje) 
reikšti jų džiaugsmams ir siel- matome atverstą knygą su ja 
vartams. Ypač 
suvaidina didelį 
nados lietuvių 
kutiniu laiku, kada 
lietuvių kultūriniame 
me prasidėjo reikštis nesklan- nos žodžius: "paimsim arklą, 
durnai. Kanados laikraštis “N. knygą, lyrą”... Deja, arklo čia 
Lietuva”, įkurta visų čia gy- kaip tik pasigendama... Ir tai 
venančių geraširdžių lietuvių visai prasmingai: lietuvių tautai turiu silpnybių. Ir viena iš į kad, ypač “atsakymas”, į • ----- - .. — - - — . — - - -
didžiausiomis pastangomis ir yra šiandieną pavergta... 
aukomis, tikslu atstovauti VI- nados lietuviai gyvena emigra- 
SUS KANADOS LIETUVIUS, rijoje, ir todėl neturi laimės 
nuo šių metų pradžios liko lietuviškuoju arklu purenti lie- 
siauros, vadinamos "tarybinin- tuviškosios bočių žemės. Kaip 
kų” 
lės pasigailėjimo 
kiu. “N. Lietuva” 
dieną yra tapusi ne vienybę mūsų tautos atstovavimo iš- 
palaikančių lietuvių simboliu raiškos: knyga ir lyra. Būtent. 
Kanadoje, bet priešingai: vien menu (daina, teatrais, muzika 
juodą demagogiją besisvaidan- ir t_t.) kelti už Lietuvos ribų, 
čiu vieno nelaimingo fanatiško lietuvių tautos vardą, ir knyga, 
žmogaus asmeniniu įrankiu. atseit, mokslu ugdyti save pa-

l —— ..Ii- ?V — - *

I

Franklin D. Roosevelt Jr. prisiekia, kaipo Atstovų Rūmų narys, iš
rinktas nuo 20-to New Yorko distrikto vieton mirusio Sol. Bloom. Iš 
kairės dešinėn atst. Walter A. Lynch (D-N.Y.); Rūmų daugumos lyde
ris, John McCormack (D-Mass.); Fr. D. Roosevelt ir jo motina Mrs. 
Elenora Roosevelt.

Kanados lietuviai rašo
“Darbininkas” puošiančia lietuviškame styliu- 
vaidmenį Ka- je tautinė juosta, o virš kny- 

gyvenime pas- gos — lyrą. Čia dailininkas Br. 
Kanados Grikenis norėjo išreikšti poeto 

gyveni- Maironio nemirtinguosius dai-

tuviškosios bočių žemės. Kaip 
socialistuojančios grupe- vinjetėje prasmingai yra iš

vertu įran-' reikšta, belieka mums lietu- 
todėl šian- viams tremtyje dvi prasmingos

I

r

Zen. J**lrs* iti«T Nefeituosiu daug minčių iš to

(Spaudos mylėtojo pastabos)
reportažo, tik priminsiu vienui 
vieną išsireiškimą, kuris vis 
dėlto peršoka padorumo ribas. 
Ten kalbama apie KLT atstovų 
atstovus, kurie dėl negražių 
paties winnipegiečio p. Liauke- 
vičiaus išsireiškimų, (jis seime 
pats pirmas sušuko: “Lauk, 
išdavikai!”, turėjo apleisti sa-

Amerikos Jung. Valst. 
valdžia išleido 150 pusla
pių iliustruotą informaci
nį leidinį, kurio tikslas su
pažindinti kitų šalių dar
bininkus su Amerikos so
cialiniais, ekonominiais ir 
dvasiniais faktoriais, ku
rie liečia šio krašto darbi
ninkus, kaip namuose, taip 
ir už jų namų, darbo Sąly
gose.

