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“Žiburiai” praneša, jog nese
niai Vienoje (Austrijoj) buvo 
įsteigtas krikščioniškų partijų 
informacinis biuras, kurio tiks
las — kovoti prieš komunizmą. 
Į šį biurą įeinančios Austrijos, 
Vokietijos ir Italijos krikščo- 
nių demokratų partijos. Politi
nėse sferose ši institucija vadi
nama “juoduoju kominformu”..

Taigi, prieškomunistinis ju
dėjimas pasaulyje pradeda 
reikštis plačiu mastu. Jeigu 
viską susumuoti: Popiežiaus 
komunistų ekskomunikos de
kretas, krikščionių demokratų 
prieškomunistinis judėjimas, 
beplintąs “titoizmo” ligos pa
vojus — tai vis yra tokie fak
toriai, 
rimtai 
tėjas 
liaus
žiauria vergija, nekaltų žmonių 
žudymais ir teroru, susilauks 
to paties, ko susilaukė ir vokiš
kasis nacizmas.

kurie verčia Kremlių 
susirūpinti. Gal jau ar- 
laikas, kuomet Krem- 
despotizmas, paremtas
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Antrojo Pasaulinio karo židi
niams užgesus ir atsivėrus bai
siųjų nacių kacetų durims, 
pro kurias išslinko iškankinti, 
tarytum šešėliai, žmonės, kurie 
dar liko gyvi, pasaulis lyg ir 
lengviau atsiduso. Jis pagalvo
jo: “štai, pagaliau, žmonijos 
pabaisa nacizmas nugalėtas ir 
nebęrūks pro krematorijumų 
kaminus dūmai, nešdami nelai- 
ku išskirtų iš gyvųjų tarpo ne
kaltų žmonių sielas į . dausų pa-
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Yukon Galena Hill (Alaskoje) kasyklų tar
nautojas pagelbsti užkelti ant nugaros kilnojamą
jį altorėlį, kun. Henry Huybers besirengiančiam 
išvykti pas kitus savo parapijiečius už 30 mylių. 
Prieš jį sėdi indėnė Ta’La, 97 m. amž., ir jos vyras 
Otsito, 104 m. amž., kurie atvyko 100 mylių iš
klausyti šv. Mišių ir gauti kunigišką palaiminimą.

Mirė Kunigas Pilgrimų Laive

Bostono lietuvių Tag Day Praėjo
Pereitą šeštadienį, rug-1 yra numatyta: 1. ALRKF 

sėjo 10 d. Bostono lietu-' 
viai, BALF 17 skyriaus 
vadovybėje, turėjo viešą 
aukų rinkimą — Tag Day.

Kol kas -toą rinkliavos 
rezultatai nežinomi, nes 
aukos tebeplaukia. Tačiau 
iš to kas jau padaryta ir 
kiek aukų gauta negalima 
sakyti, kad rinkliava buvo 
sėkminga. Permažai rin
kėjų. Daugiausia jų buvo 
iš tremties atvykusieji.

Tikimasi, kad BALF’o 
17 skyriaus Tag Day ko
misija, kai jau bus užbai
gus darbą, paskelbs Tag 
Day rezultatus.

T

ALRKF TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Jo Šventenybė Popiežius Pijus 
XII Laimina LDS NariusCentro Valdybos raportai; 

2. Lietuvių Kultūros Insti
tuto ir Liet* Centralinio 
Knygyno ir Archyvo di
rektoriaus pranešimai; 3. 
Lietuvių Katalikų Akcijos 
ir jos fondo reikalai; 4. 
Liet. Kat. Akcijos direk
toriaus kun. Petro Pada
bos žodis; 5. BALF sei
mas ir kandidatų į direk- 
toriatą parinkimas; 6. Vi
suotinas Amerikos Lietu
vių Kongresas ir kandida
tų į ALT centro narius 
numatymas; 7. Sumany
mai; 8. Rezoliucijos.

Neabejoju, kad pasitari
mų eigoje iškils ir dau
giau aktualių klausimų, 
kuriuos Federacijos Tary
bos nariai turės apsvars
tyti. Todėl svarbu, kad 
visi Tarybos nariai į šį 
susirinkimą atvyktų.

Ta pačia proga primenu, 
kad ALRKF Kongreso ir 
Fed. Tarybos nutarimus 
vykdant, Amerikos Lietu
vių Katalikų Akcijos di
rektorium yra pakviestas 
kun. Petras Patlaba, kuris 
darbuosis glaudžiame kon
takte su ALRKF sekreto
riatu.

