
i

• Numatoma* rytų
“popiežius”?

• Abejotina drąsa
• Tikrai “amerikoniškai

•

PUBLIC library
OF BOOK SELECTIO:; D* 
NCE DIVISION

SQ 3CSTCN 2iASS

Y 
* A J U

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.-ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

' T«L SOuth Boston 8-2680 ANTRADIENIS (Tursday), RUGPICTIS (August), 14 D., 1949 M.

Kennedy Vėl Davė 1500,000
Spaudos pranešimu, paskuti

niame kominformo suvažiavi
me, kuris įvyko vasaro 11-12 
d. Karlsbado didžiajame ‘Pupp’ 
viešbutyje, be daugybės kitų 
reikalų, kominformo dignito- ; 
riai nustatė ir priėmė netgi... , 
religinę programą...

Matot, ir dar kai kas mėgina 
tvirtinti, kad komunistai “ne
religingi”... (Dėmesio Bimbai, 
Pruseikai, Mizarai ir kit. Ge- ■ 
ras argumentas prieš komunis
tų “šmeižėjus”, ar ne?)... j 

Negana to. Kominformiečiai ; 
numatė paskirti net., naują 
“popiežių”. Juo numatomas ek- ( 
skomunikuotas kunigas Juoza
pas Plojhar, dabartinis Čekijos 
liaudies sveikatos ministeris. 
Naująją “Roma” — yra numa- , 
tytas Prahos miestas...

Visa bėda, kad dėl “naujojo 
popiežiaus” kandidatūros kai , 
kas abejoja. Ar ne geriau bū- a 
tų paskyrus tokiu “popiežium” ; 
patį “tėvelį” Juozą Staliną?

•

“Vienybės” paskelbtoj anke
toj “Pažinkime vieni kitus” vis 
rašė senieji Amerikos lietu
viai. Pagaliau, paskutiniam nu
meryje (31-mam) prabilo ir 
vienas “dipukas” — individua
liai. Paskutinį žodį priduriu to
dėl, kad po jo pasisakymu — 
seka dar kolektyvinis Lietuvių 
buv. tremtinių Draugijos Det
roite Valdybos pareiškimas, 
liečiąs anketą. /

Ryžties mMno “dipataa” 

trygavo visus. Ji skamba: “Ne
bijokime ir nebauginkime”. Iš 
straipsnio sužinome “istoriją” 
apie vieną naujai atvykusį, ku
ris “nusigando” gubernato
riaus, sužinome kaip “strošna” 
buvo gyventi Lietuvoj ,kur, jo 
žodžiais, tariant, “gyvenome 
visą laiką baimėje” ir t. t

Iš to padaryta išvada, kad 
“dipukai”, ir laisvon šalin at
vykę, nedrįsta ko nors atviriau 
pasisakyti... Žinoma, atrodo, 
kad tai neturėtų liesti minimo 
straipsnio autoriaus .drąsos, 
nes jis — plačiai ir atvirai pa
sisakė minimam straipsnyje...

Deja, kai pasižiūrime į 
straipsnio pabaigą ir susidomi
me: kas gi tai per autorius, 
kadaise gyvenęs “užguitoj” 
Lietuvoj? — sužinome, kad jis 
yra: Laivo “General Muir” Ke
leivis Nr. 168...

— Abejotina žmogaus drąsa 
ir šiuo metu... — kiekvienas 
pagalvojom...

Keistenybes mėgstąs “Min
ties” bendrdarbis, laikraštyje 
“New York Sun”, neseniai su- 
šniukštinėjo juodai įrėmuotą 
šitokį skelbimą: “Su giliu 
skausmu pranešu savo gerbia
miems klijentams ir pažįsta
miems, kad mano mylima žmo
na mirė, pagimdžiusi sveiką 
berniuką, kuriam ieškau gerai 
atlyginamos auklės iki mano 
naujųjų vedybų. — Aš ieškau 
linksmos moters, nesenesnės 
kaip 30 m. amžiaus, kuri, įne
šusi 10,000 dol. turto, būtų pa
siruošusi bendrai dirbti mano 
gerai einančiame biznyje, 79- 
sio8 gatvės 106 Nr., kur dabar 
vyksta pigus išpardavimas. 
Mano kainos už geriausios rū
šies porcelaną yra žemiausios. 
Mandagus patarnavimas — 
Andrew Smith”.

Ką pasakysite? Pigu ir prak
tiška. Iš karto pranešta ir apie 
mirusią žmoną, ir apie pagim
dytą sveiką berniuką, ir paieš-

Vakarų Vokietijos Pirmieji Lais 
vų Rinkimų Daviniai Katalikų 

NaudaiBoston, Mass. — Buvęs 
JAV ambasadorius ir po
nia Joseph P. Kennedy, 
prisimindami 
herojų, 
Kennedy, Jr., 
kaipo lakūnas 
Pasaulinio karo 
teikė J. E. 
Richard J. Cushing, D.D. 
$500,000 auką katalikų į- 
staigoms.

J. E. Arkivyskupas Ri- te. 
chard J. Cushing atnaša
vo penktas metines gedu- džius ir linkime laimingo 
lo šv. Mišias už žuvusį he- vedybinio gyvenimo, 
rojų Joseph P. Kennedy/ 
Jr.

Yra įsteigtas Kennedy’s 
Memorial Foundation ir p. 
Joseph P. Kennedy ir jo 
šeima į tą fondą yra įdėję 
$1,500,000.

savo sūnų 
Įeit. Joseph P. 

kuris žuvo 
Antrojo 
metu, į- 

Arkivyskupui

Ištekėjo ULFo Atstovė
00-------tl-
nOVUre

ir Jung. Valstybėse, ypač 
Rochester, N. Y., kur la
bai uoliai darbavosi lab
darybės srityje.

BALF’o vadovybės pa
kviesta, ji prieš pusantrų! 
metų nuvyko į Vokietiją,' 
kur ji labai sėkmingai ■ 
pravedė BALF’o misiją.

Dr. Vileita aukštuosius 
veterinarijos mokslus bai
gė Muencheno Universite-

Sveikiname jaunave-1

I
Matuoja flbfefctai 

Pastot

Komunistai silpnai pasirodė. - Pro- 
naciškas elementas parodė labai ma

žai galios. - Balsavo 70 nuošimtis 
visų balsuotojų.

Rugpiūčio 4 d., 1949 m. 
BALF’o atstovas Europo
je p. Izabelė Rovaitė vie
noje Muencheno katalikų 
bažnyčioje priėmė Mote
rystės Sakramentą su ve
terinarijos gydytoju dr. 
Vileita. Sakramentą 
teikė J. E. vyskupas Po
dolskas.

su-

vavo apie 50 rinktinių sve
čių - viešnių.

p. Izabelė Kovaitė - Vi- 
leitienė yra plačiai žinoma

New York — Emest 
Kehr žinomas Amerikos 
filiatelistas paskelbė boi
kotą pašto ženklams, iš
leistiems už geležinės už
uolaidos. Sovietai ir jų sa
telitai spausdina didelę 
daugybę pašto ženklų, kad 
tuo sužvejojus daugiau 
dolerių. Jis pareiškė, kad 
šiai spekuliacijai reikia 
pasipriešinti.

t

Popiežius Pijus XII specialiame savo auto
mobilyje vyksta poilsiui į popiežių vasaros rezi
denciją Castel Gandolfo, Italijoje. Pranešimas sa
ko, kad laikinai popiežiaus audiencijos yra per
trauktos, nes į popiežiaus sveikatą, kaip matosi 
iš pranešimų, yra neigiamai atsiliepę paskutiniai 
komunistų užpuolimai prieš Katalikų Bažnyčią.

Atvyko Apie 70 Lietuvių

Sekmadienį,

I 
į
!'trijoj RefalaujiRūbų

Dagininkų

ša, kad rūbų įstaigos gavo 
daugiau užsakymų ir rei
kalauja daugiau darbinin
kų.

Filipiniečiai Kovosiu Komunizmą
*

Penkta-
Ford-

New York 
dienį, rugp. 12 d.
įam Universitetas suteikė 
eisiu garbės doktorato 
aipsnį Filipinų Respubli- 
cos prezidentui Elpidio 
Quirino, jo apsilankymo 
iroga.

I Prezidentas Quirino, pri
ėmęs doktorato laipsnį, 
pasakė turiningą kalbą 
apie dabartinę padėtį Eu
ropoje ir Tolimuose Ry
tuose. Jis sakė:

“Su pagalba draugingų 
tautų arba, jeigu bus rei
kalinga ir viena, mes esa
me apsisprendę priešintis 
visomis jėgomis žmonių 
ir tautų pavergimui, ko 
siekia bausiaųsia tironija,

kokios nėra buvę visoje 
istorijoje”.

Ta blogybė yra komu
nizmas.

C
Viršininku Europti

Washington, D. C. — 
Šiomis dienomis Preziden
tas Trumanas paskyrė 
Gen. Joseph Lawton Col- 
lins vyriausiu štabo virši
ninku ir karo jėgų koman- 
dierium Europoje.

Gen. Collins užims Gen. 
Omar N. Bradley vietą. 
Gen. Bradley paskirtas į 
aukščiausią vietą, būtent, 
suvienyto karo jėgų štabo 
viršininku.

I Pastirta Armijos

iūčio 141 susirgo tymais (measles),

Frankfort, Vokietija —Įtantino Rokossovsky gar- 
Sekmadienį, rugpiūčio 14, bei viename puikiame res- 
d. Vakarų Vokietijoje įvy-.torane, sprogo bomba, ku- 
ko pirmieji laisvi demo-'ri užmušė 20 sovietų aukš- 
kratiniai rinkimai, kokių j to rango karininkų, kurių 
nebuvo nuo 1933 metų, tarpe ir Poštdamo komen- 
Pirmieji rinkimų daviniai dantą.
parodo, kad Krikščioniui Laikraštis sako, kad pa- 
Demokratų partija gavo sikėsinimas buvo ruoštas 
daugiau kaip puse visų'prieš sovietų Europai ka- 
balsavusiųjų balsų. Tasrinį komendantą K. Ro- 
parodo, kad vokiečiai pa-'kossovsky, bet jis išven- 
suko į dešinę. Jie nenori gęs mirties, kadangi tame 
socializmo, bet dar labiau bankete nedalyvavęs. Tas 
nenori komunizmo, nes pats laikraštis sako, kad 
rinkimų daviniai sako, bomba buvo padėta po 
kad komunistai visai silp- stalu, prie kurio svečiai 
nai pasirodė. Socialistai sėdėjo ir taip pat turėjęs 
esą antroje vietoje. Pro- sėdėti marš. Rokossovsky. 
naciška grupė visai su- Sprogimas buvęs toks 
smuko. 'baisus, kad net išvertęs

Spėjama, kad bus suda- pryšakinę sieną, 
ryta koalicinė valdžia.

wealth Pier, So. Boston,{Bostone kol vaikeliai pa- 

 

Mass., įplaukė laivas “Ge-’sveiks.
neral Sturgis” su apie 800 
išvietintais žmonėmis 
Vokietijos.

Pažymėtina, kad tas lai-' yra pakviestas 
vas turėjo atplaukti rug-j matematiką St. Olaf Ko- 
piūčio 11 d., bet Vokieti- legi jo j (norvegų), 
jos uoste turėjo pataisyti! Į So. Bostoną atvyko pp. 
(sugedusį motorą ir tokiu j"------- --- 
būdu suvėlavo. Buvo pa
skelbta, kad tas laivas į- 
plauks į Bostono uostą; 
pirmadienį, rugpiūčio 15 
d., bet atvykusieji pasako
jo, kad laivo vadovybė pa
leido smarkiau ir atplau
kė vieną dieną ankščiau.

Šiuo laivu atvyko apie 
70 lietuvių. Visi gerai nu
siteikę, kad pasiekė šį lai
svą kraštą. Vienos lietu
vių šeimos du vaikučiai

Prof. Otonas Stanaitis 
iš su savo šeima nuvyko į 

Northfield, Minn. Jis ten 
dėstyti

Kontautų sūnus Feliksas 
ir duktė Adelė. Pp. Kon- 
tautai taip pat atvyko iš 
tremties pas brolį ir jo 
šeimą p. Steponą Kontau- 
tą, gyv. 30 Vinton St.

Atvykusius pasitiko ir 
sveikino Massachusetts 
valstijos komisija išvie- 
tintiems žmonėms ir orga
nizacijų atstovai. Komisi
jos nariai sveikino atvy
kusius anglų, ukrainų, 
lenkų ir lietuvių kalbomis.

NUMATOMA ORGANIZUOTI 
JAPONIJOS POLICIJĄ

Amerikiečių

< v
Sovietai Stato AerodraMS 
/ Batt^adlĮoj

KARDINOLAS STRITCH BUVO 
PRIIMTAS PRIVAČION

ŠV. TĖVO AUDIENCIJON
Kardinolas Samuel A. 

Stritch, Chicagos arkivys
kupas, rugpiūčio 11 d. bu
vo priimtas privačion Šv. 
Tėvo audiencijon. Po jo 
buvo priimti kard. Moo- 
ney ir vyskupas O’Brien. 
žymių asmenybių pasau
liečių tarpe buvo priimtas 
koma auklė, ir nauja linksma 
moteris, žmonos pareigoms, bei 
aptarti biznio reikalai ir pa
tiekta prekybinė reklama...

Tikrai “amerikoniškai”...
Pr. AL

ir Jung. Valst pašto di
rektorius R. Hannegan su 
šeima.

Po audiencijos pas Šv. 
Tėvą kard. Stritch iš savo 
pusės priėmė audiencijon 
Mary Della Cassa, šv. šir
dies Seserų kongregacijos 
viršininkę. Vėliau atlankė 
Šiaurinės Amerikos Kole
giją. Vakare 
Maltos Vyčių suruoštam 
jo pagerbimui bankiete, 
nes kard. Stritch yra to 
ordeno narys.

Tokio
valdžia Japonijoje numa
to suorganizuoti stiprias 
policines jėgas nuo 120 iki 
125 tūkstančių žmonių, 
kurios negalės turėti avia
cijos ir sunkiosios artileri
jos. Svarbiausia tokia po
licija reikalinga apsaugai 
tiltų, tunelių ir svarbes
niųjų fabrikų, kai Ameri
kos okupaciniai daliniai 
kas kartas tenai vis la
biau ir labiau sumažina
mi.

Sunktytinama Vengrijos 
Spauda

-eis tik astuoni dienraš
čiai, iš kurių penki komu
nistiniai.

Planas Sumažinti Bedarbių
SJcaičių

dalyvavo

Hamburgas, Vokietija— 
Britų karinės valdžios 
laikraštis ‘Welt Am Sonn- 
tag’ rugpiūčio 14 d. pra
nešė, kad liepos 25 d., lai
ke vieno banketo, sureng
to sovietų maršalo Kons-

CHURCHILL TVIRTINA, KAD 
TIK SUVIENYTA EUROPA

GALI SUSTABDYTI TIRONIJĄ
___________ •----------------------------------

- . ....

I BBiniisn — Baltgudi- 
joj pastaruoju laiku sta
toma apie 60 aerodromų, 
iš kurių 15 sunkiesiems 
bombonešiams, kiti kitos 
rūšies lėktuvams. Pirmos 
klasės oro bazės randasi 
Minske, Vitebske, Mogile- 
ve.

Ir Maskvai Tito PriešasStrasbourg, Prancūzija 
— Winston Churchill, An
glijos įžymus vadas, kal
bėdamas 30,000 miniai, 
pareiškė, kad tik suvieny
ta Europa gali užkirsti 
kelią komunizmui ir pasi
priešinti tai komunizmo 
tironijai.

Winston Churchill, ku
ris dalyvauja Europos Ta
rybos susirinkime, kalbė
jo prancūzų kalba susirin
kimui, kuri sušaukė Euro
piečių Judėjimo vadai, šią tų Rusija yra Jugoslavi- 
Europiečių organizaciją jos priešas, o dabar ir So- 
paglbėjo įsteigti Winston vietai pasakė, kad Tito y- 
Churchill. ra Rusijos priešas.

Maskva — šiomis dieno
mis Sovietų Rusijos radio 
pranešė, kad Maskvos val
džia pasiuntė notą Jugo
slavijai, kurioj Tito rėži
mas skaitomas priešingas 
Sovietų Rusijai.

Maskva sako, kad Tito 
linkstąs prie Vakarų Eu
ropos.

Tito pasakė, kad Sovie-

Washington, D. C. 
Federalės valdžios 
pertai stengiasi sumažinti 
bedarbių skaičių 4 milijo
nais. Jie atsišaukė į visas 
valstijų ir miestų valdžios 
įstaigas, prašydami jų 
jiems pranešti apie darbo 
padėtį ir ką galima daryti, 
kad pagelbėti bedar
biams.

Budapeštas — Nuo rug
sėjo mėn. 1 d. visi išeinan
tieji Vengrijos dienraščiai 
ir savaitraščiai turės pri
silaikyti naujų valstybi
nių išleidimo taisyklių. 
Budapešte vietoj dabar iš
einančių 11 dienraščių, iš-

eks- Kruvinas Perversmas Sirijoj
Sušaudė prezidentų ir premierų 

______ I_____
Damaska, Sirija — Ar-i Kitos žinios praneša, 

mijos vadai padarė per-'kad prezidentas Zayim, 
versmą. Pirmiausia areš- kada karininkai atėjo jo 
tavo prezidentą maršalą areštuoti, jis pasiprieši- 
Husni Zayim ir premierą nęs. Įvyko susišaudymas, 
Mohsen ei Barazi ir karo į ir jis buvęs nušautas, 
teismas nuteisė juodu su- Kautynėse žuvo ir dau- 
šaudymui. Jie buvo su-giau asmenų. Premjeras 
šaudyti.

KlnleBg Raudonieji Užėmė
Strategines Salas

Hong Kong, Kinija —
Sakoma, kad kiniečių ko
munistų ginkluotos jėgos ėmė visas valdžios įstai- ir prašęs gyvą paleisti, 
užėmė tris strategines sa- gas kol bus sudaryta “le- Bet jie jį nuvedė į kalėji- 

- las ties Shantung.

Barazi nakties metu su
imtas jo namuose. Jis su- 

Karininkų komitetas už- ėmėjams rankas bučiavęs

gale valdžia”. mą ir ten sušaudė.
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AR NEREIKTŲ...
Visi juk mes žinome, 

kad kiekviena tauta trok
šta būti nepriklausoma, ji 
nori savistoviai tvarkytis 
savo krašto viduje, geri
nant savo valstybės pilie
čių ūkinį bei kultūrinį gy
venimą.

Bet ne visos tautos buvo’ 
ar yra pajėgios savaran
kiškai tvarkytis, tai yra 
neįmanoma, neturint tam 
tinkamų žmonių, nes, be . 
gerų ūkininkų, reikalinga ^ra aso ’ 
inžinierių, gydytojų bei 
kitų profesijų žmonių, su
gebančių valstybės apara
tą tvarkyti.

Šių žmonių trūks ir lie
tuvių tautai, nes karo me
tai ir žiauri sovietų oku
pacija, ne tik kad nepapil- 
dė jų skaičių, bet, atvirkš
čiai, ji žymiai sumažino 
deportacijom ir naiknimu

užbaigti mokslą savo bro
liui studentui ateitininkui, 
kuris su didžiausiu pasi
šventimu dirba savo stu
dijų darbą, prieš akis nuo
lat regėdamas savo šven
tą idealą “Visą Atnaujinti 
Kristuje”.

Prisidėdami visi po tru
putį prie studentijos šel
pimo, mes jiems* labai 
daug padėsime, nes juk 
“lašas po lašo ir akmenį

S.A.S. Centro Valdyba
PASTABA: Aukas siųs

kit Katalikų Akcijos Fon
dui rašant: Rev. Ig. Al- 
bavičius, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero 50, III.

Tėvas Dr. Žalalis Grįžo 
Iš Montreal, Kanados

TT. Pranciškonų semi-

T

I

lietuvių inteligentų Rusi- narij°s profesorius Tėvas 
joje. Taigi vienas mūsų ^r. Klemensas žalalis at- 
aktualiausių uždavinių irįv^f._,i Ameriką visam 
yra paruošti taip reikalin
gą mūsų valstybės atei
čiai naują šių žmonių ka
drą.

Mūsų katalikiškas jau
nimas tai ir pats gerai su
pranta, nes. nežiūrint ir ... - .... «
labai sunkių sąlygų, trūk-i^eal grįš tik rugpiūčio 31 
stant pačių reikalingiau- ® 1
šių gyvenimui < 
kaip buto, kuro, net mais
to... jis vis dėl to dirba iri 
mokosi savo ir mūsų vi
sos tautos geresnei atei
čiai.