Knygos pradžioje paste
bima, kad daug yra papli
tusių klaidingų informaci
jų apie Amerikos darbi
ninkų socialinę ir ekono
minę būklę. Vienur sako
ma, kad Amerikos darbi
ninkas yra laimingiausias 
ir turtingiausias asmuo, 
kitur — kad jis esąs ver
gas ir kraunąs turtus tik 
beširdžiams ponams. Šios 
knygos Ūksiąs yra atitai
syti tokias neteisingas in
formacijas, patiekiant tik- 
ruą faktus apie socialinę 
ir ekonominę Amerikos 
darbininkų būklę taip, kad 
kiekvienas galėtų matyti, 
kaip laisvė ir demokratija 
veikia į darbininkus. Nu
rodo, kaip Amerikos so
cialinė ir ekonominė siste
ma veikia, nevengdama 
nuslėpti ir tos sistemos 
trūkumus.

Savo aštuoniuose sky
riuose i

Nebus laimės, jei mūsų tau
tiečiai tremtyje tebekenčia!

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

* Atsiuntė BALF-ui
Auką

* ■■■■■■■■

Danvillio gyventojas Aleksas

Kaip visi kiti žmonės, taip ir.Viena tik norėtųsi priminti, lę. Gi reportaže rašoma: “..ūš 
*4-4—1-----—buvo Montreafo suvažiavimo net de-

1 pilnas pagiežos ir demagogi- vyni “kirminai” išrėpliojo, o 
jos. Ir kas svarbiausia — Jur- čia, girdi, du prie stalo sėdi ir 
gis Januška teigė, jog “iššifra- prieš publiką 
vęs” (išeitų: “nukaukiavęs” — juos šluoti 
sovietiškai tariant) minimo sla-. kokių demagogų iš viso Winni- 
pyvardinin reportažo autorių. Įpege esama iš vadinamųjų “po

zityviųjų” pusės ir iš viso, kas 
Juo eo n! ini. Dr. JuoMp.vi- ^^ j

cius su savo “iMikunuoju gin- ttvadtouu^ kirminais
klanešiu” St. Bujoku. “Per „auoti Uuk .
drąsus iššifravimo užsimoji-, vteakli 
mas ... — pagalvojau tuomet į 
skaitydamas ilgiausią, Jurgio 
Januškos straipsnį.

Kaip tnr if nebuvo mano ap-’ ***, /wfane .‘P™**“* *>-
sirikta. Po kiek laiko 
čiose “Naujienose”.

Ka_ didžiausių mano “silpnybių” y-1 
ra toji, kad labai mėgstu skai
tyti spaudą, ypač lietuviškąją, 
nors skaitau ir kitomis kalbo
mis laikraščius, žinoma, ku
riuos tik galiu “įkąsti”...

Džiugina mane gausi brolių 
amerikiečių lietuviškoji spau
da, nors pats esu kanadietis. 
Gal todėl didžioji mano “silp
nybė” ir pasireiškia — sekant 
spaudoje Kanados lietuvių ži
nių skyrius.

Deja, turiu pasisakyti, kad

raitosi... reikia 
lauk!...” Matome,

Dabar, atsiverskime tų pačių 
“Naujienų” antrąjį puslapį ir

-j_. . _ ... 'šaulio išminties žinyjoje, pasi- dažnai tie skyriai, ypač “Nau-
. .. mme ų f ruošiant mūsų tautos ir tėvy- jienose”, mane apvilia,dos lietuviams teko ieškoti bu- , . J c

dų. kad butų galima aiškiai. J
pasisakyti savo laisvą nuomo-' Tenka labai pasidžiaugti ini- 
nę bėgančiais klausimais, kaip ciatoriais, kurie sumanė įvesti 
kad demokratiškame krašte šį gražų “Kanados lietuviai ra- 
pridera. Gi “N. Lietuva”, ma- šo” skyrių. Jo užduotis 
nydama josios redaktoriuje rimta *ir prasminga, 
turint "neklaidingumo” 
ną. visus pasisakymus, I 
nors truputį kitaip parašytus, 
kaip kad "informacinis” biuras 
pageidauja, sviedžia į sąšlavų 
dėžę.