Stasys Pieža, 
ALRKF pirmininkas.

LDS Seimas, įvykęs Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijoj, Lawrence, Mass., priėmė ir pasiuntė laišką Jo 
Šventenybei Popiežiui Pijui XII, kuriame pareiškė 
savo sūnišką paklusnumą ir meilę, ir prašė Jo Šven
tenybės palaiminimo.

Šiomis dienomis J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D. perdavė kun. Pr. M. Jurui, LDS Centro 
Pirmininkui, Jo Šventenybės sekančio turinio laišką.

SEGRETARIA DI STATO
DI 

SUA SANTITA 
N. 196278

Vatican City, August 27,1949 
The Secretariat of Statė, at the gracious direc- 

tion of the Holy Father, thanks Mr. Anthony F. Knei- 
zys for the message of filiai homage and loyalty 
which he recently addressed to Him, in the name of 
the delegates and guests of the St. Joseph’s R. C. 
Association of Labor, and has pleasure in communica- 
ting that His Holiness, warmly appreciating the sen- 
timents of affection and veneration which prompted 
this message, cordially imparts to him and to all the 
members of the Association His paternal Apostolic 
Blessing.

Pasiremdamas Amerikos 
j Lietuvių R. K. Federacijos 
' konstitucijos dės n i a i s, 
i kviečiu ALRK Federaci
jos Tarybos suvažiavimą 

Į1949 m. spalių mėn. 6 d., 
10 valandą rytą Hotel 
Benjamin Franklin, Chest- 
nut and 9th Strs., Phila- 
delphia, Pa. *

Konstitucijos VII straip
snyje nurodoma, kad Fe
deracijos Tarybą sudaro:

a) Federacijos Centro 
Valdybos nariai;

b) Liet, katalikų laik
raščių r ;

č) organi
zacijų pirmininkai ir se
kretoriai;

d) Federacijos apskričių 
pirmininkai ir sekretoriai.

Federacijos Tarybos su
važiavimo darbotvarkėje

I Popiežius Pasmerkė Netinkamų 
Galios Panaudojimą

Penktadienį, rugsėjo 9 d. kūnas bus perkeltas į lėk- 
Pier, tuvą ir parvežtas į Jung. 
laivu Valstybes.

A. a. kun. Carey yra gi
męs So. Boston, Mass., 
rugp. 27, 1878 m.

/ — ■* L. >-■ i - *

talaity SW8us
Samazčjo

iš Commonwealth 
So. Boston, Mass., 
“Britannic” išvyko apie 
600 pilgrimų, vadovaujant 
asmeniai J. E. Arkivysku-

— z nui Richard - JrGushinc.
Deja, tai buvo labai apdrikta. D. D., į Airiją. Daugiau 

Kai Vokietijoj veikė baisieji [ 
kacetai, ligiagrečiai veikė jie ir i 
Sovietų Rusijoj, didžiuliuose ] 
Sibiro plotuose. -Gi, nugalėjus 
Vokietiją, sovietai praplėtė dar 
daugiau savo ribas į vakarus. 1 
Vokieti*. sovietinėj zonoj - j 
bolševikams nebereikėjo rengti 
naujų koncentracijos stovyklų. : 
Jos ten rastos įrengtos...

Štai, britų valdžios leidimu ; 
išeinąs Berlyne vokiečių laik
raštis “Sosialdemokrat”, rem
damasis buv. sovietų kacetinin- 
ko pareiškimu, paduoda žinią 
apie pilnu apkrovimu veikiantį 
Rytų Vokietijos sektoriuje 
konclagerį Oranienburg (Sach- 
senhausen). šiame kacete nuo 
1946 m. spalių mėn. iki 1949 
m., esą išmirę badu 12,000 
žmonių. Daugelis kalinių nusi
žudė, šokdami ant aukštos į- 
tampos elektros laidų. Įelek
trintomis vielomis yra aptverta 
visa stovykla. Sovietai joje lai
ką “nepageidaujamuosius”, ku
rių ten yra 27,000. Transportai 
iš šios stovyklos vykstą į So
vietų Sąjungą du kartu per sa
vaitę ir stovykla — visvien ne- 
ištuštėja. Ji papildoma naujo
mis aukomis...

Oranienburg (Sachsenhau- 
sen) koncentracijos stovykla 
lietuviams yra gerai žinoma 
dar iš nacių laikų. Tautinės 
Martirologijos skyriaus su
rinktais duomenimis, gestapas 
yra kalinęs tame kacete 700 
lietuvių, iš kurių 600 — buvo 
nužudyti. Tik 100 išėjo į lais
vę.