Tačiau ne visi pajėgia 
tą savo tikslą, lyg įsivaiz-į 
duojamą laimės žiburį,! 
pasiekti, daugelis jų žū-' 
va jau prie pat tikslo, be
tiesiant ranką jį paimti.

Skaudu juk matyti, kuo
met studentas ar studenr 
tė beveik prie pat savo 
studijų galo, tampa džio
vos auka ar turi nutrauk
ti studijas vien dėl to. kad 
nepakanka lėšų valstybi
niams (baigiam.) egzami
nams apmokėti. Tai gal 
sunkiai įtikimas, bet nuo
latinis faktas mūsų Vo
kietijoje mokslus einan
čioje studentijoje.

Kadangi čia ne pasaka, 
o gyvenimo tikrovė, tai ar 
nėra per didelis aukų 
skaičius, ir ar negalima ir 
nereiktų jiems padėti?

Atkreipkime į tai savo 
ypatingą dėmesį ir nors 
kuklia auka pagelbėkime

i rugpiūčio mėnesiui. Bai
gęs vesti rekolekcijas jis 
atvyko į Kennebunk Port, 
Maine, ir čia žada praleis
ti bent dešimt dienų sava
me lietuviškame pranciš
konų vienuolyne. Į Mon-

I

dalykų. s^aityti šv. Rašto paskai- 
’ tas.

Tėvas Dr. K. Žalalis yra 
: laikraščio “Darbininko” 
bendradarbis.

Graikai įsiveržę j Albaniją
Albanijos valdžia kalti

na Graikiją už jos karei
vių įsibriovimą į Albani
ją besikaujant su grai
kais sukilėliais.

Sakoma, kad graikų kau
tynėse šimtai valdžios ka
reivių užmušta.

ti Keturiy Memį Rado 
Katedros Griuvėsiuose 

GrIMH

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Caiifornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

71C N. Vau Ness Avė.,

Hollytvood 38, Calif.

Buvęs Europos reikalams valdininkas, John 
D. Hickerson, (kairėje) prisiekia su specialiomis 
ceremonijomis VVashingtone, kaipo Valst. Sekre
toriaus padėjėjas tarptautiniuose reikaluose. 
Priesaikos apeigas atlieka Valst. Departamento 
tarnybos skyriaus šefas, Marvin Will. Pirmas į 
dešinę nuo Hickerson valstybės sekretorius Dean 
Acheson ir Valstybės pasekretorius Charles 
Webb, ir atliekąs savo tarnybines pareigas M. 
Will.

KONSEKRAVO DU NAUJUS 
KATALIKŲ VYSKUPUS 

SLOVAKIJOJ

dainietes svarstė gautus laiš
kus; kam ir kur reikalinga 
siuntiniais pasiųsti maisto pa
galbą. Pasirodė, kad grupės' 
iždas teleido šiuo metu pasiųsti 
vienuolika siuntinių, kada tuo 
tarpu naujosios narės, p. Kar
delienės sąraše tilpo net astuo
ni. Kas įdomiausia, kad ir p. 
Kardelienės vyras, Jonas Kar
delis, irgi reiškė pretenzijas, 
paprašydamas savo dar vardu 
keleto siuntinėlių pasiųsti savo 
draugams. Viso to išvadoje, 
stipriai, žinoma, palaikant gru
pės pirmininkei p. Indrelienei, 
visi siuntiniai buvo pasiųsti 
vienos tik Kardelių šeimos re
komenduojamiems asmenims. 
Tuo tarpu minėtame posėdyje 
buvo pateikta ir daugiau pra
šančiųjų asmenų, ir, atrodo, 
net rimčiau reikalingų pagal
bas, bet jie buvo “atidėti vė
lesniam laikui”...

Negana to, naujoji “Dainos" 
grupės narė, išvykusi net Mon- 
trealyje gyventi, nepamiršo 
simpatiškosios grupės pirmi
ninkės, p. Indrelienės, pasiųs
dama jai kruopščiai parengtą 
savo vienminčių ir draugų są- 
rašiuką, kad jiems būtų duos- 
niai pagelbėta! Bet šiuo kartu 
ir ponia pirmininkė nebedrįso 
p. E. Kardelienės “kuklių pa
geidavimų” iškelti viešai “Dai
nos” grupės posėdyje, o pasi
tenkino vien privačiu bičiulišku 
laišku, pareikšdama savo vien
mintei, kad tuo tarpu truputį 
nepatogu jos reikalavimai iš 
kart patenkinti; reikia, girdi, 
kiek palaukti vėliau...

Deja, p. Kardelienė jautėsi 
tokiu atsakymu nepatenkinta 
ir, moteriškų intrygų ir intri- 
gėlių viso to bendroje išvadoje, 
prieš keletą dienų p. Kardelie
nė, parašiusi oficialų raštą 
“Dainos” grupės valdybai iš 
dainiečių tarpo pasišalino.

Minėtų faktų akyvaizdoje. 
kiekvienam, yra aišku, kokiu ke
liu eina kadaise taip sėkmingai 
savo veiklą išvysčiusi “Dainos” 
grupė. Netenka stebėtis, jei 
mėnesiniai grupės susirinkimai 
juo toliau, juo mažiau narių 
yra lankomi, o pavienios narės 
pasitraukia iš šios šalpos drau
gijos.

Labai gaila, kad ši praeityje 
taip daug gero padariusi ir to
kį gerą vardą turėjusi, Toron
to “Dainos” šalpos grupė pate
ko į dviveidžių ir net korupci
ją mėgstančių žmonių rankas 
ir tuo eina savo neabejotino 
sunikimo link. Argi nebėra tei
sybę ir atvirą žodį mylinčių 
“Dainos” grupėje žmonių, ku
rie pakeltų balsą, apvalytų 
grynai šalpos, o ne partinę 
ganizaciją, nuo partinio ir 
sąžiningo ėlemento, ir tuo 
statytų pirmykštę “Dainos 
grupės garbę ir visų ją pasiti
kėjimą?

KAZYS VERŽIKAIŠ

Kq Šiokiam tremtiniui stinga?
CICERO (Ilknoit.) — Ne mažą* skaičius naujai j šj kraštą 

atvykusių tremtinių pareiškia H$dną apgailestavimą, kad dauge
liui senesnės kartos Amerikos lietuvių stinga ir tinkamo išauk-, 
lėjizpp |r lietuviuku reikalų teisingo suprągmo. Tleąą, tema jau 
senoka ir truputį atsibodusi. Kaip Amerikos lietuviai j tokias 
šnektas reaguoja — taip pat žinome. Bet gi ar j šį kraštą nau
jai atvykusioms tremtiniams nieko “ąestinga?”

Buvo Ralfo Tag Day Chįcago’s mieste ir priemiesčiuose.
1 Faktinai vadovavo (kaip tęii oficialiai buvp, gerai nežinau) Bro
nius Budginas. Vienoje įstaigoje, kurią Klaiko ir gražiai veda 
Amerikos lietuviai, pastąmojų laiku vis daugiau darbo gauna 
naujai atvykusios tremtines jnoterys. Jąg dienoje, viena iš trem- 

, tinių buvo paskatinta ir įgaliota rinkti aukas, ftadėjo. Kita ne
senai atvykusi tremtinė ir ten pat dirbanti labai iš to “pasipik
tino”. Ji, girdi, būdama Vokietijoje, iš Ralfo nieko negavusi, to
dėl, jos nuomone, Ralfas nereikalingas, ji nieko neduosianti ir 
kitiems patarsianti neduoti. Situacija pasidarė nekokia. Tik ką 
atvykusi, ir taip kalba. Labai panašu į teisybę. Bet kai jai buvo 
pasakyta, kad jos tos kalbos bus praneštos įstaigos vedėjui, ji 
staigiai - nuomopę pakeitė. Plati davė ir kitus ragino duoti.

Bronius Budginas man papasakojo tokius dalykėlius. Keie- 
' tas rinkėjų senosios kartos Amerikos lietuvių moterų susvyravo 
į ar ąet gi atsisakinėjo būti rinkėjomis. Ir tai kaip tik tos, kurios 
' pirmiau buvo labai entuziastingos ir daugiausia surinkdavo. Kas 
atsitiko? — Jau seniau gaudavome iąišku ** Europos, kad Ral
fas negeras ir nereikalingas, — ąįškiųa tos entuziastės. — Bet 
netikėdavome .Dabar suvažiavo musų visi giminės ir viską pa
pasakojo, kaip ten buvo ir yra-

Ar tokių tremtinių yra, kurie čia atvykę taip šneka — neži- 
Įnau. Už kelis pavienius tremtinius visą tremtinių masę taip pat 
! pakaltinti nebūtų teisinga. Taip pat nemanau, kad ir Ralfas bū
tų be jokių priekaištų. Kas gi yra visai tobulas, kas gi be Idai- 

jdų? Aš taip pat, kaip ir daugelis kitų iš Baito nieko negavau. 
Bet gi visai kitas klausimas, ar tai buvo neteisinga? Ar nebuvo 
kitų labinus reikalingų pašalpos?

Žinau, kad dėl Balto d*ug būtų galima prišnekėti. Bet vis 
dėlto, atrodo, kad Ralfo milžiniškos reikšmės tremtinių likimui 
nebebūtų galima sugriauti. Tai ko gi stinga tokiam tremtiniui, 
kurs čia atkeliavęs tokiais darbais užsiima? Ar tik jam nestin
ga išauklėjuno ir lietuviškų reikalų teisingesnio supratimo? O 
gal ir su sąžine kas netvarkoj? Šiaip ar taip tas reikalas lječia 
visus mus čia atvykusius, o svarbiausia Vokietijoje likusius, ku
rte ar tai dM ligos, ar amžiaus, ar dar kitų aplinkybių palieka 
tunoti nevilty je ir nežinioje. Tai vargu, ar dera kliudyti tiems, 
kas stengiasi jiems padėti.

I

Praga, Čekoslovakija — kilęlių vadai ir aiškūs kri- 
Sekmadienį, rugp. 14 d.
Trnava, Slovakijoj, daly- Kitiems bus pritaikintos 

Čekoslovakijos Genevos Konferenc i j o s 
vyskupams ir taisyklės. Visi tie, kurie

minalistai bus teisiami.

Quito, Ekvadoras—Pra
nešama, kad* iš po žemės, 
drebėjimo sugriautos ka- 

' tedros griuvėsių buvo 
rugpiūčio 11 d. ištrauktas 
gyvas kunigas. Jis buvo 
išlikęs .gyvas, kadangi 
virš jo buvo pagriuvęs di
delis ramstis, kuris nelei
do jį griuvėsiams prislėg
ti.

Tai įvyko Ambato mies
te, kuris nuo žemės drebė
jimo labai nukentėjo. Ne
paprastas dalykas, kad 
Libertad kaimas ir jo ap
linkiniai laukai nugrimzdo 
1,500 pėdų žemės gilumon. 
Visas kaimas su apie 100 
gyventojų dingo, ir jo vie
toje dabar yra apie pusės 
mylios pločio duobė 1,500 

• pėdų gylio.

vaujant 
katalikų 
12,000 tikinčiųjų. įvyko iš- įrodys, kad jie prievarta 
kilmingos konsekravimo į buvo paimti kariauti, tuo- 
ceremonijos. Konsekravo ■ jau bus paleisti į laisvę, 
du naujus vyskupus, bū- Į Leit. Gen. James A. Van 
tent, Msgr. Ambrose La- Fleet, Jung. Valstybių mi- 
zik ir Msgr. Roberti Po- “ 
božni.

Iškilmingas šv. Mišias 
atnašavo ir konsekravimo 
ceremonijas atliko J. E. 
Arkivyskupas Matocha.

Šiose konsekravimo ce
remonijose negalėjo daly
vauti J. E. Arkivyskupas 
Beran ir 
Moric Picha, 
Čekoslovakijos 
tinės 
priežiūroje.

Vyskupai visai nesiskai
tė su komunistinės val
džios dekretais. Sakoma, 
kad ir policija šių ceremo
nijų netrukdė. Tik komu
nistinės valdžios sudary
tos “Katalikų Akcijos” a- 
gentai bruko lauke stovin
tiems katalikams lapelius. 
Daug katalikų paėmę tuos 
lapelius ir suplėšė.

munizmas tikrai pralai
mėjo kautynes Graikijoj”.

Iš amerikiečiu zonos išvykę 
jau 237,000 M*

Arkivyskupas 
kurie yra 

komunis- 
valdžios sargybos

Senato Komitetas Užgyrė 
Clad'i Teisėju

ĮSIGYKITE VEIKAU k LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS 
VYTIS IR ERELIS

Apysaka. Paraše Jonas Kmitas. Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos leidinys. 1946 m.. 576 pi.

Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir poeto plunksną. Atšventęs sa
vo kunigystės auksinį jubiliejų, rašytojas vis 
dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:

DARBININKAS
366 West Broaduay. So. Boston 27, Mass.

T3

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI:—
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — "VYTIS 

IR ERELIS".

Vardas ................................. _.......... .....*--------------- ----------- -

Adresas .... ............................ .....................

tai ir pavykdavo, nes grupėje 
yra visada toje srityje didelė 
opozicija: kur laikomasi dės
nio .kad moterų pagrindinė už
duotis yra šalpos, bet jokiu bū
du ne politinė!

Ponios Pirmininkės vienaša- 
liškumąs pradėjo reikštis dar 
labiau paskirstant asmenis, ku
riems tie siuntinėliai reikalinga 
yra pasiųsti. Bet kam dar daug 
žodžių .tegu kalba patys faktai.

Praėjusį rudenį į Torontą at
vyko p.p. Kardelių šeima. Po
nia Elzbieta Kardelienė, buvu-

! si Kauno Operos solistė, greitu 
laiku įsirašė į “Dainos” grupę 
nare. Bet čia greitai prasidėjo 
reikštis naujosios narės ir kuk
lūs “pageidavimai” savo orga- 
nizacijos atžvilgiu... Ponia E. 

{Kardelienė patiekė ištisą sąra- 
ir materialinėje'^ asmenų’ kuriems neatldėll°- 

i tinai reikalinga siųsti siunti
niai. Pirmame po to posėdyje, 
kaip ir visada, kad būdavo,

pagarsėjusi "‘OaMot“ torontie- 
čių lietuvių moterų šalpos gru
pė. Jos tikslas yra sušelpti 
siuntiniais tremties vargan pa
tekusius lietuvius, šią savo 
gražią užduotį “Dainos” grupė 
ypatingai sėkmingai buvo iš
vysčiusi, vadovaujant p.p. Yo- 
kubynienei ir Kalinauskienei.

Paskutiniuoju laiku į "Dai
nos” grupę pamažu įsiskverbia 
rimti nesklandumai ir net tie
siog korupcija, siunčiamų siun
tinių padalinimo reikale. Šiais 
metais “Dainos" grupei vado
vauja p. Indrelienė. Įvykus Ka
nados lietuvių tarpe nesklan
dumams, p. Indrelienė aiškiai, 
kaip viena pirmųjų socialistui 
vadų, pasuko tarybiniųkų pu
sėn, o tuo pačių aiškiai prote-Į 
guodama net 
srityje savo bendrų idėjų vien-' 
minčius...

Jau ilgokas laikas aiškiai ga
lima pastebėti, kaip “Dainos” 
pirmininkė kiekvieną progą 
steigiasi dainietes pasukti ta- 

Įrybininkų link, suprantama, 
kiek tai nuo jos, kaip pirminin
kės, priklauso. Nes ne visur jai

Amerikiečių zonos trem
tinių stovyklose š. m. bir
želio 1 d. bebuvo 191,519 
DP. Tuo būdu šis skaičius 
pirmą kartą po paskutinio 
karo, kaip tai iš Heidel
bergo pranešdamas paste
bi “Die Neue Zeitung”, ne- 

• besiekia 200,000. Be šių, 
12,309 DP dirba civilio 
darbo vienetuose ir apie 
160,000 gyvena vokiečių 
ūkio rėmuose.

Iš EUCOM vyr. būstinės 
Heidelberge vedamos sta
tistikos matyti, kad nuo 
1946 m. kovo 1 d., t. y. 
nuo įkurdinimo progra
mos vykdymo pradžios, iš 
amerikiečių zonos yra iš
vykę jau maždaug 237,300 
DP. Jų 54,600 apsigyveno 
JAV ,o 44,000 įsikūrė Iz
raelyje.

Liepos 1 d. sukako dveji 
metai kaip veikia IRO. Ta 
proga JAV karinių pajė
gų Europoje viršininkas 
gen. Įeit. Clarence R. Hue- 

;bner pasveikino IRO, pa
sidžiaugdamas jos sėk
minga veikla. Gen. Hueb- 
ner atkreipė dėmesį į tai, 
kad savo pagrindinį užda- 

i vinį — išvietintųjų asme
nų repatrijavimą ar įkur
dinimą IRO sėkmingai 
vykdžiusi glaudžiai ben
dradarbiaudama su ame
rikiečių kariuomene. Čia 
pat jis išreiškė viltį, kad

I

->

I

šią 
or- 
ne- 
at-

• v

VVashington, D. C. — J. 
V. Senato Teisių Komite
tas 9 balsais prieš 2 už
gyrė Thomas Clark, buvu
sį J. V. prokurorą, Aukš
čiausiojo Teismo teisėju.

Graikijos Valdžia Paskelbė 
Pasidavimo Sąlygas 

Sukilėliams

Athenai, Graikija —Ka
ro ministeris Panayotis 
Kanellopoulos paruošė ir 
viešai paskelbė pasidavi
mo sąlygas 
komunistams 
leiviams.

Pasidavimo __ _ « _
ra pasakyta, kad nebus [su nemažesniu sėkmingu- 
daromas kerštas sukilėlių 
šeimoms ir kad bus prisi
laikoma Genevos Konfe
rencijos taisyklių.

Sukilėliai be jokių dery
bų turi pasiduoti. Tik šu

sukilėliams 
ir jų pake-

sąlygose y-

mu IRO tęsianti savo dar
bą ir ateityje.

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

IVAIMS SKELBIMAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 

PO GLOBĄ MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienš,

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

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė. 
, 8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
'Prot Ražt — Ona IvaMdenė, 
! 440 E. 6th SL, So. Boston, Mass.
'Finansų Ražt — B. COnienč, 
I 29 Gould St, W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininke — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
, Tvarkdare — Ona Krasauskas, 

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

110 H St, So. Boston, Mass. 
'Draugija savo susirinkimus laiko kas 
. antrų antradienį mėnesio, 7:30 v. 
I vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Į 8eventh St, So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkitės

pas protokolų ražtininke.

I

VALERIJONO ŠAKNYS ; 
Valerijono šaknys! 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpės-! 
čio, persidirbimo,j 
susikrimtimo ir be-’ 
migis; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BroMway, 

So. Boston 27, Mass.

•V. JONO EV. BL. PAŽALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Ražt. — Aleksandras Ivaika.
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio.

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th 8t., So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki- , 

tės pas protokolų raitininką.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims 
fr piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass,
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DARBININKAS --------------------------------
“Lietuviškoji knyga A- 

merikoje užmiršta. Aukš
tos kainos ir mažas skai
tytojų kiekis knygų leidi
mą visiškai užslopino. Lie- 
tuvų Kultūros Institutas, 
Federacijos globojamas ir 
Kat. Akcijos Fondo šel-

BUBSCRIPTION fULTES
Domotic yearly ___________  85.00
Domeatic once per areale yearly 33.00
Foreign yearly_____________ 85.50
Foreign once per waek yearly 83.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama---------------- 35.00
Vieną kart aavaiUja metama __ 83-00 
Užaieny metama -------------------- 85.50
Užsieny 1 kart aav-t*j metama |8 JO

DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Vi m

Telephone SOuth Boston 8-2680

Jei nebus karo, tai kam ruoštis?

Šiomis dienomis gana, bendrą centrą — A.L.R.K. 
daug lietuvių katalikų na- Federaciją. Ir kad ALR- 
mų pasiekė keturių pusią- KF yra NCWC nare, todėl 
pių lapelis su prel. Jono mes per ją (NCWC) jun- 
Balkūno laišku, Tasai ne- giamės su visa Amerikos 
didelis, palyginti, lapelis katalikų visuomene, atė- 
pasako, kaip daug reikalų jusia mūsų tautai su mo- 
ir problemų mes turime raline ir medžiagine para- 
lietuviškame - katalikiš- ma kritiškiausiomis jos 
kame pasaulyje. Į tuos gyvenimo valandomis, 
reikalus dabar 
kreipti žymiai 
dėmesio negu ligšiol.

Kad palengvinti lietu
viui katalikui atlikti šian
dienines pareigas ir kiek 
galint efektingiau prisidė
ti prie svarbiųjų ir aktua- 
liųjų mūsų visuomenės rodo~ir'kuri mū- Uogas ir naudingas.