Šiai Kanados lietuvių spau
dos laisvės problemos išspren
dimui broliškai 
dabar Bostone 
“Darbininkas”.

Šiuo metu yra
jete, kad labiau atžymėjus Ka- labai liūdna, kad Kanadoje be-.be daugiau ar mažiau narių y- 
nados lietuvių skyrių. Vinjetę gyvenančius apie 85 "< pozity- ra raudonų — komunistuojan- 
padarė penas Bronius 
nis. kuris prieš kurį laiką sko-, neigiamai prieš Dievą ir kata-

Vietoj 
> to, kad rastum juose šaltą, ap
galvotą reikalų išaiškinimą, 
randi 

j minčių 
švarių

išaiškinimą, 
gausybę demagoginių 

ir eibes begaliniai ne- 
išsireiskimų.

toge vietinius teismus, pavadintą: 
skaitome'“Politin®8 bylos čia ir Ruaij°-
tose pa-

V1U0V y OAUlVVlUv ; w

gana kultūringą Dr. Juozapa-' &”• Ten pasisakoma, kaip teis- 
vičiaus paaiškinimą, kad jis me (sovietijoj) šūkaujama 
nieko bendro neturi su minėto P17®® kaltuosius , pav., Mir- 
reportažo apie Winnipego Lie-,^iS 
tuvių Klubą rašymu ir pasisa-

.„„J patiekia statisti-!*“***8’ BALF-° Vaidybos 
nius davinius apie darbą'p™40“*8’ parinko aukų savo 
ir algas, atvaizduoja Ame-'Paži8tam‘* * Jis
rikos darbininko aukštą '»urinko S50 00- kūnuos ir 
gyvenimo standartą. Rūnuntė Imrtu su aukotojų
punktai liečia maistą, dra- 8*rB*aut BA^,F-U1- 
bužius, apšvietą, medici-i BALF-° deko* mu‘
nos priežiūrą, socialinę kiečiui A. Masiokui už jo 
apdrabdą ir darbo judėji-.™^“8,* aukas ren'
mą Amerikoje. P81 v,8,ems

Pažymima, kad šiandien * We8tviiik> lietu-
paprastas Amerikos darbi- vUma> kurie įnašais P8’ 
Mnkas dirba trumpesnį *“4. V8rdu
laiką ir jo ekonominis pa- “* rinkliavą, 
jėgumas dvigubai didės-1 Midi ^^i, nepamirškite 
nis, negu prieš 30 metų: * ateityje savo brolių ir sesių 
dabar jis dirba 10 vai. ma-tremtyje Kur tlk susirenkate 
Žiau per savaitę ir gali sueinate sumeskite jiems pirkti du kart daug£u, Tremtiniai už Ui Jums

negu anais laikais. |bU8 dėkmg1’ 0 kai atvyks 1
1947 met, imant konkre- ^ .^ JŪ8* pneteliai ir 

čiais atvejais, algos per- ^širdžiai te
kamoji galia buvo tokia: kuunkaus jūsų kultunneje vei- 
už svarą duonos reikėjo klo->e- balf-o Centras,
dirbti 6 minutes, už svarą* 
sviesto — 40 minučių, už. 
svarą cukraus — 5 minu-j

" i imperializmo agentams”, 
“Užmuškite griovikus” ir pan.yra 

Dažnai 
dova- “N. Lietuvoje” tenka matyti 
bent su panieka linksniuojant žodį

“I ‘ ‘ ‘
demo” sąvokoje tam tikri, su ant seilės užeina. Didžiule dali- 
patyrimu, “specialistai” 1 
kiekvieną tikintį lietuvį katali-;toriai. Kodėl? 
ką. Kad koks rusišku nihilizmu aiškinsiu.
ir masonerija persisunkęs ate-| Prieš kurį laiką “Naujienose” 
istas “rašėjas” r* 7— 
ri į kiekvieną pozityviai tikin- reportažas apie 
tį kataliką, dėl to netenka nei , Lietuvių klubą, kuriame buvo 
kiek stebėtis. Viena yra betgi daryta sugestijų ,jog tame klu-