Įdomu, ką apie tai galvoja ir 
ko laukia Vakarai, ypač JAV. 
Labai teisingai žurn. E. Karnė
nas viename straipsnyje yra 
pasisakęs: “Nuo Amerikos pri
klauso, ar mes (lietuviai) greit 
Ja svon Lietuvon sugrįšime, ar.„ 
kartu su amerikiečiais, per Be
ringo sąsiaurį, į Sibirą nuvary
ti būsim”... Pr. A

kaip 10,000 vyrų, moterų 
ir vaikų buvo susirinkę 
palydėti.

Kelionėje, sekmadienį, 
rugsėjo 11 d. tuojau po________ ____________
šv. Mišių mirė kun. Ed- piūčio mėnesyje dirban- 
ward J. Carey, šv. Juozą- čiųjų skaičius siekė 59,- 
po parapijos klebonas, 947,000. Tai yra didžiau- 
Lynn, Mass. Mirštančiam sias skaičius koks buvo 
Paskutinius Sakramentus pasiekęs 1949 metais, 
suteikė J. E. Arkivysku-j 
pas Cushing. Mirė nuo! 
kraujo išsiliejimo i 
smagenų.

Washington — Statisti
kos Biuro pranešimu rug-

Cnlftflgc Vsletil

lMeafe Jtat. — Prane
ša, kad šeštadienio naktį į 
sekmadienį, rugsėjo 11 d. 
prisnigo pėdo gilumo snie
go. Tačiau tas sniegas il
gai nesilaikė, nes dienai 
išaušus pradėjo lietus lyti.

PLIENO KORPORACIJOS PRIĖ
MĖ TRUMANO PALIAUBAS

Castel Gandolfo, Italija Nuteisimas Albanijos 
— Jo Šventenybė Popie- Koci Xoxe; pašalinimas 
žius Pijus XII priėmė au- Graikijos sukilėlių vado 
diencijon 1200 belgų dar- gen. Markos Vafiades; pa- 
bininkų ir jiems pasakė šalinimas Bulgarijoj Trai- 
turiningą kalbą. Jis sakė; cho Kotsov iš partijos 
kad darbo unijos, kurios ąyąrbios vietos, ir įsteigi- 
netinkamai panaudoja sa- mas nepriklausomos anti- 
vo galią, veda darbininkus Maskėos Komunistų par- 
į vergiją. Pažadėjo visa tijos Vokietijoje yra aiš- 
širdimi remti privačios kūs įrodymai, kad už “ge- 
nuosavybės ir vidutiniško ležinės uždangos” eina 
didumo ir mažų įstaigų smarkus bruz dėjimas 
plėtimąsį. prieš raudonąjį smaką.

i
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Didėja
Į Tas pats Biuro praneši- 

ant mas nurodo, kad bedarbių 
iškaičius iš 4,095,000 liepos 
| mėnesyje, rugpiūčio mėne- 

Kaip tik laivas pasieks syje buvo sumažėjęs iki 
Airijos uostą, tai mirusio 3,689,000.

Streikas atidėtas

L. Vyčių Seimas Buvo Sėkmingas
Dalyvavo 154 atstovai. — Padaryta 

gražių nutarimų. - Seimas užbaigtas 
paradu, pamaldomis ir bankietu

Pirmadienį, rugsėjo 12 du, iškilmingomis pamal- 
d. grįžęs iš Lietuvos Vy- domis ir bankietu.
čių 36-jo seimo, įvykusio! Lietuvos Vyčių Centro 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių,Valdybon išrinkti šie: Sei- 
parapijoj, Elizabeth, N. J., mas pageidavo, kad Dva- 
p. Pranas Razvadauskas sios Vadu būtų paskirtas 
pareiškė, kad seimas buvo kun. J. C. Jutkevičius, da- 
gausus atstovais, tvarkus bartinis Dvasios Vadas iš 
ir sėkmingas.

Pirmą dieną, rūgs. 8, bu
vo atstovų registracija ir 
turtinga rankų dirbinių 
paroda. Penktadienį, rūgs. 
9 d. seimas pradėtas iškil
mingomis šv. Mišiomis ir 
pašventinta N. Y. ir N. J. 
apskrities vėliava. Po pa
maldų pusryčiai ir pirmoji 
seimo sesija.