Šitokia antrašte Daily 
Mail įsidėjo ph. dr. Ed-

kiečių strategų baidyklė.
Straipsnio autorius tiks

liai išskaičiuoja, nurody
damas datas, kaip 1939 m. 
buvo pasidalyta Lenkija, 
rugpiūčio 23 d. pagrobta 
Latvija, Estija, Besarabi
ja ir potencialioji Suomi
ja, kaip Sovietų įtakos 
sfera po priedanga “ne
puolimo pakto”.

Rugsėjo 28 d., t. y. po 
penkių savaičių ateina eilė 
Lietuvai. Visų tų derybų 
darbai buvo užfiksuoti ir 
griežtai slaptai laikomuo
se protokoluose, ir kurie 
paskelbti Washingt o n e. 
Tie “nepuolimo paktai” 
iš tikrųjų bendros agresi
jos paktas. Lenkijos už
puolimas nebuvo priemo
nė apsaugoti Ukrainą ir 
Baltgudiją nuo vokiečių, 
bet buvo sutartas grobio 
pasidalinimas.

Stalinas priešinosi Hit
leriui palikti nepriklauso
mą Lenkiją, ir tai rodo 
vokiečių ambasadoriaus 
grafo Schulenburgo pra
nešimas rugsėjo 20—28 d. 
1939 m. Rusijos tiekimas 
naciams, sustiprinęs Hit
lerio poziciją prieš Vaka
rus.

Tuo pat metu kominter- 
nas puolė Prancūziją, 
Roosvelto nuomos - sko
linimo įstatymą (kuris vė
liau Staliną išgelbėjo). 
1941 m. balandžio 13 d. 
Stalinas sudaro paktą su 
Japonija, kad tuo būdu 
palengvintų sau ir japo
nams pulti anglus ir ame
rikiečius.

___ Autorius daro išvadą, 
_ kuris kad Stalinas yra randa-

o__ ________ _ ___  _____ e kampaniją su mas kaltu dėl antrojo pa-
lia užmiršti, Lietuvių Ka-' Stalinu kaip su sau lygiu saulinio karo. Ir bereikalo 

30 metų kala savo pilie
čiams, kad jis, didysis va
das, išgelbėjo pasaulį nuo 
nacių ir nuo kapitalistų. 
Juk Stalinas pirmas padė
jo Hitleriui karą vesti.

“Mes savo ruožtu taip 
pat esame kalti, kad leido
me tyčiotis iš teismų, ku
riuose svarbiausias narys 
sėdėjo sprendžiant ben
drus nusikaltimus”, bai
gia Daily Mail.

“Mūsų Kelias”.

piamas, turėtų vėl atgyti , ęį?nJhn; lietuj Kar<^ Stern - Rubanthi, 18-j ir leisti bei platinti lietu
viškas knygas. Sveikinti
nas yra Lietuvių Katalikų 
Spaudos draugijos užsi
mojimas spausdinti ir 
platinti knygas.

“Išgelbėti ir ateičiai iš-

torinių, politinių veikalų 
autoriaus ir žurnalisto 
straipsnį, kuriame apžvel
gia Stalino ir Hitlerio su
darytas sutartis, Stalino 
politiką ir prieina išvadą, 
kad Stalinas yra antrojo' 
pasaulinio karo priežastis 
ir tuo būdu didžiausias 
karo kriminalistas.

Straipsnio pradžioje jis’ 
‘Archyvas yra labai reika- rašo, kad esą trys vyrai

..... . _ Ar- atsakingi dėl antrojo pa- 
reikalų, pernykštis Ame- ““^tautos gyvenimo tra- c^yvo išlaikymas surištas saulinio karo, būtent: ma
nkos Lietuvių R. K. Fede- «įn«oge dienose yra reika- su didelėmis išlaidomis.1 niakas Hitleris, garbėtroš- 
racijos kongresas įsteigė £ jį padėjo ir pade- Kas ši4 įstaigą parems, ka klounas :-
specialų fondą ir jį pava- ^ mūsų broUus tremti- ne Patys lietuviai. Šių- klastingas

turime 
daugiau Tuo būdu, kai mes au

kojame Lietuvių Katalikų

Amerikos generolai nuvyko į Europą tartis su 
tenykščiais strategais dėl busimojo karo, jeigu jis 
būtų nebeišvengiamas. Karas su kuo? Žinoma, su bol- 
ševikija, nes kito rimto demokratijos priešo nesima
to. Karo demokratija nepradės. Tačiau, kadangi ge
riausias apsigynimo būdas — pulti, tad, sykį jau ka
ras prasidėjo, reikia išdirbti planas, kuriuo būdu bū
tų tiksliausia atremti priešo pastangas — puolimu. 
Šiuo klausimu strategų nuomonės esą nevienodos. 
Vieni teigia, kad reikėtų iš karto pasitraukti į Ang
liją ir ten sudaryti karo veiksmų bazę. Kiti mano, 
kad reikia ginti Vokietiją. Plano išdėstymas, kur ir 
kaip pulti, esanti militarinė paslaptis.

Tačiau ir bendras nurodymas, ar kariauti Angli
joj ar Vokietijoj, turėtų būti ir be abejo yra milita
rinė paslaptis. Jeigu viešai nurodoma Anglija ir Vo
kietija, tai vien tam, kad suklaidyti priešą ir — pa
tenkinti demokratinės visuomenės smalsumą, idant ji 
jaustųsi visažinanti ir visakam pritarianti. Tikreny
bėje, generolai turi savo planus, kurių niekam neskel-' 
bia. Pagaliau ir jie patys tik numano, bet tikrai neži
no, kur karo veiksmai prasidės; nes jeigu užleidžia 
Rusijai iniciatyvą karą pradėti, tai raudonieji gali 
pasirinkti frontą kaip tinkami: Vokietijoj, Balkanuo
se, Turkijoj, Norvegijoj, Aliaskoj, arba visur kartu. 
Alijantų generolams tenka tik spėlioti, iš kur gaisras 
prasidės. O gal jie žino bolševikų planus. Tai jau bū
tų nepaprastai gabus žvalgybos pasitarnavimas. Bet, 
žino, ar nežino, jie tikrųjų planų viešai neskelbs. Pirš
tu parodymas į Angliją ir Vokietiją tai tik nekaltųjų 
žvirblių nekaltomis pasakomis palesinimas. |šytojas ir mokslininkas

O gal, anot vieno “politiko” pasakos, karo visai'Adomas Jakštas. Sąmo
nė nebus, nes “už penkių metų šaltasis karas ramiai Ringas lietuvis katalikas 
savaime likviduosis”? Gražus nekalto politiko pagei-l gerai žino, kad tai yra tįe- 
davimas. Tačiau realybė ką kitą parodo. Raudonųjų 'sa. Nors jo ir vieno dar- 
užsimojimas pavergti Kiniją, Burmą ir Indiją liūdy-įbas yra vertingas, tačiau 
ja, kad Maskva siekia įvykdyti Lenino “pranašystę”, ne taip jau 
jog komunizmas ateis į Europą per Aziją. Tad aišku, Kai jis prisideda prie gru-Į 
kad komunizmas siekia pavergti pasaulį. Jis negali pės, prie organizacijų, ku- 
stovėti ant vietos, nė “šaltojo” karo laimėjimais pa- rių nariai gyvena tokio- 
sitenkinti. Gi antra vertus, ir demokratija nori šaltą‘mis pat mintimis, kaip ir 
karą laimėti, būtent, komunizmo plėtimąsi sulaikyti, j jis, dirba toms

idėjoms, kaip ir jis, ir 
kimba į darbą, kuris yra 
tikslingai suplanu o t a s, 
vieningas, tada jis gali 
būti tikras, kad jo darbas 
neša keleriopą naudą.

Dėl to tai Amerikos lie
tuviai katalikai yra susi
organizavę į daugybę pa
rapijų, draugijų, organi
zacijų ir per jas įsijungę į

Akcijos Fondui, mes stip- laikyti kultūrines Ameri- 
riname savąjį centrą — k_08 lietuvių vertybes, Kul- 
Federaciją, mes tamprina- turos Institutas atidarė 
me jos ryšius su Ameri- Bostone Amerikos Lietu- 
kos katalikų • visuomene, (Kultūros Archyvą, 
kuri mums tiek daug nuo-'

racijos kongresas Jsteigė linga jį ir pade. Kas šią

dino — Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondu.

To fondo uždavinys yra 
tęsti toliau kilnias Ameri
kos lietuvių katalikų tra
dicijas — remti tautos ko
vą teisėms į laisvę atgau
ti, statyti jai stiprius, 
krikščioniškus pagrindus, 
stiprinti Amerikos lietu
vių katalikų visuomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą ir 

i šiandien lengvinti sunkią 
brolių tremtinių būklę, pa
dedant jiems išlaikyti 
tautines ir religines bran
genybes.

MŪSŲ VIENYBE
“Vienas žodis ne šneka, 

vienas žmogus — ne tal
ka” — taip yra pasakęs 
mūsų tautos žymusis ra-

nius šelpti, ji padeda ir 
ateity padės jų įkurdini
mo darbą vesti.

“IR ŠVIESA IR TIESA 
MŪS ŽINGSNIUS 

TELYDI”...
Bolševikų okupuotoji 

Lietuva jau nebeturi lie
tuviškos, katalikiškos mo
kyklos. Jų vietą užėmė 
rusiškos, 
mokyklos, kurių tikslas 
yra rusinti 
Lietuvos vaikus.

Laisvuose pasaulio kraš
tuose gyveną lietuviai tu 
ri laikyti savo pareiga sa
vo vaikus ir mokyti ir au
klėti gryniausia lietuvių 
katalikų dvasia. Tai šven
čiausia pareiga. Todėl ir 
čia, Amerikoj, ir kitur e- 
samas lietuvių mokyklas 
reikia sustiprinti, kur jųl 
nėra — būtinai įsteigti, i

komunistiškos

ir bedievinti

Tuo būdu susikirtimas tarp abiejų pusių neišvengia
mas. “Jei priešas nepasiduoda, reikia jis sunaikinti”, 
— toks yra esminis bolševikų šūkis. Reiškia, nėra 
pasigailėjimo nekomunistams. Jie turi būt fiziniai su
naikinti. Tai tiesioginis komunistų žygiavimas į karą, 
kad ir demokratija ko labiausiai norėtų jo išvengti. K.

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Petrapiles dvasines akademijos 

studentas
Aukštąjį mokslą K. Šaulys išėjo Romos 

Katalikų Akademijoje , Petrapilyje (Caesa- 
rea Romano Catholica Academia Petropoli- 
tana — St. Petersburg — Petropolis — Pet- 
rograd — dabar Leningrad). Tokia mokslo 
įstaiga buvo vienintelė visoj Rusijos imperi
joje. J ją galėdavo patekti tik rinktiniai, pa
tys gabiausieji kunigų seminarijas baigusie
ji auklėtiniai, turėjusieji geriausių charak
terio savybių.

Šauliui šitų ypatybių netrūko. Šitoms stu
dijoms jį numatė pati seminarijos vyresny
bė, o vyskupas davė savo aprobatą.

Šaulys niekad nesvyravo dėl savo pašau
kimo tikrumo. įstojęs į Akademiją, neeik
vojo veltui laiko, nesidairė atgal, bet ruošėsi 
būti naudingu Lietuvai kunigu.

1897 metais Akademijoje gavo Teologijos 
Kandidato laipsnį (gradus academicus Can- 
didati in theologia, kas atatinka Vakarų 
universitetuose licenciatui).

Akademiją Šaulys baigė 1899 m. aukš
čiausiu pažymėjimo laipsniu (cum eximia 
Įaudė). Teologijos ir Kanonų teisės Magistro 
laipsniu įsigyti parašė dvi disertacijas: vie
ną lotyniškai, antrą — rusiškai, kaip to rei
kalavo įstatymas ir Akademijos statutas.

Mussolini ir 
manipuliato- 

skime visokius dokumen- rius Stalinas, šiuo metu 
tus, draugijų užrašus ir tik vienas Stalinas dar 

gyvas ir jis ir toliau vyk
do šaltu protu antihuma
niškas operacijas, kurių 
nepasikeitė nei tikslas, 
nei technika, tik šachma
tų lenta. Jo tikslas yra ir 
buvo — pasaulio revoliu
cija ir jo užvaldymas. Sa
vo tiklsus, sako jis, kai 
kada pridengia vualiu. 
Savo techniką jis semiasi 
iš Rusijos raudonojo caro, 
ar kominterno oligarchi
jos,ar iš Jono Žiauriojo, ar 
Petro Didžiojo tradicijų... 
Visiškai neatsižvelgiąs,nei 
individo, nei jo teisių, be 
jokio atsiprašymo aukoja 
žmogaus gyvenimą ir lais
vę, pasmerkia tikėjimą, 
tiesą, kuri yra sukurta 
krikščioniškosios 
galybėje.

Autorius, paminėjęs W. 
Churchillio apibraižą apie 
Maskvos politiką, nurodo 

; klaidingą Roosvelto hu- 
' manizmo kryptį, 1___

giau. Nė vieno iš jų neva-metėsi į 1 
L«* vauuaaav*, | - _
talikų Akcijos Fondas jų partneriu, siekdamas civi- 
ir neužmiršta. (lizuoto pasaulio “pertvar-

Jei kurie ir negavome į kymo”. Tačiau, kaip atro- 
: fondo lapelio ir jo pirmi- do, niekas pilnai nesupra- 
ninko prel. J. Balkūno to baisaus Maskvos atsa- 
laiško, visvien nepasiliki- kingumo už antrojo pa- 
me neprisidėję savo auka, saulinio 
kurią pasiųskime ALRKF 
ir LKAF ižd. kun. Ig. Al- 
bavičiui (1515 So. 50 avė., 
Cicero 50, UI.).

L. Šimutis, 
ALRKF ir LKAF

Sekretorius.

liekanas ALKAi (366 W. 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.), bet kartu skirki
me taip pavieniai, tai 
draugijos aukas per L. K. 
Akcijos Fondą”.

Pripažinkime, kad 
reikalingi, svarbūs ir 
ramos verti dalykai.

RIMTAI SUSIDO
MĖKIME

Be to, juk negalima 
remti po visą pasaulį iš
blaškytų lietuvių studen
tų, klierikų, būsimų tau
tos vadų, veikėjų, kurie ir 
tebekovojančiai dėl lais
vės tautai reikalingi ir ku
rie bus reikalingi laisvam 
ir nepriklausomam gyve
nimui prisikėlusiai Lietu
vai. Į Lietuvos prisikėli- 

?Įmą mes lietuviai katalikai 
‘tikime ir tikėsime!

tai 
pa

ne-

etikos

ŽUT’gd^k šiame rašinyje įik keii
toli ^^Vo^remd ^sum^Ją y?a da";

rie frru-ldas yra užsimo*» paremti <Hall M- nAVQ_l
ir Lietuvių Katalikų Mo
kyklą.

Spaudos vaidmuo taip
pačioms Pat * K^bin-

gas. Kaip seniau, taip ir 
dabar ji reikalinga yra* 
pagalbos. LKAF savo pro
gramoje yra numatęs pa
ramą ir lietuvių katalikų 
spaudai.

NEUŽMIRŠTAMA IR 
KULTŪRINIŲ DALYKŲ

Apie Lietuvių Kultūros 
Instituto vaidmenį LKAF 
lapelyje yra pasakyta:

karo pradėjimą, 
kuris betgi vėliau atsisu
ko prieš pačią Rusiją, sa
ko autorius. Be Stalino 
net maniakas Hitleris ne
būtų galėjęs pulti Euro
pos. Karas dviejuose fron
tuose esanti sena visų vo-

Jo disertacijų temos buvo šios: a) loty
niškai — Hieronymus Savanarola ut morum 
reformator (Jeronimas Savanarola kaip do
rovės reformatorius); b) rusų kalba: Basni 
Krylovą — ich chudožestvennost i narod- 
nost. (Krylovo pasakėčios — jų meniškumas 
ir tautiškumas).

Pirmoji tema, imta iš istorijos, galėtų 
kam atrodyti, kad buvo lengva. Iš tikrųjų gi 
yra paini ir rimta. Ji liečia Renesanso laikų 
įvykius ir jų dvasią. Italijos gyvenime tuo
met buvo susikryžiavę du kraštutinumai: 
dorybės, šventumas, evangeliškasis ir doro- 
vinimo elgesio tyrumas, pagarba laisvei — 
iš vienos pusės; iš kitos — krikščioniškosios 
moralės išsigimimas — ypač elito luome — 
socialinis neteisingumas, reikalavimai iš ma
sių vergiško klusnumo tiek pasaulinei, tiek 
dvasinei vyresnybei.

Girolamo Savanarola buvo gabus, 
mokytas, griežtos askezės domininkonas. Jis 
smerkė savo laikų ydas ir nuodėmes. Puolė 
Pop. Aleksandrą VI, kaltindamas jį ir jo pa
ties Kuriją dėl palaido gyvenimo ir nesirūpi
nimo bažnyčios reforma, kuri buvo tikrai 
reikalinga, ypatingai kiek tai liečia bažny
čios drausmę ir dorovinį tikinčiųjų elgesį.

Ugningi šio domininkono pamokslai, 
. sakyti Florecijoj, šv. Morkaus katedroj, ga

lingai nuteikė žmones. Minioj laikė jį savo 
amžiaus pranašu, dideliu mokytoju. Mediči 
šeima — miesto tiranai — buvo išguiti ir ta
po įkurta Florencijos respublika teokratinės 
demokratijos pagrindais. įsisiūbavusios 
žmonių masės respublikos vadu paskelbė

Kristų. Pražydo dorovė, suklestėjo krikščio
niškasis teisingumas. Tačiau Savanarola pa
kliuvo ne tik į Italijos kunigaikščių ir kitų 
miestų, bet ir į paties popiežiaus nemalonę,— 
dėlto, kad Florencija, laikėsi Karoliaus VIII- 
tojo vedamosios prancūzų politikos. Karo
lius VIII grąžino Bažnyčios konsilijumo su
šaukimu ir kito popiežiaus išrinkimu. Alek
sandras VI uždraudė Savanarolai sakyti pa
mokslus. Vėliau (1497 m.) jį ekskomunika- 
vo. Bet šitų popiežiaus bausmių jis nepaisė, 
toliau skelbė Dievo žodį, laikė Mišias, smer
kė tiek pasauliečių, tiek dvasininkų dorovinį 
pakrikimą. Prieš Savanorolą išėjo pranciš
konai. Atsisakius Savanarolai stoti į ordali- 
ją, kaip pirmiau pats to reikalavo, neteko 
miniose pasitikėjimo. Buvo suimtas, atiduo
tas tortūroms. Jis ir du jo artimiausieji to 
paties ordeno bendradarbiai Šv. Morkaus 
aikštėje buvo viešai pakarti ir jų kūnai su
deginti 1498 m.

Savanarola nesiekė pasaulinės valdžios 
ir nebuvo eretikas. Keliolika metų vėliau pa
našus sprogimas įvyko Vokietijoje. Deja, ši 
revoliucija ten baigėsi didele katastrofa — 
pačios krikščionybės susiskaldymu — dėl 
Liuterio mokslo erezijų ir jo šalininkų atsi
skyrimo nuo katalikų Bažnyčios.

Kun. K. šauliui, rašiusiam šia tema diser
taciją, reikėjo ne tik pagrindinai išstudijuoti 
vieną Iš įdomiausių epochų istorijoje, gerai 
susipažinti su humanizmo dvasia, jos sieki
mais ir įvairiomis išorinėmis bei išvidinėmis 
apraiškomis, bet taip pat išnarplioti visą 
eil£ klausimų, susijusių tiek su Teologija,

tiek su kanonų teisėmis bei jų principais, 
tiek su ano meto psichologine istorinio vyks
mo raida, kad davus išmintingą sprendimą, 
kritišką mokslo žodį dalykuose, kurie turėjo 
milžiniškos įtakos ateičiai. Savanarola turė
jo gerų intencijų, bet jo elgesy, taktikos ir 
drausmės atžvilgiu, slėpėsi fanatiškas užsi- • 
spyrimas, nesiskaitymas su popiežiaus dva- ■ 
sinės valdžios teisių prerogatyvomis. Tinka- • 
mai įvertinti šio reformatoriaus moralę, jo į 
darbų ir pastangų teisėtumą — nebuvo leng
vas uždavinys.