uv cu uiniii^M

Grike- i vius katalikus, vienas ar pora čių. Ne mano reikalas spręsti, 
-ar tame reportaže tiesa buvo 
: parašyta, ar ne, bet po kurio 
laiko jau skaitėme didžiulį at
sakymą į tą reportažą tose pa-: pasirašytas buvo prašoma pa
čiose “Naujienose”, kurio au- skelbti, betgi po juo turėjo bū- 
toriumi pasirašęs kažkoks Jur- ti ir tikroji 
gis Januška.

Nei minėto, slapyvardžiu pa
sirašyto, reportažo turinys, nei 
Jurgio Januškos išvedžiojimai 
šiuo kartu nėra man svarbūs.

Kas gi čia kaltas? Pasaky* ko kad nekalui Jurgio Januš- ne P*našu I winnipegie-
čiau, kad ne vien tik tie “rasti-L buvo apšmeittaa> demago- išsireiškimus ir į 
niekai” ė-Alr-oė"* i . *_ *>

Naujie-
rinkai”, kurie mėgsta tėkšti į^^jg žodž^j, Ubartas ir pin. nų” toną?... 

krikdeme” ir panašiai. “Krik- j laikraštį viską, kas tik jiems 1

mato mi kalti laikraščių p.p. redak- šiuo atveju kaltas? Ar tas ne- ginama teigti, iš to seimo “de-

Sakykite, mieli ponai, kas gi Į > Taigi, jeigu iš išėjo, kaip mė* BALF-o Centras.

Čia tuojau pa* susivaldantis ‘raštininkas’ Jur- vyni asmenys ”, tai argi galima 
gis Januška, ar pats “Naujie- žmones 
nų” redaktorius? Žinoma, la-

Nasišypsok!

pasitarnauja 
leidžiamasis 
f

padaryta vin-

su panieka žiū- buvo slapyvardžiu pasirašytas! kaltas ir tas asmuo (even- 
Winnipegoitualiai — Jurgis Januška), ku-

ris, neturėdamas jokios nuovo
kos apie žurnalistinę etiką, ė- 
mėsi itin rizikingo žygio — 
“nukaukiuoti” niekuo nekaltą 
asmenį, bet kalčiausias, pasa
kyčiau, “Naujienų” redakto
rius. Juk jis, gavęs minėtą re
portažą, nors jis slapyvardžiu

“rėpliojančiais kirmi
nais” vadinti? Juk niekas gi 

j negali priversti po prievarta 
'būti tam “aukščiausiam sovie
te”, kur dargi, kaip matome, 

į KLCT šalininkai visiškai so
vietiškus išsireiškimus vartoja. 
Be to, jeigu tik devyni atsto
vai iš to seimo išėjo, ir niekas 
jiems nepritarė, tai iš kur gi 
dabar Kanados Lietuvių Sąjun
goj atsirado net 10 skyrių? Sa
kykite?...

1
I

autoriaus pavardė 
(kitaip Redakcija 
spausdinti straips- 
žinojo autoriaus'

Naujasis Amerikos aukštasis komisaras Vo
kietijai, John J. McCloy, atvykusis j Berlyną svei
kinamas U. S. Oro Pajėgų majoro gen. R. V. Dou- 
glas. Naujasis aukšt. komisaras yra optimistas 
dėl Vokietijos ateities, bet pasakė, kad oro tiltas 
neturi būti panaikinamas.

ir adresas 
visai negali 
nių). Taigi, 
pavardę. Vėliau, kuomet gavo
J. Januškos “atsakymą”, ku
riame ypač negražiai puolamas 
Dr. Juozapavičius, turėjo to at-1 
sakymo nespausdinti ir 'mesti į 
“Redakcijos krepšį” arba, su 
laiškučiu grąžinti tam “didvy
riui” Jurgiui Januškai, prime
nant, kad “iššifruotasis” asmuo 
nėra straipsnio autorius (tuo 
mes neabejojame, nes, priešin
gu atveju, Redakcija nebūtų 
galėjusi spausdinti Dr. Juoza-