Seime dalyvavo iš kuopų 
137 atstovai, apskričių 5, 
draugovės 2 ir Garbės Na
rių 10. Padaryta daug 
gražių ir naudingų nutari
mų. Seimas užbaigtas sek- 

• madienį, rūgs. 11 d. para-

Pittsbugh, Pa. — Perei- skolos iš tarptautinio fon- 
tos savaitės pabaigoje do. Jeigu tą padarys, tai 
Prezidento Trumano pa- Jung. Valstybės ir to fon- 
skirta komisija studijuoti do viršūnės pareigūnai y- 
plieno industrijos korpo- ra pasiruošę pasipriešinti 
racijų pasiūlymus ir dar- pakol Britanija ir kitos 
bininkų reikal avimus, vakarų Europos valdžios 
Korporacijos su darbiniu- nenuvertins savo valiutos, 
kų unijų vadais negalėjo 
susitarti. Streikas buvo 
numatytas antra d i e n į, 
rūgs. 13 d. Prezidentas 
Trumanas paskyrė studi
juoti nesusipratimus.

Prezidentas Trumanas,1
turėdamas komisijos pa- prasti, kad Importo - Eks- 
siūlymas, kreiptis į plieno Porto Bankas užgyrė 
industrijos korporacijas $20,000,000 paskolą Jugo- 
ir darbininkų unijas, kad alavijai.
jos atidėtų streiką iki rug-Į Vakarų diplomatiniai 
sėjo 25 d. Korporacijos stebėtojai laiko šią pasko- 
jau sutiko pratęsti paliau- ų Jugoslavijai, kaipo 
bas. Laukiama atsakymo smūgi Stalinui jo kovoje 
iš unijų. Spėjama, kad ir 
unijos sutiks. Gal bus iš
vengta ir streiko.

Paskola litui Yra Smūgis 
V>u

Washington — Diplomą* 
tiniai sluoksniai davė su*

Belgradas, Jugoslavija 
— Praneša, kad Jugosla-! 
vijos diktatoriaus Tito iš
ėjimas prieš “šviesiausįjį 
mokytoją” Staliną užkrė
tė ir kitus Balkanų kraš
tus, kurie yra Maskvos 
dominuojami.

Užgniaužė Raudonyje 
Judėjfang

Hong Kong, Kinija —
Gen. Lu Han, Yunnan pro
vincijos gubernato r i u s, 
pasabaigus konferencijai 
su gen. Chiang Kai-shek ir 
kitais nacionalistų vadais 

į ir norėdamas kogreičiau- 
Štai Vengrijos komunis- šia įgyvendinti padarytus 

tinę valdžia viešai kaltina nutarimus, pradėjo griež- 
buvušį užsienių ministerį tą komunistų medžioklę. 
Laszlo Rajk ir septyniusį Gen. Lu Han, kaip pra- 
kitus sąmokslu nuversti neša, pavyko užgniaužti 
dabartinę raudonųjų vai-'raudonųjų komunistų ir 
džią. jų pasekėjų judėjimą.

I
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Worcester; pirmininku iš
rinktas p. J. Juozaitis iš 
Chicago; vice pirm. — Al. 
Vasiliauskas iš Great 
Neck ir B. čiočytė iš Pro
vidence, R. I.; prot. rašt. 
G. Račkus iš Chicago; ko- 
respondavimo rašt. F. 
Rakšiūtė; fin. rašt. Doro- 
thy Miller iš Dayton; ižd. 
Pr. Gudelis iš Dayton. Iž
do globėjais — J. Kontau
tas iŠ So. Boston ir Helen 
Pinken iš Elizabeth.

Daugiau žinių iš L. Vy
čių seimo gavę talpinsime 
kitame “Darbininko” nu- 
meryj.

Tariamas Sovietų Planas Taikai 
{gyvendinti Vokietijoje

prieš Jugoslaviją.

Britanija RekalMBlurti 
Paskolos

Mksouri feteSnkdtety
«----

žilvius

Washington, D. C. —Čia 
dabar tarptautinio pinigi
nio fondo atstovų konfe
rencija. Toje konferencijo
je svarbiausias roles lošia 
Jung. Valstybių ir Brita
nijos valdžių atstovai.

Britanijos valdžios at
stovai, kaip praneša, yra
pasiruošią reikalauti pa- darbo.

I

St. Louis — Penktadie
nio vakare, rūgs. 9 d., Mi- 
ssouri Pacific Geležinkelio 
7,2,00-mylių sistemos ju
dėjimas sustojo, kada 
5,200 geležinkelio darbi
ninkų išėjo į streiką.