Išlaikius visus egzaminus ir puikiai apgy- ’• 
nūs minėtus raštus, Akademijos Senatas 
1899 m., birželio mėnesy, pripažino ir sutei
kė Teologijos Kandidatui Kazimierui Šauliui 
Teologijos ir Kanonų Magistro laipsnį (kas 
atatinka Doktoratui) cum omnibus iuribus 
et privilegiis tam canonicis quam civilibus 
huic gradui ex iure et lege competentibus 
(taip rašoma diplome). Diplomas (lotyniškai 
rašyta) išduotas: Auctoritate Imperatorius . 
Nicolai II, Autocratoris Russiae... Magni 
Ducatus Lithuaniae, etc„ etc. Mūsų kraštas 
buvo tuomet rusų valdomas (nuo 1795 ligi 
1915 m.)

Mažesnieji šventimai (Ordines sacri) 
Šauliui buvo suteikti Kaune. Subdijakonatas 
ir dijakonatas — Petrapilyje. Kunigo šven
timus priėmė 1899 m. birž. 29 d. Kaune iš 
Žemaičių vyskupo M. L. Pallulono (Paliulio; 
nio) rankų. Lietuvos kunigų 1940 m. Elenchė 
yra pažymėta: Casimirus Šaulys presbyter 
ordinatus 1898 an. fnensis iunii 21 die; — ši 
data yra klaidinga.

(Bus daugiau).
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Visi išvažiavimo for- niško kambario ir pakenčiamo 
labiau gi n i 

dabartinė

1

Sunku lėktuvui atsiplėšti nuo 
žemės. Ypač sunku yra. kai 
lėktuvas sunkiai pakrautas, ir 
motorai nėra tobuli, o kelionėn 
tolimon skristi yra pasirengęs. 
Daug sunkiau yra tremtiniui 
atsiplėšti nuo Vokietijos, išsi
vaduoti iš DP stovyklų, išvyk
ti į pastovesnį, savarankų gy-j trūksta gyvenimo vilties, žmo- 
venimą. r..........
malumų sudarymai. pati kelio- maisto. Tuo reikalu 
nė ir pirmieji žingsniai sveti- yra susirūpinusi 
moj šalyje giliai įsispaudžia tremtinių vadovybė. Tikėkime, 
tremtinio sielon. Jie labai pana-!kad ir Baltas pradės šia kryp- 
šūs visiems tremtiniams, jie tim veikti, 
gali būti įdomūs ir mūsų lau
kusiems. mieliems “Darbinin
ko" skaitytojams. Todėl, kiek 
pailsėjęs nuo jūrų liūliavimo ir 
noriu tais lemtingais išgyveni
mais su skaitytojais pasidalinti.

Gyvenau visus keturius me
tus Hanau. didžiausioje Vokie- 
ščių Šilelį: tik sunykusioj Ha
nau iki pat paskutinių dienų 
buvo lietuvių tremtinių sostinė. 
Čia veikė vyriausias Tremtinių 
Bendruomenės komitetas, susi
dedąs daugumoje iš hanaviečių. 
Hanau įvyko visi didieji trem
tinių suvažiavimai, 
veno vienu tarpu 
tūkstančių lietuvių 
Kai atsisveikinau 
Hanau. kur keturius 
jau gimnazijos kapeliono parei
gas. liko liūdna ir nyku sielo
je. Mat, apie Hanau galėjai pa
sakyti tą pat. ką rašė kadaise 
Vysk. Baranauskas apie Anyk
ščių Šilelį: tik sunygusioj Ha
nau stovykloje keli šimtai iš
vargusių tremtinių lietuvių be
paliko. Kas tinka Hanau, tas 
juo labiau tinka ir kitoms sto
vykloms, o daugelio iš jų ir vi
sai neliko.

Dar šių 
nau įvyko 
Tremtinių ' 
važiavimas, 
skelbiama, kad lietuvių tremti
nių negali būti daugiau, kaip 
25 tūkstančiai, ir kad 
jau pradėjo ruoštis 
< beveik visi Tarybos 
buvo taip pat pradėję 
migracines bylas). O vis dėlto.

tada buvo sakoma, kad apie 8 
tūkstančius lietuvių dėl įvairių 
įvairiausių priežasčių turės pa
silikti Vokietijoj ilgesnį laiką. 
Jų ’ likimas nepavydėtinas, tik, 
mano supratimu ir įsitikinimu, 
jiems žiauria j reikia BALFo 
rūbų paramos, o labiausiai

Hanau gy- 
virš trijų 
tremtinių, 

tą mieląjį 
metus ė-

metų pavasarį Ha- 
Vyriausios Lietuvių 

Tarybos atstovų su-
Jau tada buvo

kinių mėgėjų orkestrui. Be to, Didysis Bcnnyl>M 
dar lietuvišką popurį ir keletą' PHiki maldaknygė. Surinko ir 
kitų dalykų atliko pats prof. išleido kun. P. M. Jaras. 787 psL 
Balio orkestras. Vyčio choras, ‘ Naujai suredaguotos maldos, 
vedamas F. Girdausko, sūdai- švari kalba, gražūs paveikslai, 
navo keletą dainų. Ir choras, brangūs viršeliai, patogios se- 
ir orkestras, taip pat solistai nesnio amžiaus žmonėms skai- 
susilaukė gausių aplodismentų, tyti raidės šiai maldaknygei už- 
Turėjo pakartoti. Minėjimą su- tikrino didelį pasisekimą Kai- 

Liet. na — $3.75.
Liet. "•
Kat 15 Lietuvėje Sušaudytų 

Kunigų
i Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

•‘Darbininkas**, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ruošė šios organizacijos: 
Katalikų Bendruomenė, 
S-ga Brazilijoje ir Liet. 
Jaunimo S-ga “Vytis”.

Misijų Kryžius Sao Paulyje
Klebono kun. P. Ragažinsko 

iniciatyva buvo pakviestas iš 
Amerikos į Sao Paulo atlikti 
misijas misijonierius kun. J. 
Kidykas, S. J. Jis keletą mėne
sių važinėjo po lietuviškas ko-: 
lonijas ir su dideliu atsidėjimu; 
laikė misijas. Jo misijų įtakoje Į 
daugelis vaikų, kurie tebuvo! 
civiliai užregistruoti, buvo pa
krikštyti, daugelis civ. sutuok
tų porų bažnyčioje apvesdinta, 
taip pat iš naujo susivedė išsi
skyrusios poros. Ne tik tikybiš- 
kai buvo lietuviai sustiprinti,! 
bet ir tautiškai. Kiekviena pro-! 
ga kun. Kidykas priminė ken
čiančią Lietuvą ir už ją bei jos 
atvadavimą liepė aukoti savo 
maldas. Liepos 24 d. Misijos 
buvo užbaigtos Zelinos bažny
čioje labai iškilmingai. Ta pro
ga, kaip Lietuvoje, buvo šven
toriuje pastatytas didžiulis lie
tuviškais ornamentais Misijų 
Kryžius. Tą kryžių paaukojo 
broliai Juozas ir Jurgis Mate- 
lioniai, batų fabriko Sao Pauly
je savininkai, vieni 
“Mūsų Lietuvos” 
rėmėjų. Lietuviško
statymo iškilmėse dalyvavo mi
nios žmonių. J. V-tė.

Geriausiai teko pažinti mo
kyklų darbą bei religinę gyve
nimo sritį. Ir viena ir kita iš
laikė puikiai tremties bandymo 
egzaminą. Religinis tremtinių 
gyvenimas buvo visai gražus 
ir, dėl kunigų pertekliaus, jis 
ilgai dar toks liks, bet mokyk
los darbas dėl tremtinių emi
gracijos yra bene visai sugriau
tas. Kai kur mokytojų yra 
daugiau negu mokinių, nes mo
kiniai. pasirengę netrukus ap
leisti Europą, visai neturi nuo
taikos dirbti. Maža padeda ir 
reali viltis pagreitintu tempu 
gauti atatinkamos klasės bai
gimo pažymėjimą.

Broliams amerikiečiams žino
ma jau yra, kurie iš tremtinių 
liks Vokietijoj, negalės emi
gruoti. Čia norėtųsi dar kartą 
pabrėžti, kad iš Vokietijos iš
važiuoti norėtų beveik visi. 
Net gerai įsikūrę vokiečiai ir 
tie mielai keltųsi į užjūrius. 
Dėjrf. Emigraciniai formalumai 
yra labai tankus rėtis, mama 
sakydavo kadaise, sėtrėtis pik- 
liavotiems miltams, ir pro jį 
sunku bus daugeliui pralįsti. 
Tikėkite, kad iš Bremeno uos
to. iš laivo, kitus net iš užjū-

. rio uostų grąžiną atgal, kadan-
■ gi ant kokio nors emigracinio 
* popierio trūko taško.

Paskutiniu laiku bent ameri
kiečiai yra sušvelninę tremti- 

i niams sveikatos reikalavimus, 
i o vis dėlto man ir daugeliui 
i kitų jei ne visiems tremti-
■ niams teko devynis kartus sto- 
. ti sveikatos tikrinimui, daryti

Doverio miesto Anglijos jaunuoliai padeda rytmečiais Shirley May
France, 16 m. amž. iš Somerest, Mass. nuleisti į vandenį valtį, su kuria 
ji atliko pratybas ruošamosi perplaukti Anglijos kanalą.

kelias plaučių rentgeno nuo
traukas, duoti kraują tikrini
mams. skreplius, skiepyti kelis 
kartus. Anglų zonoje dar dau
giau: ten retam pavyksta išsi
sukti nuo "žarnos rijimo”, t. y., 
reikia pasiduoti nemaloniai 
skrandio sulčių tyrimo opera-

DARIUS IR GIRĖNAS
VIENIJA LIETUVIUS

i
(Oro paštu iš Brazilijos)

Liepos 17 d. Išeivių Diena Konsulas Sao Paulyje A. Poli-
cijai, o tose sultyse ieškoma bei Dariaus ir Girėno mirties šaltis, liet, klebonas, kun. P. 
geriausiais mikroskopais bakte- sukaktis Sao Paulyje buvo at- Ragažinskas ir Edm. Bortkevi- 
rijų. Dar griežtesni roikaiavi.'švęsta nuoširdžiai, lietuviškai, čius pasakė tai dienai atitin-

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks- 

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

DARBININKAS
366 W. Broadn ay, 

South Boston 27, Mass.

mai yra statomi norintiems' Tą dieną galima pavadinti lie- kančias kalbas. Prelegentai, 
vykti Australijon, Kanadon. ! tuvių vienybės diena. Tautiečių apibūdindami Dariaus ir Girė- 
Aš čia nenoriu nei užsiminti a-1 Dariaus ir Girėno salėn prigu- no pasiaukojimo Lietuvai reikš- 
pie tremtinio dorybių tyrinę ji- ; žė jo iš viso Sao Paulo ir jo a- mę, ragino visus, kas kuo gali, 

nedemo- pylinkių. .vykdyti šių didvyrių testamen-
Minėjimą atidarė Lietuvių tą ir visiems vieningai prisi- 

dų, ar neatsargių kadais ižai- S-gos Brazilijoje atstovas Br.’dėti prie Leituvos atvadavimo, 
reiškimų ištisi būriai tremtinių: Stankevičius. pakviesdamas Lietuvos išvadavimas esąs 
gaišta, nervina«i, o kiti ir visai'programos pranešėju “VyčioĮ svarbiausias mūsų tikslas, ku-, 
negalės niekur išvykti. Čia taip ■ S-gos vice-pirm. J. Karpavičių. • rio turi vieningai siekti visų i 
pat neminėsiu, kad atlikim vi-į Oficialioje dalyje Lietuvos krypčių lietuviai. Tos minties' 
sus formalumus ir prisirinkus!------------------------------------------- ! vedini, šios šventės organiza-| Parašė Jurgis Baltrušaitis,

kuuįįiiuuą ueauuc&vtjua muix-, 
lių, dar nėra. įveiktos visos’me- *^am pristačiau savo “para- nių srovių lietuvius, kurie mie- 
kliūtys. Bet apie tai gal kitą P’M” j° tėviškės sodybos lai dalyvavo meninėj progra-

kaimynus. J f Į moj.
Į krantą išlipom organizuo-! Meninėje dalyje dainavo so

fai, tačiau čia greitai subirėjo Į listai A. Žibienė, V. Laurinaitis 
visos pastangos išsilaikyti neiš-!ir K. Ambrazevičius. Poetas 
siblaškius. Mat mus iš IRO pe-J Klemensas Jūra paskaitė Išei- 

jrėmė kitos globos organizaci-J vių Dienai parašytą eilėraštį.
tada^°S — kitos, pilna to žodžio Skautas ’----’—

. i prasme. Raudonojo Krvžiaus skautė nerei-1
I

I
i

1

mą, kai dėl tariamo 
kratiškumo, anoniminių skun-

I

iš žurnalo 
steigėjų ir 

kryžiaus

Poezija

kilogramą desinfekcijos milto, j ir pirmas informacijas gavo-’toriai pakvietė jon visų politi-1 Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948
Į___ _______ ____ _________ ______  44____ - . A___- ,___ . —____-J- V—.

kartą.
PER JOBAS, MARIAS

Uoste, laive ir lipant į krantą 
dar priklausai IRO globai. Ji 
būtų nebloga, jei tvarkdariai! 
(MP iš keleivių) būtų kiek ge
riau išprusinti, išlavinti, 
būtų išvengta daugelio 
kalingų nesusipratimų.

Margas kaip genys keleiviai 
puikiai ir greitai apsipranta ir! 
tarpusavyje susigyvena. Man 
pavyko suorganizuoti net dvi 
“parapijas”: lietuvių ir lenkų, 
laikyti jiem* šv. Mišias, 
pasimelsti ir sugiedoti 
rais. Šėlstančio vandenyno ūžė-i 
sy ir žmogus ir laivas tokie i 
menkučiai, kad religinė nuo- į 
taika gaubte apgaubia kiekvie-j 

konvertą ir prisiųskite “DarUInnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- ną keleivį, tačiau pamaldžia n-

daugelis 
kelionei 
atstovai 
savo e-

I

m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Juozas Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

■
Tel. Lexington 8595

Limosųial dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir IVaktj.

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė SamanotaParašė A. Vaičhdaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel

pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI". “LOKYS IR VOVERE”. “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA". “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir tt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į

Ed. Braslauskas ir
R. Kutkaitė padekla- 

atstovės numalšino alkį, o tada mavo po eilėraštį. Po to Julija 
paskutinis tremtinio turto tik- ir Angelė Joteikaitės sudainavo

\x n

siųsme jums knygą. Rašykite:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Masu

•DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas .................................................................................................
Adresas ...........................—................................................... —..... —

rinimas. “Visaip būna", kalbėjo porą duetų ir Eug. Saldžiūnaitė 
mums aukštas bostonietis poli- bei Ivetė Fiore solo, pritariant 
cistas lietuvis, bet mums buvo prof. A. Balio simfoniniam mo- 
labai paprastai. Vos įėjom į ■ -

k muitinės patalpas NCWC raiš-nesu tikras, kad ir po penkių 
U čiais pasipuošusios merginos ar metų aš sugebėsiu tai padaryti 

vaka-: ... ..._. i ponios, ėjusios vertėjų p 
gas, mus tiesiog ant rankų iš- i

° ie nešė per muitinės formalumus, i 
nuo* kitas nespėjo net dėžės atkalti, i

Oi tos ponios ir panelės, bos- 
'tonietės, jūs kiekvienam išvar-

šieji ii visų buvo izraelitai. Jų; m ,remtiniui uda ^5.: 
tikybinės praktikos, tur būt. Wnote kam _ Į
pačios stipriausios priemonės kam atrišot ncat I
tautiškumui išlaikyti: Izraelitai■ kj.
čia galėtų būti mums pavys- # pat Ujv0
<^*u- , atvilkote ir visos sukibę įrodė-

Tremtinių pamėgtas kultun- t<> muitininkuj kad
ni. gyvenimas nesustojo tr lai-| { pažįstamas, draugas! 
vui plaukiant: buvo leklz.amas:Jfis nemehMtumSt * M.j

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

žinių biuletenis vokiškai, ivyko!tumėt krekvieną tremtinį 
muzikos vakaras, o lietuviška^ jr Rad tei i
daina skambėjo kiekvieną pne- j

I

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antrai* 
tęs, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 VV. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Padėkime Pfytefe 
U TĖVO KAZIMIERO 

AMŽINAM PAMINKLUI
Neabejojame, kad Tamsta ir dau

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

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

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

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

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

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

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

Kreiptis adresu:—
X DARBININKAS

866 West Broaduay South Boston 27, Msml
—' M. —— ----- - — —- —m — _ _ — —— ------ - — —— ** <

iI 
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parei- o tačiau man krito giliai sielon i 

ir liks visiems laikams tas ame-l 
rikiečių pasišventimas 
niams. kurio tiek daug 
tariamai kapitalistinis 
kos kraštas.

Amerikiečių aukomis 
bėję iš bado ir skurdo, 
kiečių lėšomis ir laivais 
nynus perskrodę, 
aprūpinti darbu ir butais, ku
rių, ypač butų, ir sau jie trūks
ta, mes esame pritrenkti ame
rikiečių idealizmo.

I Nemačiau aš New Yorko ir 
• nesigrožėjau didingąja Laisvės' 
j Statula, neskaičiau ten įrašo, 
Į taip puikiai nusakančio trem- 
’tinio, išlipančio į Amerikos! 
krantą, padėtį: “Duokite man 
pavargusiuosius, iškankintas 
mases, kurios nori laisvai kvė
puoti, sudužusio laivo likučius.

j sinįuc man uv icvyiięa uitu- 

I aiiie niihlrvlrattie Va.

tremti- j 
parodė 
Ameri-

išsigel- 
ameri- 
vande- 

amerikiečių

brolis, tėvas ar sena močiutė. į 
nes tada tremtiniams jūs buvo
te daugiau kaip brolis ir kaip 
tėvas. Jūs buvote angelai sar
gai. Nors tokios jūs tada bu- 

;vote, o pavardžių ir dabar aš;r___,________ ___  . _______ ,
'dar jūsų nežinau, greičiausiai;siųskite man be tėvynės liku- 

Į uostą įplaukėm dar tamsią Į būsite tos pačios, kur siuntinius į sius, audros nublokštus, aš ke- 
rugpiūčio 9-sios naktį, tačiau pakuodavote. dokumentus at- liu savo švyturį aukštai prieš 
greit pajutom karštą kranto vykti sudarėte daugeliui, žinau į aukso vartus”.
dvelkimą. O gal tai buvo mei- tikrai, kad kai kurios po 2, 3 
lės dvelkimas tų artimų širdžių, šeimas priglaudę dar tiekos pat 
kurios nekantriai laukė mūsų, .tebelaukiate ir nekantraujate 

Tikrai įdomus, nors nepavo-!dėl jų gaiščio, nors neturite ne 
jingas, bet tikras, savotiškas į tų pačių kur dėti, 
šokis yra išlipimas iš laivo. 
Gražia religine nuotaika per
sunktas nuo kapitono tiltelio 
per garsiakalbius nuskambėjo 
“Darbininko” Redakt. p. A. 
Kneižio pasveikinimas lietuviš
kai. Poną Redaktorių ne tik iš
klausėm .bet ir pamatėm, iš jo

blandą. Buvo užsimota išleisti 
savą, lietuvišką, laikraštį, bet 
jūrų ligos tai padaryti sutrug- 
dė; pagaliau, ir bendradarbių 
jėgos negausios buvo.

BOSTONE

Ačiū jums visoms! Visos kar
tu keliavusios “parapijos" var
du ačjū, nes visiems jūs padė
jote, padedate ir žinau, kad dar 
padėsite.

Nieko nėra pavojingesnio, 
kaip iš pięnos dienos pasakyti, 
kaip tau atrodo Amerika. Aš

Aš nesigailiu, kad neįplau- 
kėm į New Yorką, o į Bostoną, 
nes čia sutiko mus gyvos lais
vės vaidilutės, meile tremti
niams degančiomis širdimis.

Žmogus, kuris nei kiek nepa
deda artimui, nemirs, nes jis 
jau miręs. Amerika, jauna, gy
va Amerika ilgai stebins pasau
lį, nes tiek čia yra gražių, arti
mui pasišventusių širdžių! Die
ve, stiprink jas!

Kun. L. Jankauskas.

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

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

Vardas__________________________ ______________ _
Adresas_________________ ___ _________ .
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Iš seniau jau buvo gir
dėta, ir tai visiems nepa- 
slaptis, kad senųjų užjū
rio lietuvių tarpe, ypač 
jaunojoj kartoj, lietuvybė 
bent kiek pradėjus šlu
buoti. Ir, štai, toji teisybė 
j dienos šviesą iškelta, sa- 
kyčiaus, ypač dabar, po 
mūsų laisvės kovos vadų 
apsilankymo JAV-bių bro
lių ir sesių lietuvių tarpe.