Baigdamas, norėčiau pabrėž
ti, kad labai gerinu “Naujienų” 
redaktorių Dr. Pijų Grigaitį, 

,kaip spaudos darbo veteraną, 
i bet tuo pačiu ir stebiuosi, kodėl 
- jo redaguojamose “Naujieno
se” daugiausia vietos - randa 
nešvariausi išsireiškimai ir de
magogija? Juk reikia gi turėti 
spaudos etikos jausmą ne vien 
korespondentams, bet, tuo la- 

,biau, ir redaktoriams. Laikraš
čio puslapiai — juk nėra šiukš
lynas, į kurį galima mesti vi
sokias šiukšles ir pilti pamaz
gas...

| Surašė J. K. M. Išleista 1935 
tęs, už kvortą pieno — 9 m.t 150 pust 
minutes, už tuziną kiauši- sakoma: juoktis sveika. Nu- 
nių^— 34 minutes, UŽ porą siėypsok! pripasakoja visokių 
vyriškų batų — 6 valan- juokų ir ilgesnių linksmų nuo
das, už radio aparatą — 2 tykių. Kaina $1.00. 
dieni, už elektrinį šaldytu- __ ________
vą — 22 dienas, už naują Sužaudrtu
automobilį — 140 dienų. | T

Tais metais 4 žmonėms
buvo vienas automobilis, Parašė Juozas Prunskis. Iš- 
vienas telefono aparatas, o 1®“^® 1942 m. Tai dokumentali- 
8 Žmonėms —- vienas radio bolševikų žvėriškumo įrody- 
arba televizijos aparatas, .maa* 15e-
55% žmonių turėjo savo 
nuosavus namus. Daugiau 
kai 94% tų namų turėjo-

DARBININKAS
366 W. Brondwav. 

So. Bn«tnn T7

likybę nusiteikusių asmenų, 
savo nihilistinėms idėjoms ban
do pamažu laimėti Kanados lie
tuvius. Sis faktas yra tikrai 
liūdnas: Kanados katalikai tu
ri labai rimtai permatyti jiems 

I sumaniai jųjų priešų spendžia- 
jmus spąstus, kurie yra taip 
I sumaniai ir rafinuotai užmas
kuojami įvairiais nekaltais pa
vadinimais arba saldžiais “vie- pavičiaus paaiškinimo) ir būtų 
nybės” šūkiais. j išvengta bereikalingo žmogaus

Tad gražiausios sėkmės “KA- apšmeižimo... »
NADOS LIETUVIAI RAŠO”, Na, ir toliau. Atsiverskime, 
“Darbininke” skyriuj! Šis sky- kad ir “Naujienų” Nr. 144. 
rius tebūna neklaidingasis Ka- Ten vėl randame pilną 
nados lietuvių kultūrinio gyve- žiausių perlų” 
nimo veidrodis, 1 
rientuoti tikroje krikščioniško-1 dintas “Winnipego 
je orientacijoje. J. Gavėnas, j nai”. Autorius —

“gra- 
reportažą taip 

leidžiąs susio-’pat iš Winnipego, kuris užvar- 
margumy- 

“Girdėjęs”.’

TIK IŠftJO Iš SPAUDOS 
KUN.DR.K.GECIO 

Naujas Istorinis Veikalas t 

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

iileistą knygą —■

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

puslapius, ir LkAuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- 
! deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor- 
! macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva euristinės Rusijos oku- 
| pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu- 
| vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 9) Nebaigta lietuvių 
Į tautos Golgota 1940—1946 m.

Kate—HTO
Užsakymus siųskite: 
DABBININKA8 

366 W. BroMhmy, <80. Boston 27, Man.
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