Daugiau kaip 20,000 ki
tų darbininkų dėl šio 
streiko buvo atleisti nuo

Berlynas — Vokiečių uoste sujungtas per britų 
kai kuriuose laikraščiuose 
pasklido nepatvirtintos ži
nios, būk Rusija pasiūliusi 
Vakarams naują taikos 
planą, pakai kurį Rusija 
pripampstanti Vakarų Vo
kietijos Respubliką su so
stine Bonn’os mieste, o 
Vakarų valstybės pripa
žintų Rytų Vokietijos val
džią. Sovietų valdomoji 
Berlyno dalis tektų Vaka
rų administracijai, kaipo 
12-toji apskritis Vakarų 
Vokietijos valstybėje, su
jungta koridoriumi su Va
karų zonomis.

Rusijai būtų duotas lais
vas koridorius Hamburgo

zoną su sovietų Vokietijos 
zona koridoriumi; Rusiją 
būtų įsileista į Vakarinių 
sąjungininkų tarybą, kuri 
tvarko Ruhr’o kraštą; ry
tinė markė (sovietų zonos> 
būtų keičiama kursu 2.25 
už vieną Vakarų Vokieti
jos markę.

Berlyno ir Hamburgo 
laikraščiai pranešė, kad ši 
žinia buvusi paimta iš 
Stockholmo laikr a š č i o 
“Dagens Nyheteter”.

Vakarinių sąjungininkų 
valdininkai šią žinią pava
dino komunistų “išbandy
mo balionu0.
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Trečias į Web-

dieno- tematinius klau simus. 
darbo- Pavyzdžiui, kai kūnų vei- 

ir įspū- kėjų yra siūloma aptarti 
buvo Pasaulio Lietuvių Ben-

New York (LAIC) —Vi- ir pasiūlymų iš kolonijų 
suotinojo Amerikos Lietu- veikėjų ir organizacijų, 
vių Kongreso, kuris įvyks numatoma aptarti ir prob- 
š. m. lapkričio 4-6 
mis New Yorke, 
tvarkė bus įvairi 
dingą. Programa 
svarstoma ALT-Vyktiomo- tiruomenės klausimą ir iš- 
jo Komiteto pasitarime su rinkti amerikiečių 
rytinių valstybių veikė- vus, arba bent 
jais ir Kongreso rengimo ALT tą klausimą 
komisijos nariais. Ji dar dinai išstudijuoti 
bus papildyta, atsižvel
giant į kolonijų pageidavi
mus.

Kongresas šaukiamas 
mūsų tautos didžiosios ne
laimės metu ir atžymės du 
momentu: Lietuvių Tau
tos Kovą už savo nepri
klausomo valstybingumo 
ir žnK>gaus teisių atstaty
mą ir amerikiečių Protes
tą prieš Lietuvių Tautos 
naikinimą ir prievartavi
mą ir niekinimą. Kongre
so darbotvarkė grindžia
ma šiais dviem pagrindi
niais siekimais, 
momentas yra — Lietu
vybės Ugdymas ir Išlai
kymas Amerikoje.

Po Kongreso atidarymo, sudaryti reikalingas komi- 
darbo prezidiumo ir komi- sijas; kad Kongrese išrin- 
sijų (mandatų, politinės, kus komisijas, tektų nu
spaudęs, lietuvybės, rezo- statyti ir jų priklausomu- 
liucijų ir t.t.) sudarymo, mo klausimą, nes komisi- 
numatoma pakviesti žy- jos negali veikti be lėšų ir 
mius šio krašto ir Lietu- priklausomumo atsakin- 
vos valstybininkus, bei gam vyriausiajam orga- 
pačių stambiausių mjūsų nui, kuriuo yra ALT. Ga- 
organizacijų atstovus į lop, kad esamosios kultū- 
Garbės Prezidiumą. Tai rinės ir spaudos organiza- 
atlikus, seks sveikinimai cijos, mokyklų tinklas ir 
ir aukų įteikimas. Po to kongregacijos, gali pagei- 
ALT Vykdomasis Komite- dauti tarpusavio ryšio, bet 
tas, Informacijos Centro ne apjungimo.
direktorius ir įptų- 
kingų organų vadov ___ ___ ______
padarys pranešimus apie tym^j įš vietų ir rezoliuci- 
atliktus ir numatomus kurio8£ atspindės j- 
vykdyti darbus. įvairių komisijų atlikti