VLIKo ir Vykd. Tary
bos pirmininkai — Prel. 
M. Krupavičius ir Min. V. 
Sidzikauskas, aplankę lie
tuvių kolonijas šiapus At
lanto, pasišnekėjo, pasi
svečiavę ir pabendravę su 
mūsų tautiečiais šiame 
krašte, pagaliau, tarytum 
amžinos atminties mūsų 
himno autorius, Varpinin
kas Dr. V. Kudirka, sušu
ko:

“Kelkite!... Kelkite!... 
Kelkite!...

Ach, iš tikrųjų, vis dėl
to, reikėtų kelti ir budinti 
ypatingai Amerikos lietu
viškąjį jaunimą, kuris, a- 
not Prel. M. Krupavičiaus, 
daugumoj nebepajėgia su
derinti amerikonizmo ir 
lietuviškumo...

Bet kaip? Ir kokiomis 
priemonėmis tai įvykdyti? 
Daug kas, žinoma, pa
klaus ir jau klausia. Štai, 
jau matėme spaudoje lie
tuvybės išlaikymo reikalu 
anketą, kurią paruošė Lie
tuvių Kultūros Institutas 
Amerikoje, matėme net 
konkursą paskelbtą 
straipsniams parašyti, 
kad gavus kuo’ daugiau ir 
kuo tikslesnių patarimų 
šiame didžiame darbe. 
Taigi, žmonės tuo sieloja
si ir rūpinasi.

Šiomis savo eilutėmis ir 
norėčiau pagvildenti šitą 
didelį ir kilnų darbą, ku
ris įeina į mūsų pagrindi
nių uždavinių sudėtį. Ži
noma, šiais žodžiais nesi
stengsiu surasti ko nors 
stebuklingo, neieškosiu 
kokio nors veiksmingo pe
nicilino lietuvybei gydyti, 
bet paliesiu tik vieną sri
tį. kurioje mano manymu, 
galima surasti nemaža 
vaistų tam reikalui. Kur 
ji? — Nagi,

Mūsų naujųjų ateivių
Ali Acn vllvWv«

Šiuo metu plaukia lietu
viai į Jungtines Amerikos 
Valstybes, tarytum į “pa
žadėtąją žemę”. Ir plau
kia ne dešimtimis, ne šim
tais, bet tūkstančiais. Ži
noma, ir ką gi darys ne
plaukę? Savaime aišku, 
mieliau jie būtų parkelia
vę sausuma į mielą Tėvų 
Žemę, bet... brutalus oku
pantas, Sibiro šalčiai ir 
bolševikiškas teroras su
laikė juos...

O kas jie, tie naujieji 
ateiviai? Gi, daugiausia, 
tai jaunosios kartos žmo
nės. Daugelis jų ir gimę, 
ir augę Lietuvoj jau Ne
priklausomybės metais. 
Mokslus išėję savoj že
mėj, savose mokyklose. 
Pamilę tą, nors nedidelį, 
savo gimtąjį kampelį, ga
lima sakyti, siela ir kūnu 
suaugę su Lietuva, lietu
viškumu...

Todėl, čia pat ir kyla 
klausimas: ar begali būti 
geresnių pionierių, puikes
nių lietuvybės ugdytojų 
ten, kur’ tas Tėvynės mei
lės ir lietuviškumo žibu
rėlis — tarytum pradeda 
prigesti? Manau, ne!

Taigi, tebūna man ir 
leista prabilti į juos, į 
naujuosius ateivius. Ma
no vieno balsas ir mano 
vieno žodžiai, žinoma, ne
bus tokie patrauklūs ir 
tokie įtikiną, tad aš noriu 
pasinaudoti Didžiojo Lie
tuvio, Himno Autoriaus, 
Dr. V. Kudirkos žodžiais 
ir eilių posmais. Tikiu, jie 
įsakmiau primins lietu
viams jų pareigas, nes jie 
yra tvirti .galingi ir, svar
biausia, dar šiandien ne
pasenę...

Tuo pačiu, norisi pridur
ti, kad lietuvių tremtinių 
pareigos, nors jiems pa
siekus pastovesnę apsigy
venimo vietą, toli gražu, 
dar nepasibaigė, nes —

Ne vien tik duona yra 
žmogus sotus.

Labai klystų, ir labai 
nusidėtų savai tautai, sa
vo kenčiantiems Tėvynėje 
broliams ir sesėms tas, 
kuris, pasiekęs JAV kran
tus, nors po ilgų tremties

Nuotraukoje matomas šiurpus vaizdas vietovės Fort Dix, N. J., virš 
kurios susidūrė transporto oro linijos DC-3 lėktuvas su karo lėktuvu, 
kuris bežaisdamas ore užkliudė transporto lėktuvo sparną. Katastrofa 
pareikalavo 16 gyvybių aukų, kurių apdengti lavonai matosi tarp tų 
lėktuvų skeveldrų žemėje.

_______________________________ 4_

0, no,-tarė Jota Pefrufc- 
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Konkursas ir Dovanos kiai išleidžiamos šiuose 
kraštuose lietuviškos kny
gos, kuris, pats neprenu
meruodamas, norės skai-

Už Straipsnius Lietuvybės Ugdymo ityti sava kalba laikraštį,
* ,1 . ' » / jį skolinsis iš kito, kitaip

Reikalu
Šiuomi skelbiu konkursą ir dovanas už geriausius 

straipsnius lietuvybės ugdymo reikalu, kurie tilps A- 
merikos lietuvių katalikiškuose laikraščiuose nuo š. 
m. birželio m. 20 d. iki rugsėjo pirmosios.

Temas laisvai pasirenka kiekvienas rašantysis. 
Straipsnius prašau siųsti pasirašius tik slapyvarde.

Dovanos skiriamos tokios: pirma 25 dol.; antra 
15 dol.; trečia 10 dol., ketvirta ir penkta dovana po 10 
dol. vertės knygų.

Sprendėjų Komisiją sudaro Prel. K. Urbonavi-’ 
čius; “Draugo” redaktorius p. L. Šimutis; “Garso” 
redaktorius p. M. Zujus; “Darbininko” redaktorius p. 
A. Kneižys ir “Amerikos” redaktorius p. A. šerkšnas.

Gerbiamąsias lietuvių katalikiškų laikraščių re
dakcijas, kurių redaguojamuose laikraščiuose pažy
mėtu metu tilps tokie straipsniai, prašau tuos laikraš
čių numerius specialiai nusiųsti Sprendėjų Komisijos 
nariams, kad jiems lengvėliau būtų galima duoti man 
sprendimą.

Tada aš laimėjusių dovanas slapyvardes paskelb
siu laikraščiuose. Ir, kaip tik laimėjusieji dovanas, 
praneš man tikrą pavardę ir adresą, aš tuoj įteiksiu 
jiems dovanas.

Kun. P. M. Juras,
L. K. I. pirmininkas.

vargų, atsidusęs pasaky-’ly, ant greitųjų sukurė ir 
tų:
— Ach, pagaliau, jau pa

siekiau... Pasiekiau savo

paskaitė tokias eilutes: 
“Gražu yr matyti Lietuvių 

būrelį.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas......... „.....................................................

tikslą. Čia nebereiks kęsti Kurie.UrP svet,m^ vienybę 
bado, čia galėsiu užsidirb-' užlaiko 
ti, susitaupyti ir gyventi s“slftevynei aukoja 
kaip žmogus...

Į tai teatsako Vinco Ku
dirkos “Labora”:
“Kol, da idealais, brol, 

besigėrėsi. 
Siek prie idealo, tik doro tik 

aukšto,
O skubink. Paskui tu... jų išsi

žadėsi
Dėl trupinio aukso, gardaus 

valgio šaukšto.”

Taigi, manau, neberei
kia aiškiau pasakyti. Ide
alai ir auksas — du skir
tingi dalykai. Ir, vis dėlto, 
siektini — tik idealai... O 
kas mums vienas iš di
džiausių idealų? Tėvynė, 
jos laisvė, lietuvybė. Ir 
tik šios trys sudėtinės da- tumei.

žodelį
Ir motiną pagarbina atmini

mais vaiko.”

Taigi, mūsų tarpusavio 
vienybė — didelis patar
navimas lietuvybės išlai
kymui. O gražūs pavyz
džiai — taipogi nemenkes
nę reikšmę turi. Juk ir 
priežodyje yra pasakyta: 
“Darbai moko, pavyzdžiai 
patraukia”...

Būsime vieningi, gražios 
elgsenos — patrauksime 
ir seniau gyvenantį jauni
mą prie savęs, o, kartu, ir 
prie lietuviškumo...

Na, o kaip gi su idealais 
ir auksu? — jei paklaus- 

___________ ‘ " , Tenebūsiu aš blo- 
lys, kurios ir sudaro kom- gal suprastas. Reikia dirb- 
paktinį venetą..._________ ti, reikia užsidirbti, rei-

Dabar, jei kiltų klausi-|kia taupyti ir į gyvenimą 
mas: žiūrėti blaiviomis akimis.

Ko gi reikalautina iš 
naujųjų ateivių?

Atsakymas trumpas. 
Tik: vienybės (tarpusavio 
vienybės!), gražių pavyz
džių ir — neišmainymo 
aukščiausio idealo į dole
rį, į aukso gabalą...

Šit, ir vėl teateina mums 
į pagalbą Vincas Kudirka. 
Jis (1888 m. Užgavėnių 
proga), savo draugų būre-

žiūrėti blaiviomis akimis, 
tai dar nereiškia, 

nors sun- 
centais, 

neparemtume lietuviškų
jų reikalų. Lietuvį, kur jis 
bebūtų, turi lydėti lietu
viška knyga, lietuviškas 
laikraštis, o, kartu, ir al
truizmo jausmas 
vargstančio brolio 
sers atžvilgiu.

Sakyčiau, tas jau bus ne 
lietuvis, kuris neparems 
savais ištekliais taip sun-

Bet... 
kad mes, savo, 
'kiai uždirbtais

sakant, “zuikiaus” arba— 
jeigu jis, per dažnai žiū
rėdamas į savo banko 
knygelę, užmirš savo tau
tiečius ir neparems, jų 
kurie dar vargsta tremty 
ar kitur, neturėdami lai
mės iš ten ištrūkti...

Dar žodelis tiems, kurie 
manytų, kad: “Jau po 

visko...” L
Gali atsirasti, žinoma, 

mūsų tarpe ir skeptikų, 
kurie pasakytų: “Ar be
verta ieškoti ir siekti to, 
kas jau pražuvę?”... Turiu 
galvoj, jei tai būtų išsi
reikšta mūsų kryžiuoja
mos Tėvynės atžvilgiu. Ir 
čia — pakluskite V. Ku
dirkos balso:
“Jeigu audra ištikus verstų 

stulpą vieną
Iš tų. kurie prilaiko jūsų namo 

sieną,
Namas negrius — iš baimės jūs 

neišlakstykit.
Tik vieton ano stulpo tąją 

pačią dieną
Tuoj kitą statykit.”

Na, o mūsų šviesuo
liams, ką gi sakė Kudir
ka? (Gi šviesuolių — dau
giausia ir atvyko į Ame
riką).
“Ko tvirtinot mums nuolat: 

mokslas reikalingas.
Mokslas jūs sunkiam vargui 

vaistas stebuklingas?
Ko žodeliais gražiausiais mus 

gundėt kas sykis: 
Tamsuoli, eik prie knygos, tam

suoli, mokinkis?
Ko siūlėtės jūs patys parodyt 

mums kelią.
Kuris naktį prašalins, duos 

giedrią dienelę?”...

Taigi, baigiant norėtųsi 
ir pasakyti: neapvilkite, 
lietuviai, naujieji ateiviai, 
kaip savos Tėvynės, kuri 
Jums mokslą davė, taip 
pat — ir senesniųjų lietu
vių šiame krašte. Lietu
vybės išlaikymas, jos 
puoselėjimas, ugdymas ir 
gaivinimas — didžia da
lim nuo Jūsų priklauso.

Besisielojančiam lietu
vybės išlaikymo reikalais 
Lietuvių Kultūros Institu
to Amerikoje Pirminin
kui — norėtųsi pasakyti:
— Kreipkitės pas juos. 

Jie Jums turi padėti!...
Pranas Vidiškis.

1. Žinomas yra faktas, 
kad vaikai visuomet pra
noksta ir yra linkę pra

mokti savuosius tėvus. Tė- 
i vų meilė neribota vai- 
įkams, jiems daugiausia 
žalos padaro visais atžvil
giais. Kalbant apie lietu
vybės vargus, galima ras
ti daug priežasčių, bet vie
na iš stambesnių, bene 
bus tik tėvų nepanaudota 
teisė ir pareiga įsąmoninti 
vaiką, kas jis yra. Taigi, 
jei savo laiku nebuvo pa
naudota ši teisė ir neatlik
ta pareiga, todėl dabar 
mes ir girdime tą tylią 
nelinksmą dainelę: “Su 
lietuvybe jau reikia baig
ti!” Tokiems, žinoma visi 
dorieji lietuviai atsako: 
su tinginyste ir išlepimu 
reikia baigti, o ne su pri
gimties pareiga!

Iš kitos pusės nekartą, 
kai jūs dalyvaujat liet, 
iškyloje (piknike), susi
rinkimuose, pamoksluose 
ar klausote radio lietuviš
kos valandėlės, jūs gauna
te išsekusios druskos sko
nį. Lietuviškos kilmės 
jaunimas ne visa tai pa
stebi ir ne visa supranta. 
Tačiau, kas bado akis, ne
gali būti nepastebėta, ir 
tų pastebimų dalykų susi
daro tiek, kad daugelio 
šioks toks dar lietuviškas 
pastatas susviruoja ir 
griūva. Kas manyti apie 
lietuvybės vertę, jos isto
rijos didybę, kalbos grožį, 
kai pamatai, kad visai ki
taip elgiasi praktikoje tie, 
kurie tai skelbia.

Viso to padarinys yra 
toks, kad daugelis maty
dami ta nedarnumą tarp 
lietuviškos minties ir gry
nos tikrovės, suabejoja iš 
viso lietuvybės verte. Tai
gi, nevykęs idėjos atsto
vavimas, tokio atstovavi
mo siejimas su pačia idė
ja ir iš to darymas nenuo
seklių išvadų — tai ir yra 
tikras tragizmas.

2. Daugelis senesniųjų 
žmonių, kurie čia didesnę 
gyvenimo dalį praleido ir

po kelis vaikus užaugino, 
skundžiasi, kad jie su vai
kais negali nieko bendro 
turėti — jie jaučiasi tar
tum tas paukštis, kurs sa
vo lizde išperėjo gegutę.

Bet, tai nieko nuosta
baus, nes žinome, kad, no
rint dorą žmogų išauginti, 
yra reikalingas auklėji
mas, taip, norint ir lietu
viškai susipratusį išaugin
ti, taip pat reikia truputį 
pastangų. Čia, kaip ir vi
suose kituose auklėjimuo
se, reikalingos svarbiau
sios pedagoginės priemo
nės, būtent: įkvėpimas, 
pamokymas ir įpratini- 
mas. Įkvėpimas viso to, 
kas yra gražu mūsų lietu
viškume, uždegąs visą 
jaunojo lietuviuko sielą ir 
leis pajusti tai, kas mūsų 
lietuviškume yra gražiau
sia ir nepakeičiama. Pa
mokymas! kaip jis reika
lingas visokiose progose 
ir lietuviškume: pa v., kai 
vaiko galvoje pradeda vė
jai švilpti ir jis ištriūbija, 
kad esąs ne lietuvis, kodėl 
rimtai nepaaiškinti, kad 
vien tik norais tautybės 
negalima pakeisti. Įprati- 
nimas turi patarnauti pa
stoviam ir sąmoningam 
nusistatymui būti lietu
viu, nuoširdžiai pamilti ir 
užlaikyti visa, kas lietu
viška.

Bet svarbiausias daik
tas tai dorovinis ir tikybi
nis sąmoningumas. Tie 
dalykai, visu tvirtumu, 
jaunuolį išmoko tėvus my
lėti ir juos gerbti, tauty
bę, kaip prigimtą Dievo 
dovaną, branginti. Tokie 
žmonės nesigėdi, kad ir 
paprasčiausių savo tėvų 
ir apie juos nekalba, kaip 
apie trečią asmenį.

M. Matukas.

Kada sekta nėra stipri, 
ji reikalauja tų pačių tei
sių, kaip katalikai; bet, 
kada ji jau yra įsigalėju
si, ji juos persekioja, kiek 
tik gali, vardan laisvės.

G. Palam, S.J.

savo 
ar se- Gerai darai rūpindama

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

Prancūzijos madingų rūbų siuvėjos nutarė 
streikuoti, kol bus patenkintas jų reikalavimas. 
Paryžiaus madų rūmai ėmėsi drastiškų priemo
nių kovai su šia padėtimi. Siuvėjoms yra moka
ma po 15 centų už valandą. Jos reikalauja pakelti 
atlyginimą iki keturių su puse centų už valandą. 
Dabar jos siuva laike streiko, tik lavindamos sa
vo rankas.
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Jyti neapykantą senų šio kraš- 
l to gyvento jų. Prisidengdami 
nekaltų draugijų vardais, jie 
jau bando ir bandys jus prisivi
lioti savo talkai ir griaunama
jam darbui. Aš neabejoju, kad 
jūsų kartūs išgyvenimai ir pa
tyrimas padės jums nesunkiai 
atskirti, kas yra jūsų ir lietu
vių tautos priešai ir kas drau
gai.

Jūs patys gerai žinote, kad 
kentėjote ir pabėgote nuo to 
pikto, kurį pasauliui atnešė ir 
neša subedievėję žmonės, ko
kiais vardais jie besivadintų, 
žmonės be Dievo yra pavergę 
Lietuvą, jie sugriovė ir jūsų 
gyvenimą. Aš nenorėčiau ma- 

( nvti, kad jūs. tiek prisikentėję. 
norėtumėte turėti dar kokį ry- 

. šį su ateizmu, kuris skina ke- 

. lią komunizmui, žudančiam mū- 
’ sų brolius ir seseris Lietuvoje. 

Jūs pabėgote, kad kovotute su 
ateistiniu komunizmu. O to 

kenčiam ’nuolūinę baimę Pikt° trūksta ir Amerikoje 
........................ ■ L._.ir net tarp pačių lietuvių. Tai 

yra 
nuo 
yra atsigręžę 
mingą tautą.

Gi Katalikų Bažnyčia yra ne 
Tėvynės, bet ir savo namų, sa- tiktai kovotoja su ateizmu bei 
vo turto ir savo pamėgto bei komunizmu, bet Amerikoje ji 
išmokto darbo. Kiek broliai A- buvo ir pasiliko stipriausia lie- 
merikiečiai besistengtų jums tuviškumo atrama. Lietuviškos 
padėti, aš gerai suprantu, kad parapijos. jų mokyklos ir 
viso to negalės atstoti. Širdį draugijos neleidžia lietuviams 
jums grauš prisiminimas Tė- visai nutautėti ir ištirpti. Ame- 
vvnėje palikusiųjų ar net žu- rikos lietuviai katalikai taip 
vusiųjų artimųjų. Kurį laiką pat daugiausia yra sudėję au- 
jums atrodys svetimas ir neį- kų Lietuvai gelbėti ir tremti- 
prastas šio krašto gyvenimas niams sušelpti; jie labiausiai 
bei jo papročiai, kol jūsų šir- atjaučia jų vargus ir daugiau- 
dvs ir jausmai šiek-tiek apsi-’sia yra parūpinę sutarčių. Dau- 
pras su naujomis gyvenimo są- guma atvykusiųjų yra kaip tik 
lygomis. Aš visa tai jau dabar pasirėmę katalikų 
matau iš atvykusių 
ir nuoširdžiai jus 
Mane džiugina tik tas. kad jūs 
čia galėsite bent kiek atsikvėp
ti nuo bolševizmo baimės.

Tačiau jų neapykanta ir ne
pasotinamas keršto geismas.
kam pasprukote iš jų rankų, šiai pasmerkė tuos, kurie ma- 
nepaliaus jūsų persekioti ir už žąsias tautas pavergę jas blaš- 
Atlanto. Kaip žinote, jų agen- ko ir siekia visai išnaikinti. Ka
ta!. prisidengdami visokiais talikų Bažnyčia veda bekom- 
vardais. skleidžia ir skleis prieš promisinę kovą su komunizmu.

Aš dėlto norėčiau tikėti, kad

BROCKTON, MASS.
Laiškas Tremtiniams «

Brocktono Šv. Roko parapi
jos klebonas kun. Pr. Strakaus
kas yra išsiuntinėjęs gražų ir 
dėmesio vertą laišką, skirtą į 
Brocktoną atvvkusiems trem
tiniams. Su juo pravartu susi
pažinti ir kitiems tremtiniams 
bei "Darbininko" skaitytojams. 
To įsidėmėtino laiško yra toks 
tekstas:
Mielas Tautieti:

Nuoširdžiai sveikinu Tamstą 
atvykusį pas savo brolius a- 
merikiečius. o ypač džiaugiuosi, 
kad pavyko pabėgti nuo raudo
nos ir baisios nelaisvės. Aš ge
rai žinau, kad tas jūsų bėglio 
kelias buvo labai sunkus ir var
gingas. kcl pasiekėte Amerikos 
krantus. Jums teko labai daug 
prisikentėti karo ir okupacijų 
metu Lietuvoje, ir. karui bai
giantis ir pasibaigus. Vokieti-

vėl patekti į bolševikų neapy
kantos nasrus.

Aš taip pat gerai žinau, kad 
ir Amerikon atvykus, gyveni
mas iš pradžios nebus lengvas, 
netekus ne tiktai savo mielos 
rrw- - ' ■

žmonės. 
Dievo ir

kurie nusigrįžo 
Bažnyčios, dėlto 
prieš savo nelai-

klaidingu keliu į šalį 
Nesiduokite I 

prigaunami tų, 
nei Dievas nei

I 
. .. . Inonų iš visos

i

MIELAI VISUOMENES ŽINIAI
Darbininkų Dienoje (Labor Dy) 

Rugsėjo-Sept. 5 d., 1949 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 

Vienuolyno Sodyboje 
THATCHER STREET. BROCKTON. MASS.

— įvyks — 

lietuviškoji Šventė ir Piknikas 
Nuo pat ryto Vienuolyno sodyboje, kuri dvelkia

dukroms. Varginama ir žudo
ma Lietuva taip pat šaukiasi 
jūsų pagalbos, jūsų darbų ir 
maldos. Kartu dirbdami ir ben
drai melsdamiesi, mes išprašy
sime Dievo palaimos ir sau ir 
savo Tėvynei. Nepasukite, gink 
Dieve,
nuo savo tautos! 
suviliojami ir 
kuriems nerūpi 
Tėvynė.

Baigdamas
širdies palinkėti jums ko ge
riausios sėkmės įsikurti šiame 
laisvės krašte, kol vėl bus lais
va Lietuva ir. jei panorėsite, 
galėsite grįžti su ramia sąžine, tikru lietuviškumu, rengėjai pasiruošę sutiks mielus 
kad atlikote gerą ir gražų dar- brolius ir seses lietuvius ir juos čia pavaišins ir duos 
bą. Tegu Dievas jus laimina ir progos ir vėl atnaujinti ilgo laiko užmirštas pažntis. 
padeda. Kiek tiktai galėdamas. — Sveikas, sveika, kaip tave senai mačiau’... — gir- 
ir aš jums visur ir visada pa
dėsiu.

parama ir 
tremtinių lėšomis. Visa tai rodo, kas yra 
užjaučiu tikrasis lietuvių tautos drau

gas ir gynėjas. Katalikų Baž
nyčia iš savo paskirties yra 
žmogaus teisių ir laisvės gynė
ja. Popiežius Pijus XII neseniai 
pasakytoje kalboje griežčiau-

Jūsų Kristuje
Kun. Pranciškus V.

Strakauskas,
Šv. Roko parapijos klebonas 

Brocktone.

NEW HAVEN, COHN.

I

stoties atvežė mus pas p. Bel- 
kius į Brockton’ą, Mass., nes 
taip p. Balkienė pageidavo. Čia 
mes buvom nuoširdžiai priimti, 
globojami ir gausiai apdovano
ti. Jų dukra p. Elžbieta Belkus, 
High School mokytoja Brock- 
tone, gimus ir augus Amerikoj; 
ir čia baigus aukštąjį mokslą, 
tiesiog stebėtis reikia, kaip ji 
realiai galvoja apie tremtinių ir' 
savo tėvų žemės likimą.

Vėliau buvome nuvežti pas 
p. Joną Saulėną į No. Abing-j 

įton’ą, kur buvo mums suteikta' 
j visapusiška globa. Čia būnant, 
mums paAėjo surasti darbą ir 
butą. Už visą tą rūpestį ir triū
są, mūsų didysis • geradaris, 
griežtai atsisakė būti kada nors 
atlyginamas.

Kada perėjau į naują butą, 
tai p.p. Helena Saulėnaitė - Kel-'i 
leher ir p. Daniel Kelleher. tiek

Į

PADĖKA

Kai aš su savo šeima balan
džio mėn. 24 d. išlipau ant A- 
merikos kranto Bostone ir čia 
turėjau užtrukti 12 dienų dėl 
sveikatos patikrinimo, mus 

Jj spauda moraliai parėmė “Dar- 
’ bininko” redakcija ir adminis- 
jtracija, o du gražūs Bostono 
i geležinkelio policmonai lietuvi: i 
! parėmė materialiai ii- palydėjo 
;į traukinį, kas mums nuėmė 
; daug rūpesčių.
j Atsiprašydamas už pavėluo
tą prisiminimą, “Darbininko” 

i redakcijai ir administracijai ir 
. tiems maloniems dviem polio- t
menams lietuviams reiškiu gi
liausią padėką.

Pranas Račiūnas su šeima,
P. Q. Eox 264

Parma, Mich.

— Sveikas, sveika, kaip tave senai mačiau 
dėsime ne iš vieno, ar vienos...

— Kodėl mes čia turime susirinkti?!
— Čia Jūs, lietuviai, lietuvybės centras... — vienoje 

savo kalboje, šioje pat sodyboje, pranešė šią mielą ži- pripirko gėrybių mūsų gyveni-’
mo pradžiai, kad mes ir savo 
akims nenorėjome tikėti. Dieve 
Brangusis, juk tokį mūsų pa
dėties supratimą parodė ne' 
mūsų tautos sūnus, bet airis, 
tai dar didesnė jam padėka.

O Wallace Saulėnas su savo 
“caru” tai buvo tikri mūsų ne
laimės draugai, kurių pagelba 
mes suradome darbą ir butą. 

Kun. Simonas Saulėnas ir 
p-lė Ona Kašėtaitė, tai tikras 
D.P’-ukų darbo biuras. Neišre
klamuotas, bet Brocktone visų 
labai gerai žinomas. P-lė Ona 
Kašėtaitė nuo ankstyvaus ryto, 
iki vėlybo vakaro su telefono1 
triubele rankose skambina iš 
vieno fabriko į kitą, klausinė- 
dama, ar neturi darbo, naujai 
atvykusiems emigrantams. Ku
nigas Simonas Saulėnas neži
nančiam kalbos ir kelio su savo 
“car’u” pristato į darbovietę re
komenduodamas. kaipo gerus 
lietuvius darbininkus. Tačiau 
ne visi yra geri. Dažnai tenka 
nugirsti ir pagrįstų nusiskun
dimų. Mūsų pasišventę globė
jai, nenuleidžia rankų, ir dar 
su didesniu pasiryžimu tiesia 
kelius naujai atvykstantiems 
D.P. į šią laisvės šalį.

Kun. kleb. Strakauskas nuo 
ankstaus ryto, iki vėlybo vaka-j 
ro, priiminėja savo klebonijoje* 
naujai atvykusius, džiaugiasi 
kad jie laimingai 
žemę, linki daug 
jam gyvenime ir 
gerais katalikais

; nimis. Nuliūdusius paguodžia ir 
nuramina.

Taip dirba mūsų tautiečiai 
savo akimis nematę tėvų žemės, 
tačiau puikiai supranta savo 
brolių sunkią padėtį ir stengia
si, kuo daugiausiai jems pagel
bėti. Tokiems lietuviams pri
klauso didžiausia ir nuošir
džiausia padėka. Kol tokių lie
tuvių mes randame, jokios kliū
tys mums nebaisios su Aukš
čiausiojo pagelba viską nugalė
sime.

Juozas, Jadvyga ir Olimpija 
Jelmokai.

NASHUA, H. Hnią J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D.D.
— Siųskite čia lavintis lietuviškai ir katalikiškai 

,savo dukras, kurios pasiruošę eis j Jūsų lietuviškas 
'parapijas mokinti mažųjų savo broliukų ir sesučių, 
; kaip mylėti Dievą, tėvynę, tėvų kalbą, jų papročius ir 
kaip būti gerais šios šalies piliečiais... — tai mintys, 
kurios buvo pareikštos J. E. Arkivyskupo Richard J. 
Cushing’o.

Ar reikia gražesnio tikslo, kaip šis, kurį Jo Eks
celencija nurodė! Juk tai mūsų gyvenimo pagrindai...

Turėdami visa tai prieš akis lai mus skatina pa
reiga ir meilė tą dieną nuvykti i tą mielą sodybą, kur 
rasime savo sielai džiaugsmo ir kūnui malonumo, su
tikę anas pasišventusias lietuvaites - dukreles ir jas 
mylinčias pažįstamųjų širdis, kurios suplauks ne vien 
iš visos Naujosios Anglijos, bet ir plačios Amerikos, 
kad bendra talka sukėlus lietuvišką entuziazmą ir pa
geidaujamą naudą tolimesnei veiklai.

Mūsų visų bendros veiklos pastangos atatiks 
eto J. Aisčio pareikštai minčiai:

“Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią; 
Matau, kaip tu ateisiančiais laikais žengi 
Laisva, didinga, ir be sielvarto, be pančių...” 

Tad, visi kas gyvas, Darbo Dienos šventėje vyki
me į lietuvybės centrą — Brockton’e!

pusbroli: i 
brolienei 
už mano

PAD£KA
Savo brangiajam 

i Antanui ir gerajai 
■ Petronėlei Atkinams
{ir mano šeimos globojimą A- 
merikoje nuoširdžiai dėkojame. 
Mes, Stasys ir Alė Atkočaičiai 
to nenuilstamo mūsų šeimai 
Atkinų rūpesčio, nuolatinės 
daugiau, negu tėviškos, globos 
niekad gyvenime neužmiršim. 
Neužmiršim nuoširdaus bei di
delio pasiaukojimo jų dukrelės 
Ritos dėl mūsų mažų dukrelių 

’ i kasdieninio rūpesčio. Ji nu-
1 !

įtraukia dalį savo kasdieninio 
poilsio vien dėl to, kad mūsų 
mažos dukrelės galėtų lankyti 
mokyklą.

Mūsų brangūs giminės P. A. 
R. Atkinai didžiai rūpinasi 
mūsų šeimos gyvenimu ir įsi
kūrimu. Todėl už pagelbą, glo
bą bei kasdieninius rūpesčius 
mūsų šeimai, šiandien reiškia
me brolišką bei lietuvišką pa
dėką.

Pergyvenom baisųjį antrą 
pasaulinį karą Europoje. Praė
jo pilkos, miglotos bei pilnos 

į rūpesčių ir baimės DP dienos, 
šiandien ,dėka brangiųjų 
; giminių, esame laisvės ir 
! bės šaly — , Amerikoje, 
i gyvenimo 
čiąusiasis. 
gyvenimo 
nimuose, 
trokštame mūsų brangiems gi
minėms — globėjams, kad Die
vas leistų 
džiaugsmo

Didžią 
reiškiame 
— jos atstovams, kurie padėjo 

j ir globojo mūsų šeimą sunkioje 
mūsų gyvenimo kelionėje.

Neužmirštamą padėką siun
čiame Nashua katalikų para
pijos klebonui — kun. N. S. 
Bucevičiui, kuris daug rūpinasi 
mūsų šeima.

Stasys, Alė, Jūratė ir Violeta 
Atkočaičiai.

BALF Reikalams Bažnyčioj 
Surinkta šimtinė

Liepos 31 d., Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj dideliu pa-i 
sidarbavimu mūsų gerojo kle
bono kun. A. E. Gradecko, ku-j 
ris yra BALF garbės narys, 
taipgi ir vikaro, kun. A. Zana- 
vičiaus, antroji rinkliava baž
nyčioje laike šv. Mišių buvo 
padaryta dėl sušelpimo mūsų 
brolių ir sesių tremtyje. Geros 
širdies lietuviai ir svetimtau
čiai. kurie atsilankė į paskuti
nes šv. Mišias suaukojo $100 
dėl sušelpimo vargstančių 
tremtyje.

Už didelį pasidarbavimą ir 
paskatinimą parapijiečių prisi
dėti aukomis BALF 
skyriaus pirmininkė 
valdyba taria gilios 
žodį kun. klebonui A.
deckui ir vikarui kun. A. Žana- ] 
vičiui, taipgi visiems, kurie 
prisidėjo su savo aukomis prie 
šio taip naudingo darbo. Tegul 
gerasis Dievas atlygina tams
toms savo gausiomis malonė- j 
mis už sušelpimą nelaimingų jų į 
tremtyje, kurie šaukiasi mūsų 
pageltos.

Dauginasi Tremtinių Skaičius
Kiekvieną savaitę į mūsų 

miestą atvyksta vis daugiau ir 
daugiau tremtinių iš Vokietijos, 
kurie bando rūpestingai įsi
kurti mūsų kolonijoj. Širdingai 
sveikinam visus tremtinius bei 
tremtines, atvykusius į mūsų 
koloniją linkim laimingai įsi- 

I kurti mūsų kolonijoj ir stoti į 
lietuvišką veikimą.

Šiuo tarpu mūsų kolonijoj 
išgirsti labai skaudžių žinių, 

i būk, kaikuriuos mūsų atvyku
sius tremtinius labai maloniai 
pavaišino ir mandagiai priėmė 
“Vilnies” skaitytojai ir dar pri
žadėjo užprenumeruoti “Vilnį”. 
Taigi čia yra perspėjimas vi-j 
siems tremtiniams, kad tamstos* Morkvenaitė yra išrinktos da- bininko’ prenumeratoriui, kuris 
pažintumėt, kas yra tie geri 
bičiuliai. Jie yra tie patys dėl 
kurių tamstos turėjot apleisti 
savo gerąją ir mylimą tėvynę 
Lietuvą ir atsidurti tremtyje.

avies

jus visokius pramanytus šmeiš-;
tus ir neteisingus kaltinimus, ir jus. atvykę pas savo brolius 
kad jums sunkintų Amerikoje amerikiečius, mielai prisidėsite 
įsikurti. Jie stengiasi ir steng- prie šios kovos, įsijungdami įi 
sis kenkti jums darbe ir kurs- katalikišką lietuvišką akciją.

---------------------Nors jums ir sunkiai tektų 
dirbti nepalikite nuošalyje mū
sų lietuviškos parapijos, jos 
katalikiškų draugijų ir susivie
nijimų, jos pastangų išlaikyti 
savo lietuvišką mokyklą, savo 
gimtąją kalbą ir tėvų tikėjimą, 

j Jūs daug mums padėsite savo 
gyva lietuviška dvasia ir savo 
patyrimu, išmėgintu alkio, kan
čių ir ugnies. Aš nenorėčiau 
priminti, kad tai yra šventa 
jūsų pareiga, paties Dievo ir 
Tėvynės skirta. Jei Dievas jus 
išvedė per visas nelaimes, kaip | Taigi pažinkit 
per Raudonąją jūrą, ir atvedė 
pas jūsų brolius ir seseris šia
pus Atlanto, tai Jis savo Ap
vaizdos keliuose numatė jūsų 
talką ir paspirtį seniau čia at- 
vykusiems Lietuvos sūnums ir

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — PN’GLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 
Norintiems angliškai pagal 

gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
MS W. BROAOWAY, 80. BOSTON, MASO1i

I

PA

vietinio 
ir visa 
padėkos 
E. Gra-

RENGĖJAI

t

Taipgi randasi gerų katalikiš
kų laikraščių, kaip “Darbinin
kas”, “Draugas", “Amerika”, 
“Moterų Dirva”. Lietuvis.

BROCKTON, MASS.
PADfiKA

Laimingai pasiekę Ameriką, 
reiškiame gilią padėką “Gene- 
ral Ml. Hersey” laivo kapitonui 
ir įgulai už rūpestingą globą, 
gerą maistą ir pavyzdingą 

{tvarką.
: Mr. W. H. Hickerson Jr., 956 
jSo. Beach Blvd. Bay St. Louis,
! Miss., kurio nevardinės sutar
ties dėka, per katalikų misiją, 
mes galėjome pasiekti šį laisvės 

i kraštą — Ameriką.
Clubrooms” komitetas smar-i BALF’o atstąvams: p.p. Bal

kiai dirba, kad paruošus šį . tramaičiui ir Laučkai už tėviš- 
kambarį nariams naudotis. Y-’ ką globą New Orleans uoste ir 
pač smarkiai dirba šie nariai:įNew York’o geležinkelio stoty - 
Vincas Kisielius, Elena Gvaz- je. 
dauskaitė, Teresė Kasperaitė, 
Jonas Pūras. Feliksas Jezuke- stovams, 
vičius ir Charlotte Mitchell.

WORCESTER, MASS.
Naujienos iš 116 “Aušros Var

tų” Parapijos Liet Vyčių 
kuopos

Jau ruošiamasi prie Naujo
sios Anglijos pusmetinio aps
kričių suvažiavimo, kuris įvyks 
rugsėjo 24-25 d.d. “Aušros 
Vartų“ parapijos salėje.

“l

I

I

Visiems katalikų Misijos at- 
prisidėjusiems prie 

' mūsų kelionės.
__ ----- t------- , ... i Taip pat geležinkelio tamau-
Kuopa nutarė paaukoti šimtą L . . .. .. , ,, , . .. ................ tojams, kūne tiek daug pne-dolenų parapijos jubiliejiniam;, ,, , „ , , . , i lankumo parode musų keliones

fondui. Tai yra labai gražus;, metu.
jaunimo pavy ys. j p jonuj gaulėnui iš No. A-

Teresė Kasperaitė ir Ona bington, Mass., ilgamečiu! ‘Dar-

graži 
bažny-

pasiekė USA 
sėkmių nau- 

kviečia būti 
ir parapijo-

mūsų 
ramy- 
Mūsų 
Aukš- 
mūsų

kelią saugojo 
Tai nuolatinė 
varguose bei nusimi- 
paguoda. Todėl ir

jiems ilgą ir pilną 
gyvenimą.

pagarbą ir padėką 
NCWC organizacijai

II 
i 

lyvauti vadų kursuose, kurie į- būdamas labai tolimas mano 
vyks Marianapolyje rugpiūčio giminaitis, padarė daugiau, ne- 
19-21 d.d.. Centro Valdybai va- :gu tikras brolis galėtų padary- { 
dovaujant. Tikimės, kad jos ti. Sužinojęs iš p. Antano Ba-j 
įsigys tenai daug naujų žinių.

Malonu mums turėti savo 
kuopoje Miss Lithuanian, ku-j 
ria yra Julė Sinkevičiūtė, 
laimėjo šią garbę liepos 31 
Marianapolyję.

šeštadienį įvyko gerai 
siems žinomas vaidinimas 
it'

I

ii

“ Vilką” 
kailyje ir jo saugokitės.

Mūsų mieste randasi 
šv. Kazimiero lietuvių
čia, kurioje yra klebonu gera
širdis ir lietuviškų reikalų rė
mėjas kun. A. E. Gradeckas. 
Čia glaudžiasi katalikiškos 
draugijos bei organizacijos 
kaip antai Katalikių Moterų 
Sąjunga moterims ir mergi
noms, taipgi šv. Onos Draugi
ja, Susivienymo Romos Katali
kų Amerikoj 116 kuopa ir 
Darbininkų Sąjungos 28 kuopa. 
Jaunų vyrų šv. Kazimiero klu
bas, Šv. Kazimiero parapijos 
choras, kuris pasiaukavęs pa
garbinti Dievą savo giesmėmis 
bažnyčioj ir kelti meną bei dai
lę savo tautiečių tarpe, kvie
čia visus, kurie mėgsta dainuo
ti prisirašyti prie choro.

I

čiulio ir iš laikraščio — “Darbi-į 
ninko”, kad mes laivu “General 
Ml. Hersey” vykstame į Miss., 

j J žaibo greitumu, sudarė mums 
buto ir darbo sutartis .beveik 

‘jmūs nepažinodamas, o tik pri- 
įsimindamas prieš 40 m., dar 

vi-, Lietuvoje, mūsų tėvus buvus 
— gerais bičiuliais. Darė visas ga- 

Knightmares of 1949”, kurį limas pastangas per katalikų 
veikalą sutvarkė Charlotte misiją ir BALF’ą, kad mus iš- 
Mitchell, Juozas Krasinskas ir 
Edmundas Vaškas. Kitus pa
rengimo darbus atliko komite
tas, kurį sudarė: Genė Chelec- 
ki, Shirley Miller, Dorata Sin
kevičiūtė, Marijona Klimkaitė, 
Gracija Račkauskaitė, Bronė 
Burdulytė, Ona Morkvenaitė, 
Marijona Lukošiūnaitė, Jonas 
Pūras, Charlotte Mitchell, Liu
dvika Totilaitė, Jonas Kasperas 
Jr. Vytė, mylinti,

t, * r ---------

laipintų New "Yorko uoste. Bet 
' tam pasipriešino IRO pareigū- 
1 nai ir nuvežė į New Orleans 
uostą.