Įvairiomis Kongreso ko- darbai, mūsų visuomenės 
misijoms įsikinkius į joms nuotaikos ir pasiryžimai, 
paskirtus darbus, didesnių Lėšų sukėlimas politinei 
kolonijų atstovai darys akcijai yra pagrindinis 
pranešimus ir seks refe- klausimas ir tos akcijos 
ratai, kurie nušvies ir nu- sėkmingumui būtinoji su
statys gaires veiklai. Nu-}lyga. Politinei akcijai te
matoma pakviesti Valsty- šos surenkamos tik iš He
bės Departamento atsa- tuvių darbininkų, biznie- 
kingą pareigūną ir Kon- rių ir profesionalų — ne 
greso užsienių reikalų ko-; iš kitataučių — duodamų 
misijų atstovus nušviesti1 aukų. Aukų gausumas ir 
šio krašto užsienio pobti-j 
ką, ypatingai, kiek tai lie-Į 
čia vidurio ir rytų Euro-| 
pą. ALT Vykdomasis Ko-' 
mitetas parinks pranešėją, 
kuris referuos apie Lietu
vių Tautos Kovą ir Lietu
vos ateitį. Tikimasi, kad 
VLIKas bendradarbiausi bas išklausydami 
pranešėją parenkant. Ki- kusi jose dalyvaudami, bet 
tas referatas lies Lietuvy-ir menu pasidžiaugdami, 
bes Išlaikymą Amerikoje. Rengimo Komitetas

Darbotvarkėje, kuriai statė, kad Kongreso pir- 
dar laukiama papildymų mąją dieną, lapkr.

tarp 5 ir 7:30 vai. vak., 
bus priėmimas - susipaži
nimas, gi vėliau seks me
ninė programa ir šokiai/ 
Tėvai kviečiami atvykti 
su sūnumis ir dukterimis. 
Tegul jaunoji Amerikos 
Lietuva šia proga savitar- 
py susipažįsta ir pasiryž-

tinkamai veikti.
ALT sudėčiai organiniai 

pasikeitus, teks atitinka-; 
mai pakeisti josios įsta
tus. Pakeitimų projektą 
studijuoja speciali komisi
ja. Įstatus su pakeitimais 
patvirtinus, bus renkami 
ALT nariai. Gal būt, Kon
gresas ras reikalo rinkti į 
nominacijų komisiją. Yra 
sumanymas, kad Kongre
so metu būtų sudarytos ir 
“pastovios komisijos — 
informacijos, politinė, kul
tūros .spaudos, meno, lie
tuvybės išlaikymo ir ki
tos”. Iš kitos pusės, kitų 
veikėjų manoma, kad nau
joji ALT geriausiai galėtų

atsto-
įgalioti:ta tęsti senosios kartos di- 
pagrin- džiuosius darbus! šešta- 
ir ati- dienio vakare bus didysis 

■ bankietas, kuriame daly
vaus žymių svečių.vaus žymių svečių. Sek
madienį popiet bus iškil
mingos pamaldos Šv. Pat
riko katedroje, gi vakare 
— posėdžių salėse meno ir 
literatūros vakaras. Ko
mitetas tikisi Kongreso 
meninėje programoje su
telkti Amerikos ir Lietu
vos reprezentacinius dai- į 
nininkus, muzikus, poetus, 
baleto šokėjas, liaudies 
šokių trupę ir bent vieną j 
chorą.

Taigi prieš mus didysis 
įvykis — Visuotinis Kon
gresas! Jis ruošiamas pa
gyvinti mūsų pastangas 
gelbėti kovojančią Lietu
vą ir sustiprinti Amerikos 
Lietuvą.

ALT ir Kongreso Rengi
mo Komitetas laukia tal
kos iš visų kolonijų. Jau 
dabar metas paruošti dir
vą draugijose atstovams 
rinkti, bei siųsti sumany
mus tiek dėl darbotvar
kės, tiek dėl veiklos.

Pianiste A. Kujreričta 
garsėja Argentinoje

K '

' '' '

š. m. rugsėjo 10 d.
“Gea. Taylcr” į New
atvyko šie leituviai tremtiniai: 

Adomaitis, Jonas į Kew Gar- 
dens, N. Y.

Anuškevičius, Marija, Mečis- 
lavas, Česlovas į Brooklyn, N.
Y.

Araminas, Bronius, Angelė į
Dalyton, Ohio.

Bereika, Pranas, Ona į Phii-
lips, Wisc.

Blinstrubas, Vladas į Gilbert- 
ville, Mass.

Bubnys, Jurgis, Veronika, 
Algimantas į Kennan, Wisc.