P-nas Jonas Saulėnas, apie 
mūsų atvykimo dieną į Bosto
no gelež. stotį, pranešė visiems 
mano giminėms ir pažįsta
miems. Pats su visa šeima or
ganizavo šiltą mūsų sutikimą, 
kurį galėjo padaryti tik giliai 

lietuviška širdis. Iš

Automobilis, kuriame angliakasis, Duane Se- 
crest, smarkiai susinervinęs po ginčo su savo 
žmona, susprogdino dinamito dėžę , Clarksburg, 
West Virginia. Jis pats buvo užmuštas, žmona 
neteko akies, devyni pašaliniai asmens sužeisti ir 
padaryta nuostolių apie 40-čiai gretimų namų.
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vietines žinios!
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Iš BAUFo Veiklos

Krikštai. Rugp. 7 d., buvo pa- g- rugpiūčio męn. 9 dieną 
krikštytas Gregorius Kazys sū- buvo Bostono valdybos,
nūs Kazimiero ir Florencijos ruošiamo Tag Day komiteto ir 
(Grimaitės) Karčiauskų, gyv. Spaudos komisijos posėdžiai.
9 Elder St. j Tarp kito buvo nutarta pia-

Rugp. 14 d., Robertas Jonas, syti visų lietuviškų organizaci- 
sūnus Jono ir Daratos (Iva- jų sudaryti savo nyrių sąrašui, 
nauskaitės) McCarthy, gyv. 18 kurie sutiktų dalyvauti š. m. 
No. Monroe Terrace. rugsėjo mėn. 10 dieną ruošia-

Robertas Antanas, sūnus A- moj viešoj rinkliavoj. Tiksiu 
leksandro ir Onos (Uždaviny- supažindinti lietuviškas orgąni- 
tės) Punių, gyv. 26 Cleveland zacijas su ruošiamas viešos 
St., Hyde Park, Mass. rinkliavos uždaviniais ir prave

ju rgis Gediminas, sūnus Le- dimo technika bus deleguoti 
ono ir Magdalenos (Krakaus- BALFo atstovai į tų Ofgfpiffl- 
kaitės) Lendraičių, gyv. 217 I ei jų mitingus 
St.

Geraldina Pranciška, duktė 
Vincento ir Esteros (Tamošiū
naitės) Marcinauskų, gyv. 435 
E. 7th St.

Be to nutarta prašyti J. E. 
; Arkivyskupą ęushing ir Bos
tono Mayorą Curley paremti 
lietuvių Tag Day atitinkamais 
atsišaukimais į miesto gyven
tojus.

Pradėjus veikti BALFo raš
tinei palengvėjo tremtinių tar- 

......a A.V..V ««■ a

Hatch Shell, bei buto suradimas. Nežiūrint 
to, kad beveik kasdien vieno 
kito tremtinio prašymas gali 

Talka. Vietiniams kunigams, būti patenkintas, vis dar yra 
sekmadienį, gelbėjo šie svečiai daug tremtinių, ieškančių dar- 
kunigai: Tėvas profesorius J. bo ir buto. Kai kurias, sunkion 
Venckus, S. J., Tėvas Dr. Anto-'būklėn patekusias šeimas ten- 
ninus Jurgelaitis, O. P., ir Tė- ka BALFui ir medžiagiškai 
vas klebonas Kazys Vengras,: paremti.
M.I.C.

iHatch ShelL Arkivyskupo Ri
chard J. Cushing, D. D. vado
vybėje, bus statomas puikus 
beno koncertas, rugp. 21 d., 28 pusavis susižinojimas ir darbo 
d., ir rūgs. 4 d., 
Charles River Esplanade.

LANKĖSI

Visi tautiečiai, kas tik žinotų, 
kur būtų galima gauti bet koks 
darbas ar išnuomoti butas, la
bai prašomi asmeniškai, raštu 

'ar telefonu pranešti BALFo
Pereitą savaitę “Darbininke”

lankėsi Jurgis Rokas iš Day-— ---------- r—---- -------------
ton, Ohio. Atsilankymo proga Į reikalų vedėjui Antanui Juk

nevičiui, 545 East Broadway, 
So. Boston, tel. SO 8-0605.

užsiprenumeravo “Darbininką”. 
P-nas Rokas Bostono apylin
kėje turi daug savo draugų ir 
pažįstamų. Lankėsi

DAKTARAI ir 
d.

Nauji Tremtinių Transportai
r— l

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
AMERIKOJE

Anthmy Shupis, MJ).
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

Office Hours
Daily 8-9 A.M. 2-3 P.M. 6-8 P.M. 

Saturday S-9 A.M. 2-4 P.M.

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

“Darbininko” redakcijoje 
administracijoje rugp. 15 
lankėsi rašytojas Antanas Gu
staitis, atvykęs iš tremties su
žmona ir sūnumi rugp. 7 d. per 
New Yorką pas p. Petrą Ta- 
mulionj. 1790 Columbia Rd., 
So. Boston, Mass. Jį lydėjo se
niau iš tremties atvykęs Lietu
vos dramos aktorius Henrikas 

i Kačinskas.

Apie š. m. rugpiūčio 17 d.,1 Krištolaitis, Elena, Vita, Ni- 
laivu “General Ballou” į Neanjolė Algimantas į Worcester, 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Aleksandravičius, Vytautas į 
Shenandoah, Pa.

Aviža, Vytautas į Bridgeton,
N. J.

Bakanauskas, Petras, Emą, 
Petras į Ozone Park, LI., N.¥.

Bakšys, Kazimieras į Fąir- 
view, N. J.

Baras, Bronius į La Crosse,
Wisc.

Belzinskas, Ignas, Feliciją, 
Henrikas į Parmą, Mich.

Bernotas, Antanas į Philą- 
delphia, Pa.

Bilenas, Jonas, Pranas, Jad
vyga į Brooklyn, N. Y. 
- Čepaitis, Marija, Aleksas, Ja* 
nas, Algimantas į Grand Ra- 
pids, Mich.

Chodeckaitė .Tamara, Irena į
Sea Cliff, N. Y.

Degutis, Vincas, Teofile, Gie
drė, Vytautas į Maspeth, L. I., 
N. Y.

Dunduras, Sofija, Michalina, 
Jonas į Bridgeton, N. J.

Garlauskaitė, Leokadija į Maitina į Chicago, HL 
speth, L. I., N. Y.

Gudelis, Vincas ,Lucija, Jad-, Chicago, III. 
vyga į Ceresco, Mich.

Gulbinas, Jadvyga, Rimgau-J Bernardas, Gintaras į Chicago, 
das, Gražvydas į Ceresco, Mi- Illinois. 
chigan.

Jakaitis, Aldona
Church, Va.

Jankauskas, Juozas, 
lė į Newark, N. J.

Jeremicius, Pranas, 
Brockton, Mass.

Juraitis, Jurgis, Ona
ron, Ind.

Kalpakovas, Vytautas 
geville, N. Y.

Keturakis, Andrius į
ton, Mass.

Kimbrys, Antanas į Nashua,
N. H.

Kornaziskas, Jurgis į Phila- 
delphia, Pa.

Krikščiūnas, Vincenta į Beth- ' 
lehem, Pa.

Krivickas, Ona, Aldona į Wa- 
terbury, Conn.

i

. Mm*

Kručas, Bronius į Chicago, 
IUinois.

Įfuciūnas, Georgijus į Netv
ari, N. J.

Kudirką, Jųątūj8s, Aldona, 
Rasa į Bąltųąopę, Md.

Kulikauskas, Norbertas, Liu
dviką, Grąžina j '^rookiyn, N.

Kurkunąitė, Sofija į South 
Dęąrfield, M«ąs.

Kuąąs, Adolfą* i Cleveland, 
Ohio.

Laukaiti*, Juozą*. Valentinas, 
Eleonorą. Pąąptš i Albany, N. 
¥

Lauruąevičiųs, Ieva į Frack- 
ville, Fa.

Liaude, Vincas, Vanda, Vy
tenis į Chicago, I1L

Liaudanskas, Kostas, Juze į 
Newark, N. J.

Maslianikas, Viktoras į Cla- 
rendon Hills, III.

Merzvinskas, Jonas į Cedar 
Lake, Indiana.

Mikulskis, Stefanija, Floren-

Kai tremtinių laivas artinasi 
prie Amerikos, visi keleiviai pa
sidaro judresni. Daug nuošir
daus džiaugsmo, daug smalsu
mo. Visi spėlioja, kaip atrodys 
Naujasis Pasaulis. Bet iš jų 
kalbų atrodo, kad jie daug ne
sistebės ir nesižavės. Nes kas 
dar gali stebinti žmogų, kurs 
vos liko gyvas frontams perū
žiant per galvą, kurs slapsty
damasis pergyveno bolševikų ir 
nacių okupacijas, buvo pate
kęs į jų kalėjimus ir lagerius, 
dirbo Vokietijos miestuose, kai 
ant jų krito fosforo ugnis ir 
bombos, 
dinimus 
ir Lt

Ačiū
prieš akis! Bet tremtiniai gana 
šaltai žvelgia į Niujorko dan
goraižius, į nesibaigiantį auto
mobilių bėgimą pakrantėmis, į 
daugybę laivų uoste. Tačiau 
vos tik išlipa į krantą ir įsi
maišo tarp žmonių, vargšai 
tremtiniai daugeliu dalykų ne
gali atsistebėti. Čia jie randa 
žmones, kokių niekur nebuvo

kentė panieką ir gąs-
UNRRA stovyklose

Dievui, ■ Amerika šit

susikrauti di- 
vargui ir pra- 
metu išmesda- 
šeimų su ma-

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

Antanas Gustaitis buvo Klai
pėdos radiofono vedėjas. Trem
tyje su rašytojais Stasiu San
tvara, Bernardu Brazdžioniu ir 
Pulgiu Andriušiu buvo sudaręs 
skrajojantį literatų kvartetą, 
kuris lankė visas lietuvių DP 

■ stovyklas, rengdamas literatū
ros vakarus, skelbdamas gyvą 
lietuviško žodžio meną.

Atostogauja Vermont 
Valstijoje

Montvydas, Antanas, Adelė į

Morkūnas, Bernardas, Juze,

IVAIROS SKHMMAI Adv. Juozas ir Bronė Cuniai, 
gyv. W. Roxbury, Mass., perei

A. t A
Kazimieras Vaišvilas 

mirė 1 d. rugp. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną Kastanci
ją Vaišvilienę (Giedraitę) ir du 
sūnų; Kazimiera ir Alfonsą, a- 
nūką — Charles ir anūkę — 
Alcjiią. Paliko penkias seseris: 
Mrs. Barborą Mimontienę, Mrs. 
Aliciją. Paliko penkias seseris: 
ford, Me.); Seselę M. Antaniną 
(Kazimierietę), Seselę M. An- 
gelicą (Pranciškietę) ir vieną 
seserį Lietuvoje — Julijoną 
Usnienę. Taipgi liko du broliai 
Stanislovas ir Pranciškus, du 
pusbroliai Chicagoje — Juozas 
ir Alfonsas ir daug kitų gimi
nių.

Musinskas, Povilas, Kazimie- 
į Falls, ra, Vytautas į Qary, Ind.

j Normontąs. Liudas. Agnė, 
Danguo- Liuda, Antanas į Brockton,

i Mass.
Agota į NORKELIUNAS, Ona, Ele- 

ina, Kazimieras į Waterbury, 
į Heb- Conn.

j Nutautas, Stasys, Ona, Dio- 
į Dod- nyza, Alma į Rockford, III.

į Ostrauskas, Valerija, Algir- 
Brock- das, Marijonas į Kirkwood, N. 

J.
J Pancerzynska, Halina į Wa- 

shington, D. C.
• Peldavičius, Vytautas į Chi

cago, ni.
■ Petniūnas, Vladas į Manhas- 
!set, L. I., N. Y.

Petraitis, Pranciškus, Anta
nina į Cleveland, Ohio.

Petrauskas, Genovaitė, Danu
tė į Wakefield, Mass.

Petrulis, Antanas, Veronika, 
Jurgis į Erie, Pa.

Petruševičius, Liudvikas, Ka
zimiera, Vytautas į Plymouth. 
Mich.

Prikockis, Marija, Dale, Vid
mantas į Maspeth, L. I., N.Y.

Ramanauskas, Albinas į Cle
veland, Ohio.

Kapeika, Viktoras, Bronius į 
Fall River, Wisc.

Rastauskas, Augustinas, Kon
stancija į Scranton, Pa.

Riauba, Jurgis į Chicago, III. 
Rimaitis, Vincas į Oakville, 

Conn.
Rutkauskas, Juozas, Ona, 

Eugenijus į Marathon, Wisc.
Ruzancovas, Aleksandras, A-

leksandra, Natalija į Erie, Pa. 
Šakenis, Antanas į So. Bos

ton, Mass.
Saudargas,.Kazimieras į Mil- 

ton, Mass.
Šeštokas, Kazimieras, Ona, 

Aldona, Vytautas, Linas į So. 
Boston, Mass.

Šidlauskas, Zofija, Laimutė į 
Baltimore, Md.

Šidlauskas, Kajetonas į Balti
more, Md.

Shilling, Edward į Racine, 
Wisc.

Skruodys, Mečius, Pranciška, 
Mečislovas į Cicero, III.

Skridulis, Antanas į Phila- 
delphią, Pa.

Sksupskelis, Alina, Enata, 
Ignas, Viktorija į North Leeds, 
Maine.

Slapkauskas, Marijona į Chi
cago, III.

Spirauskas, Juozas, Olegija,

I

A. J. NAMAKSYA. J. NAMAKSY
Real Estate k 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office TcL BOuth Bcctcn 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
Wwt Roacbury, Msm.

TEL. PA—7.1233-W

Real Estate k
Insurance

409 W. BroBdway
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL BOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street
Vest Roxbury, Maus.

TEL. PA—7.1233-w

tą savaitę išvyko į Vermont
valstiją praleisti atostogas. Pp.
Cuniai rašo, kad vieta, kur ato-
stogauja, išrodo kaip tik šalę
Nemuno, Kaune”.

Adv. Juozas Cunys yra Suf-
folk County prokuroro asisten-
tas, o p. Bronė Cunienė yra
LDS Centro iždininkė ir DP lie
tuvių skyriaus vedėja.

jmcnnsbbusckmbnbkbbucbnnkjcssbsnnsbbbbbbckknbnknnkbbnnnn

A Užsisakyite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką

Piknikams, Vestuvėms
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos pristaE—M

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ IsHngtou, Mass.

TeL Dedh am 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

X CROWN UNEN SERVICE
Uniformos — Fashion Fabrics — Linelis

Hoteliams ir Restanrantams
Vaiterkoms ir Vaiteliams Taipgi ir Norsėms

Uniformos

Nepirkite - Renduokite!
StailHki Kantai DW

Vaiterty - Vaiterky ir Daktarų
Absorbuojanti Rankščluoftčiai
Bestauraaams, Beauty Skops 

OffiiEIM 
WHOL£SALE A RETAIL 

35 Metai Be Pertraukos Biznyje 
SOuth Boston 8-2212

o taip sunku jausti ,kad negali 
žmogus visiems geradariams 
tinkamai atsidėkoti. Kol esi 
naujakūrys, tai turi tik žo
džius ir bijai, kad žodžiai gali 
būti silpni. Todėl nuoširdžiai 
prašau tikėti, kad šie žodžiai 
eina iš karštos ir dėkingos šir
dies. Daug kartų dėkoju dėdei 
Dr. J. L Pašakamiui ir jo šei
mai, tetai Marthai ir Kastantui 
Indriliūnams, seserėčiai Jose- 
phinai ir jos vyrui E. M. Keo- 
han, tetai Magdalenai Pašakar- 
nienei, seserėčiai Bernice ir jos 
vyrui J. Coro, o taip pat vi
siems lietuviams bostoniečiams, 
kurių palankumas tremtiniams 
yra pasigėrėtinas .

Tokie yra pirmieji naujaku
rio įspūdžiai. Tai geri įspūdžiai. 
Jie stiprina pasiryžimą visuo
met būti garbingu lietuviu ir 
geru amerikiečiu.

Daumantas Cibas.

sutikę. Svarūs, mandagūs, kul
tūringi. Nelengva viską išpasa
koti. Ir vietos tiek nėra. Bet 
neiškenčiu neparašęs, kas ma
ne labiausiai stebino Ameri
koje pirmąją dieną.

Niujorko stotyje laukiame 
traukinio. Viena tremtinė ne
pastebimai išeina į gatvę nu
pirkti ko nors valgyti savo 
berniukui. Tuo metu NCWC 
palydovai ruošiasi žmones vesti 
į traukinį. Ir kaip jie susirūpi
na, neradę dviejų keleivių! Ieš
ko, klausinėja, bėgioja. Tuojau 
iš praeivių suorganizuoja būrį 
ieškotojų ir pasiunčia į gatvę. 
Jie visi yra pasiryžę pusę Niu
jorko sugriauti, bet tuos pra
žuvėlius surasti. Tą minutę be
laukdami, kiti tremtiniai liūd
nai prisimena, kaip prieš porą 
metų UNRRA direktoriai sto
vyklose tikėjosi 
delius turtus, ... 
žuvimui žiemos 
mi tūkstančius
žais vaikais. Tuomet buvo rū
pestingai pasiruošta už pinigus 
patarnauti raudoniesiems. Pa
gal tam tikrų agentų sugalvo
tas taisykles buvo paskelbtas 
screeningas. Už kiekvieną iš 
stovyklos išmestą žmogų buvo 
pažadėtas atlyginimas, ir ne 
bet kuo, o doleriais! Pajutę pa
vojų, tremtiniai šaukėsi pa
galbos. Amerikos leituviai tuo
jau puolė, kur reikėjo ir netru
kus karinė valdžia Vokietijoj 
uždraudė tą neteisingą scree- 
ningą daryti. Greit po to iš 
stovyklų išnyko ir patys UNR
RA direktoriai.

Ir kaip dabar nesistebėti? 
Europoje daug kas stengėsi 
tremtinius pražudyti ar bent 
jiems nuolat kenkti, o čia 
tremtinius gelbsti, globoja, my
li. NCWC žmonės bėgioja susi
rūpinę, žiūri, kad kas nepa
klystų, kad visi be i^rgo nuva
žiuotų ,kur kam reikia. Toks 
nuostabus nepažįstamų ameri-Spirauskas, Juozas, Olegija,

Regina, Edmundas į Cambrid- kiečių rūpestingumas tremtinį 
-- iš pat pirmos dienos nuramina.

’ Stanaitis, Stasys, Urte, Jo-lJ*s jaučiasi patekęs į gerų 
! žmonių šalį. Kaip pas gimines. 

Negaliu susilaikyti neparašęs 
apie gimines. Visi mano ma-

ge, Mass.

nas į Wallingford, Conn. 
Staniskis, Bronislovas, 

ja į Kingston Mich.
Stankaitis, Alfonsas į Wa- mytės broliai ir seserys į Bos- 

terbury, Conn. 5tono P*dan«ę atvyko prieš 50
Stempuzis, Juozas, Aldona į metų. Jie čia gyveno, dirbo ir, 

Cleveland, Ohio. ;kaiP amerikiečiai, mažai
Stramaitis, Petras, Adelė, aPie »ve laiškuose rašė. Jie 

Vytautas, Bernardas, Maria į buvo labai 8eri- Neleido man su 
Bedford, Va. j šeima stovykloje džiūti, rūpino-

Tamošiūnas, A naciai ja į si greičiau pas save atitraukti 
Bertha, Minn. Baiminausi, kaip juos vidur-

Tamulionis, Stasys į Phila-'naktį Bostone surasime. Negi 
delphia. Pa. Pe lauks taip vėlai? Juk ne

Toliušis, Juozas, Ona į Chi- jaunystė.
cago, Pa. vos tik išlipau iš trauki-

Trimakas, Stasys, Emilija, nio, tuojau patekau į giminių 
Milda į Joliet, DI. j būrį- Matėmės pirmą kartą. Jie

Urbonavičius, Andriejus į džiaugėsi, kad mums vargai 
Worcester, Mass. I jau pasibaigė. O mes pro lai-

Albina, mes ašaras stebėjomės, kad 
Audronė, Ričardas į Cambrid-1 dėdės ir tetos atrodo tokie stip-

Vailokaitis, Juozas,

Sofi-

'rūs, tiesūs, kaip ąžuolai, o ap- 
Varaneckas, Eduardas, Ele- link stovi dar daugiau jaunų 

na, Sangundas į Chicago, HL ąžuolaičių ir liepų. Visi gražūs, 
Vasiliauskas, Antanas, Mari-; malonūs, greit pagelbėti. Iš jų 

ja, Algimantas į Maspeth, L.L/ patyriau daug nuoširdžios už-

ge, Vt

N. f.
Veikutis, Kazys į Philadel-

phia, Pa.
Atvykusius pasitiks

zacijų atstovai.
organi

BAU* Imigrąd jos Komitetas.

uojautos, daug geros širdies,

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, net jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
ro asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis

Remkite tuo* profesijonafus ir biz 
oioriuo, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką**.

GRABORIAI

C ir Cmmk
Fanerai Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABA8EVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
T«l. SOuth Bocton 8-2590 

AVenue 2-2484

▼

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maso. 

Joseph I.CMper 
(KASPERAS) 

LaMotuviu Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston*8-39M

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.Wdtt
(Waiteknnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Diena ir Naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

tėviškos meilės. Nuolat naudo
jamės jų pagalba ir patarimais.
Jų rūpestingumas nepalieka
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eJCiteratura
šinusi, tiktai striukai nu
sikvatojo:
— Labai puikiai jaučiuo

si, dėkui Dievui! — Ir su
prasdama, kad man tai 
nuostabu, tuč tuojau dar 
patvirtino: — Netikėtum,! 
aš niekad taip dailiai ne
gyvenau, kaip šičia dabar.
— Argi tai gali būti? —< 

jau visai nuoširdžiai pasi
teiravau tetą. |
— O gi štai! — lengvu j 

nerūpestingumu ėmė dės
tyti Rožė. — Tau atrodo, 
kad mes čia, stovykloje, 
gyvename daugiau, negu 
skurdžiai... Tai tiesa. Bet, 
— stabtelėjo ji, ir jos vei

zėtos ir imdavo linksmai paša- das suspindo nepaprastu

Petronėlė Orintaitė

Dievui Dėkui
Netikėtai karo pabėgė-| — Tai... ką aš čia... Nei 

lių tarpe sutikau savo te-'namo, nei gero žemės 
tą Rožę. (sklypo dar nenupirkčiau...

Kai kam teta — gausių Kokią lūšnelę — gal jau 
malonių šaltinis. Viena sutekčiau... Laidotuvėms 
mano draugė, štai, gėrisi tai jau gražioms išeis... — 
gintaro karoliais, iUJUAVU ĮJCLOC*- --------- x * -- r----------
padovanotais vardo dieną: koti. kiek jai reiks žvakių ramumu, kurio niekad ne- 
kitai — širdukę šildo auk- uždegti, 
sinis žiedytis smaragdo a- 
kute; o dar kitai, žinau, 
teta ar ne pusę dvaro už
rašė — juk mirdama vis- 
tiek nenusineš į dangų!

Tačiau manoji tetulė
Rožė ne iš tokiu.

Užsukdavau kitąsyk aš dą.
pas ją pakeliui — o sme- — Ak, tu, vaikeli, nieko 
toniniais laikais juk neišmanai, — sudėjuoda- 
mums buvo visur pakeliui, vo ir nutildavo, 
.rsa® -“z 

kaip brangią viešnią. Tuoj cento, vis su didesne ais- 
įmdavo skųstis _ kaulų ^ra išsižadėdavo dešros 
sausgėla, o trūso apie gabalėlio ar naujos ske- 
savo kampą, girdi, tiek petėlės. 
daug esą, kad ne poilsiui 
laiko neturinti.

Vos padėdavo lėkšteliu- 
kę uogienės, tuoj pradėda
vo skundeliuotis ; 
maistą.

Cukrus, girdi, pabrango, stovykloje Vokietijoje.
O ir tai— dar kelis gra- Priartėjus frontui, kai 
mus krautuvėje nusuka, sviedinių skeveldros ėmė 
Svečiui vis reikia nors rauti iš jos lysių burokus, 
kruopelę nupirkti, nors ir _ pasakojusi, — turėjusi 
gaila pinigo. Duonos jau noroms nenoroms bėgti... 
lyg daugokai susivalgo. Taip netikėtai paliko ji 
Degtukų tiek išeina, kad namus — ir daržą, kurį 
irgi sudaro išlaidas. O to- kasdien laistė, ir lovą, ku- 
kios prabangos, kaip svie- rioje mirt rengėsi... 
sto, be abejo, ji niekada . 
neperkanti. Kiaušiniams venate, kaip 
ji laiko dvi raibukes vištai- ____
tęs, bet — vieną kitą kiau- bailiai, nes išsyk bijojau šindavau, o dabar — pati, 
šinuką parsiduoda. Mat, didelio nusidėjavimo. 
vis pinigėlis į kišenių. i " . ..
— Dėkui Dievui, svieste- kėdėje patogiai atsikrio- 

lio retkarčiais kas iš gimi----------------------------------
nių ar pažįstamų porą ŽYGIS Į LAISVĘ 
šaukštų užteikia nuo sa- ----------
vęs, tai ir pasmaguriauji, žvanga ginklas kieto plieno.

Taip, jai patiktų kvieti- t'žia paukštis toks baisus, 
nės bandelės pusryčiams, Eina šimtas lyg kad vienas, 
bet juk tai kasdien susi- Eina vieškeliu tiesiu: 
darytų dvidešimt centų iš 
kišeniaus — argi tai gali
ma?

Na, o kai aš paklausda
vau, ar daug jau susitau
piusi per tą laiką, jos vei
das nušvisdavo paslaptin- Eina ginklas ir daina, 
ga šypsena. Tačiau tuoj laisvę myli, laisvę gina, 
susivaidydavo tyliai Laisvėn veržias žmonija,
pridurdavo:

su keleriom mi- buvau joje mačiusi.—Kaip 
šiom, kuriuos kunigus čia tau pasakyti, nors nie- 
kvies, kas pamokslą turės ko gero neturiu ir nesiti- 
kapinėse pasakyti... kiu, betgi — ypatingai
— Jei jau tiek susitaupę, puikiai jaučiuosi. Tik tiek,: 

tai galit ir dabar plačiau 
pagyventi, — pasiūlyda-

kad ne Pilviškiuos, kad ne 
savame krašte... O šiaip— 

vau aš begėdišką pagun- čia visai nebloga gyventi...
— Jus teta, juokaujate! 

— pertariau vis jos nesu
prasdama. Galvojau, kur 

‘dabar jos sutaupos lūšnai 
(pirkti, kur jos puikiųjų

DARBININKAS

Vakarinių valstybių karo vadų vizitas maršalui Viscount Montgo- 
mery Fontainebleau vyr. būstinėje, Prancūzijoje. Iš kairės į dešinę: gen. 
Hoyt Vandenberg, U. S. orinių pajėgų vadas; prancūzų gen. Jean de 
Lattre de Tassigny; gen. Omar Bradley, U. S. armijos vadas; anglų 
maršalas W. Montgomery ir admirolas Louis Denfeld, U. S. jūrų laivyno 
vadas.
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BUTKUTE, sesuo Barboros 

Grybienės, iš Gargždų, Kretin
gos ap.

DELKUS (Delkutė), Ona, iš 
Antkalniškių km., Jurbarko v., 
išvykusi Argentinan.

DICKMAN, Adam (Dick- 
man).

ELSTER, Joseph, ir žmona 
Hartungytė, Marija, iš Jurbar
ko.

GENCEVIČIUS, Vytautas ir 
sesuo Marija, iš Vilkaviškio.

GRIŠKAITfi - Petrikienė, 
duktė Juozo.

GRUCKIUNAS, Vincas, ir jo 
duktė, iš Matlaukio km., Kau
piškių vi., Vilkaviškio ap.

HARTUNGYTĖ - Elster, Ma
rija, iš Jurbarko ir vyras El.- 
ter, Joseph.

JAUGAITES (Jauga), Liud
vika ir Veronika, iš Sedos v!., 
Mažeikių ap.

KARPIENE - Kasiliauskaitė, 
Justina, iš Ziopelių km., Laižu
vos vi., Mažeikių ap. ir vyras 
Pranas.

KASILIAUSKAITĖ - Kar- 
pienė, Justina, iš Ziopelių km., 
Laižuvos vi., Mažeikių ap. ir 
vyras Pranas.

KUODIS - Rakauskaitė, Pran
ciška, ir jos sesuo Ieva, bei 
broliai Ignas ir Simonas, iš 
Čekų km., Viekšnių par., Ma
žeikių ap.

MAKNAVICIUS, Pijus ir 
Vatiekus, iš Trilaukių km., Pa- 
javonio vi., Vilkaviškio a.

PATACKAS, Juozas, s. Juo
zo, ir Patackas, Juozas, s. Vin
co, iš Mikniškių km., Rudami
nos vL, Seinų ap.

PERMINAITE - Pungris, 
Magdalena, duktė Prano Per- 
mino, iš Šilalės vi., Tauragės a.

PETRIKIENE . Griškaitė, 
duktė Juozo.

PRANCKAITTS, Willie, ir se
suo Stankus, Konstancija.

PUNGRIS - Perminaitė, Mag
dalena, duktė Prano Permino, 
iš Šilalės vL, Tauragės apu.

RAKAUSKAS, Ignas ir Si
monas, ir jų seserys: Ieva ir 
Pranciška Kuodis, iš Čekų km., 
Viekšnių par., Mažeikių ap.

RAUBA, Leonardas, ir jo 
motina Anė.

REDECKAS, Kazys, iš Ra
guvėlės, Panevėžio ap. 

RUBLIAUSKAS, Pranas. 
RUDVALIS, Pranciškus, iš 

Reketijos km., Liubavo vi., Ma
rijampolės ap.

RUMŠYTE, Monika, iš Nau- 
kaimio km., Jurbarko vi., išvy
kusi Argentinon.

ŠIDLAUSKAITE, Ieva, iš 
Reketijos km. Liubavo vi., Ma
rijampolės ap.

SLEGUS - Trejakauskaitė, 
Mary, iš Dumčių km., Pažeriu 
vi., Vilkaviškio ap.

Griškabūdžio vl.,1 Ieškomieji arba apie juos ži- 
1 nantieji maloniai prašomi atsi- 

BRUDERYTE - Venc, ar liepti į:
Wens, Marija, ir vyras, kilęs iš Consulate General of Lithuania 

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

sveikintojų sąrašan. Ten jis 
neras “L Balso” ir Toronto 
darbininkų progresyvios parti
jos, tuo tarpu Winnipego lietu
vių klubas gavo minėtų organi
zacijų nuoširdžiausius linkėji
mus ir piniginę dovaną! Keista, 
kad naujai atvykę ir remia vi
sokeriopai klubo veiklą, tų visų 
faktų ne nenori prisiminti.

I Nejaugi taip greit žmonės ap
anka? Ar sunku įvykiams pa
žiūrėti stačiai į akis?

Prieš kiek laiko “Naujienos” 
pasišovė ginti klubo nepartiš- 
kumą, tuo tarpu, kai per 10 
paskutinių metų klubo raudo- 

_ .r j • x - • j , i . . niesiems pačios negailestingiau-Tolimas Kanados miestas, ue r vadovybe prasmunka labai............. ... , ... ,! x .-x. . šiai pheke kaili. Ir matyt buvo'retai, ir tai, esant būtinam vai- _ .r r , J
. . a- ■ • .... už ką. Dabar ir klubas jaudybos sustiprinimo reikalui.' „ ...................,, , . .. . drąsus. Kartais ir jis jau atsi-Valdyba yra renkama is anks- ,7“ . . ,' ' . ' kerta jies naujai atvykę jamto numatyto „ aptarto -vo kiek
žmonių tarpe plano pnsilai-1 " ’ ,i jusiu 10 mt klubo gyvenimo 

i ‘ . . . a_ i • kronika gražiausiai atsispindi
“Liaudies Balse , kūno nuola
tinis bendradarbis Vidruk’as 
stengdavosi apie vfeką parašy
ti.

I Tiek šį kartą apie Winnipego 
gyvenimą. Kitą kartą parašy- 

PradCjus •'.tvykti naujiems siu apie naujai atvykusių įsikū- 
Winnipego senieji rimą ir organizacijas.

Byt Buteliuk

KAI KAS IS WINNIPEGO

mis vėl pradėję;
Dabar teta keistai įsi

žiūrėjo į mane ir, arčiau 
prisilenkusi, pašnabždo
mis vėl pradėjo:
— Žinai, dukrele, aš da

bar net ypatingai laimin
ga, kad man pons Dievs— 
bent į senatvę — tą di
džiąją godulystę pagaliau 
atėmė... Štai, žiūrėk, da
bar — ką turiu pavalgau, 
kuo galiu dengiuos... Tai
gi, tik tu paklausyk: gau
nu pusę stiklinės cukraus 
kas savaitę — ir netikė
tum — pati visą į kavą 

— Na, o kaip dabar gy- sugeriu... Sviesto ketver- 
_ a 1 • *• • *• 4.-- 1,. 4- — f —_ 4- A *------- 1 Čia. '---------- w

tės? — klustelėjau tetą

Tai tokia buvo mano te
ta Ro^ė.

* * *

apie Dabar aš ją netyčia už
tikau vienoje pabėgėlių

jaučia- tuką — taip pat... Aš sve-
'čią kitąsyk taip nepavai-

Nuleido akis žemyn ir ė-
Tačiau nustebau, kai ji, mg kalbėti apie anuos lai-

Šitas kelias lygus, kietas, 
Šitas kelias nuostabus.
Jau Olympo pažadėta: 
Kas juo eis, tas laisvas bus!

Eina vienas, eina minios.

kus.
— Juk tada man pačiai 

valgyt kiekvienas gramas, 
(kiekvienas šaukštas—per
virš rodėsi... Vis norėjosi 
daugiau susitaupyt, pini- 

' gelio susikraut... Net duo
nos kąsnį nuo savęs nu
traukdavau... O kai dabar 
galvoju: kam man tie mū
ro namai reiktų pirkti — 

i juk vistiek tuoj mirsiu, o 
palikt neturiu kam... Tik 

i tuščia puikybė būtų... 
i — Dar susipeštų giminės 
dėl palikimo, kaip papras- 

At Kairvs. tai> — pajuokavau.
Bet ji manęs tartum ne

girdėjo, tik tęsė toliau: 
Į — Šičia girdžiu, kaip 
daugis graužiasi, naktis 
nemiega, kur namus ar 
kokius turtus palikę. Nuo- 
ilat rūpinasi — ar išliko į lavinusio lietuvio dėka pradėta 
! nesudegę, ar nesugriauti, 
'ar grįžę ras ką nors iš sa
vo lobių? O man — kas: 
liko aplūžusi lova, pusant
ros paklodės, dar koks in
das apkiužęs... Ir aš juo- 
kiuos iš visų plaučių, kai 
kiti ima dejuoti... Paga
liau šventai supratau e- 
vangelijos žodį. Tik tie y- 
ra turtai, kur nei rūdys 
nei kandys negali suga
dinti.. Tai sakyk, vaikeli, 
ar ne džiaugsmas, kad 
pons Dievs bent į senatvę 
— man godumą atėmė. 
Taigi, — dėkui Dievui!

“M. L.”

;Winnipegas priglaudė keletą 
šimtų lietuvių. Kada atvyko 
pirmieji lietuviai į Manitobos 
provincijos sostinę Winnipegą, 
sunku pasakyti. Tačiau, kadan
gi pats miestas nėra senas (šį
met šventė 75 mt. savo am-į Dvasiniais seniau atvykusių 
žiaus sukaktuves), tai gal daug lietuvių reikalais nebuvo kam 
neapsiriksime, jeigu pasaky-'pasirūpinti. Todėl visai nenuos- 
sime, kad pirmas lietuvis įkėlė tabu, kad daugelis senųjų lie- 
koją į Winnipegą prieš 60-65 tuvių visai pamiršo ne tik 
m. Tarpe senųjų lietuvių čia melstis, bet ir į bažnyčią ateiti.' 
tokių nėra. Jie bus jau išmirę.

Seniau atvykę, dabar gyvena ateiviams 
gana gerai. Yra iš jų turto lietuviai pačioje pradžioje norė- 
pardavinėjimo agentų, krautu- jo parodyti jiems savo nuošir- 

. vininkų, namų savininkų ir kt. durną, tačiau tas viskas kažin' 

.Yra ir tokių, kurie iki šiolei kaip nesiderino su “draugais” 

. dar ne.įsigijo bet kokios nuosa- ir “draugėmis”. Po kiek laiko 
vybės. Tie dažniausiai uždirb-teliko tik keli naujai atvykusių iš 
tus pinigus pralaidokauja.

Visokiausių darbų teko dirb
ti seniau atvykusiems lietu- dinti lapeliai (skirti tremtyje tingos ap. 
viams. Ypač sunkus gyvenimas 
buvo krizio metais. Apsukresni 
ir tada rado išeitį iš sunkumų.

Seniau atvykusių lietuvių ir 
pastoviai Winnipege gyvenusių 
nebuvo daug, gal priskaitysime

PAIEŠKOJIMAI
BABRAUSKAITfi, Veronika;
Reketijos km., Liubavo vi., 

lietuvių bičiuliai. Net dabar Marijampolės ap.
klube dalinami Maskvoje spaus- BOCKUS, iš Veiviržėnų, Kre-

esantiems lietuviams), kuriuose BRUDERIS, Julius ir žmona 
biauriausiais žodžiais iškolioja- Spurgaitytė, Augustė, kilę iš 
mi tie, kurie yra išvykę į Ka- Lipkų km., 
nadą, J.A.V., Angliją ir kt. Zi- šakių ap. 
noma, po tokių lapelių pasiro
dymo visiems pasidaro aišku,------------------- --------------C c---- ar---------------------- --------------- j uyuiu V1S1C1US V ttlOAU, .,

iki 200. Pagalvoti apie bet ko-j su kuo klubo vadovybe palai- Pentiškių km
kį kultūrinį veikimą tokiam 
mažam lietuvių skaičiui beveik 
nebūtų galima, tačiau vieno ki
to veiklesnio ir daugiau prasi-

ko ryšius, iš kur ji gauna tą 
“švarią” literatūrą ir kokie 
naujai atvykusių lietuvių gali 
būti su tos rūšies veikėjais 
santykiai. į

Tačiau, nežiūrint į tas skau
džias pastabas, KLT Winnipego 
skyrius palaiko glaudžiausius 
ryšius su pačiais aršiausiais 
klubo vadovais. KLT skyriaus 
vadovybėje yra visi asmenys

Šakių ap.

Gynybos Sekretorius, Louis Johnson, užlei
dęs savo vietą “Boys Forum of National Govern- 
ment” delegatui Charles S. Brown Jr. Amerikos 
Legijonp konferencijoje Washingtone.

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

organizuotis. Prieš 10 metų bu
vo įsteigta Winnipego lietuvių 
klubas. Nežiūrint įsitikinimų 
skirtumų, visi lietuviai klubo į- 
steigimą rėmė, bet čia gudraus 
politikavimo dėka susisuko liz
dą komunistai. Jie turėjo va- Į klubo nariai. Negalima būtų 
dovybę savo rankose ir bet] valdybai prikišti raudonumą, 
koks nepriklausomos Lietuvos į bet politinį aklumą valdyba ga- 
atstatymo ir išlaisvinimo klau
simas nuo 1940 m. birželio 22
d. čia nėra keliamas.

Anksčiau kiekvienas klubo 
narių susirinkimas buvo prade
damas ir baigiamas internacio
nalu. Dar juokingiau buvo lie
tuviai laidojami. Jie būdavo pa
šarvojami klube ir, užtraukus 
internacionalą, pasakius “drau
gui” atsisveikinimo kalbą, lie
tuvis buvo palaidojamas.

Tiesa, klubo narių tarpe bu
vo ir yra patrijotų, susipratu
sių lietuvių, tik visa bėda, kad

Ii prisiimti. Dar daugiau, KLT 
skyriaus valdyba neperspėja 
“N. Lietuvos” laikraščio, kad 
tas nespausdintų klubo paren
gimų skelbimų, nes tuo jis sa
ve pastato vienoje eilėje su “L. 
Balsu”, kuris už jokius pinigus 
nespasdintų K. L .Tarybos sky-| 
rių pranešimų. Čia Kardelis tu-Į 
ri prisiminti, kad tarnaudamas' 
tam klubui, — tarnauja Lietu-! 
vos pavergėjams — Maskvos 
bernams. Ta pačia proga Kar
delis tegul prisimena kovo mėn. 
suvažiavimus ir pasižvalgo

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

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

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

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