Budrevičius, Juozas, Zofija, 
Vitalis į New Haven, Conn.

Būdvytis, Kazys į Easton, Pa.
Cipiya, Jurgis į Waterbury,

Conn.
Caarkouraka, Stanislowa į

Chieago, I1L -
Dahkevičius, Kazys, Zita, Ka

stytis į Evansville, Ind.
Dapkus, Jonas į So. Boston,

Mass.
Gasiūnas, Jurgis, Viktorija, 

Dainora į Chieago, UI.
Gradinskas. ' Jonas,

Kuox, Ind.
Gumauskas, Janina

ster, N. Y.
Indrašius, Jurgis, Ona į Bal

timore, Md.
Kalmantas. Mykolas į Chiea

go ,111.
Kalvaitis, Adolfas, Emma, į Mich.

Liucija,, Leonas į Coloma, Mi-I Skibarka, Benjaminas. Em- 
chigan. Ima į Chieago, III.

Kiškis, Stasys į Dorchester,! Sniolis, Vladas į Cleveland, 
Ohio.

Šlepetys, Vladas į Rochester. 
N. Y.

Steinyse, Antanas. Teofilė, 
Danutė, Angelą į Phijlips, Wisc.

Šumskis, Vladas į Brooklyn. 
N. Y.

Švelnys, Jonas į Chieago, III. 
I Tamuliūnas, Petras, Jonas į 
įchazy, 
f Tonkūnais, Mykolas, Ona. Ri-

Rimgaudas, Dalia j Hudson, N. 
H.

Labuckas, Jonas, Zofija, Al* 
dona į Brockton, Mass.

Leščinskas, Jeronimas, Stasė 
į Basking Ridge, N. J.

Liormanas, Raimundas, Ste
fanija į Philadelphia, Pa.

Martionis, Vigilius į Pitts- 
burgh ,Pa.

Matekūnienė, Emilija j Knox, 
Ind.

Marselis, Justas į Philadel
phia, Pa.

Matulaitis. Alfonsas į South 
Boston, Mass.

Miliauskas, Aleksandras į Ta- 
maqua, Pa.

Motiekaitis. Vladas, Teresė, 
Zita, Jurgis į Detroit, Mich.

Palilionis, Antanas į Chieago, 
IU.

Penekvičius, Julius, Albina, 
Vytautas j Webster, N. Y.

Praniskas, Eduardas, Elena, 
Judita, Edmundas į Leoseville, 
N. Y.

Pačkauskas, Vytautas, Biru
tė, Margarita į Todelo, Ohio.

Radzišauskas, Stasys, Juzefą, 
Petras, Paulina j Leesburgh. 
Va.

Raudonis, Stasys, Zuzana į 
S. S., Pittsburgh, Pa.

Redikis, Bernardas, Felicija, 
Lelita į Maspeth, N. Y.

Rozinskas, Adolfas į Detroit.

šBene įdomiausią Kon
greso dalį sudarys pasiū-

dydis Kongreso proga pa
rodys politinį pulsą ir 
vykstančios kovos supra
timą mūsų visuomenėje.

Kongreso dalyviai turės 
progų tarpusavy arčiau 

I susipažinti, savo pasiryži- 
!mus atgaivinti, ne tik kal- 

i ir dis-

Neseniai siautėjusio pietinėje Floridoje ura
gano padariniai. Viršutinėje nuotraukoje mato
mas vienas, iš uragano 37 sunaikintų, lėktuvas; 
apatinėje — uragano su šaknimis išrauta palmė.

V
i! 
t!
t! 
SŠ 
I

Masa.
Klausutis, Gediminas į Sy- 

racuse, New York.
Klimas, Anupras, Stefanija,CMalHsŠeHa

St. Sosto Paštete
Vatikanas — Vatikano 

šaltiniai prinešė, kad ko- . , . —_. an~
munistinė Čekoslovakijos ^!4 T*1 X**
vairiai. aUiaakė aileįti 000 4au«1*u',“eeumSla!3 
prel. Paolo BetroU, kuris Sls JunL T?utų
liepos 13 d. buvo paskir-ibl4dž?t?s . J™ 36 “ilijo- 
tas kaipo šv. Sosto“?“ dolenųdideMiis negu 
charge d’affaires Pragos budav» vidutmis Tautų 
nunciatūroje. [Sąjungos metais biudze-

Vatikano sluoksniai sa-,”L _ . ....
ko, kad šis čekų žygis ar-’ 
šioje valstybės kovoje su ^aiP didelias išlaidas dėl 
kataliku Bažnyčia įrodo sesijos atliekamos
komunistinio Pragos rėži- Įvairiu^®e 
mo dviveidiškumą. Jie ne- ^uose- Naujasis biudžetas 
drįsta aiškiai nutraukti numato personalo patikta- 
diplomatinius santykius nimą 195 valdininkais, ir 
su Šv. Sostu, bet stato to- 
kias sąlygas, kad tų san-'. 
tykių palaikymas būtų ne
įmanomas.

Junf. Tarti Miete
Lake Success, N. Y. — 

U. N’o pramato 1950 me
tams išlaidų iki 44.3 mili-

p. Luiniene, pulkininko 
žmona, ir su lenkų kuni
gaikštiene p. Mokorovska. 
Tardymams nebuvo galo. 
Vertė prisipažinti, šnipe e- 
sant. Mušė iki pamėlyna- 
Vimo ir apalpimo. Ne kar-itonė, Algis į VVaterbury. Conn. 
t% prie sienos statė ir Šal-i Titas, Petras, Marija, Vero- 
tą revolverio vamzdį prie,nika, Marija. Mykolas, Peter, 
smilkinio kišo. Kartą, kai j Gediminas į Jome, Ohio.
jau maniau kulka pervers- Triukas, Jeronimas į Wauke- 
mano jauną galvą, vieton gan, IU.
šūvio žiauraus enkavedis-, Tumaitis. Augustas į Chica- 

i to kumštis taip trenkė go. Iii.
man į ausį, kad net vienos ■ Vaišnoraitė, Emilija į Wa- 

Iterbury, Conn.
Vaitkus, Pranas, Bronė, Al

girdas, Joana, Romualdas j 
Chieago, III.

Vaišvilė, Borisas, Terezija. 
Povilas. Rasa j So. Boston, 
Mass.

Vikarauskas, Juozas, į Chi- 
’ cago, III.

Vilimas. Liudas. Kotrina. 
Viktoras į Rochester, N. Y.

Walachovicz, Erna, Erika į 
; Brooklyn, N. Y.

Zalepuga, 
Point, Wisc. 

Žemeckas, 
Illinois.

Žilinskas, 
Sodus, Mich.

BALF Imigracijos Komitetas.

Birželio 28 d. “Odęon” 
teatro salėje,5 Baėbhoš Ai
res, pianistas A. Kuprevi
čius surengė koncertą, at
likdamas Mozarto, Šuma
no, Chopino, Debussy ir 
Ravel kūrinius. Publika 
labai šiltai sutiko A. Kup
revičių. Po programos il
gai nesiliovė plojimai ir 
menininkas, atsidėkoda
mas, paskambino dar ke
letą dalykų. Vietinė kriti
ka labai palanki. Štai vie
na išversta iš įtakingo ir 
seniausio dienraščio “La 
Prensa”: “Šis pianistas 
padarė labai malonų įspū
dį nuo pat pirmojo prog
ramos veikalo, kuriuo bu
vo Mozarto sonata re ma- 
jor. Sukūrė subtilumo 
puošmeną išraiškoje ir 
mozartinės muzikos su
pratimo gilybę. Po šito 

; veikalo sekė Šumano sim
foniniai etiudai, atlikti su 
didingu skambėjimu ir 
frazių platybe. Čia Kupre
vičius pademonstravo ge
rą skambesį, vyrišką ir 

_______ darnų pirštų smūgį, taip 
^^*a«^ex!pat ir didelį ritmo pajau

simą... Paskutinė progra
mos dalis buvo dedikuota 
Debessy ir Ravel veika
lams, kurie leido Kuprevi-, 
Čiui sužibėti savo puikia į 
technika...” Dalyvis.}

......... ...

nu-

4 d.

TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

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

išleistą knygą —

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

$ puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
mi! deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor- 
I macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku

pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoj Lietuva; 5> Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

? Kaina —84.00
į Užsakymus siųskite:
f DARBININKAS
J- 366 W. Breaduay, Se. Boston 27, Mass.
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i;! Stalinas Gavo Naują Titulą

i!

►

i būdu ateinančiais 
metais U.N’o valdininkų 
skaičius sieks iki 3,915 as
menų.
Okupacinė fofatfa Meng* 
vina Prėfcybį V«fcietijoje
Berlynas — Okupacinė 

Jung. Valstybių ir Euro-

ItaRji Šankiu
$2i,834,0M UUįrt

Atkens, Graikija — Ita
lijos valdžia depozitavo į piečių Komanda praneša, 
Graikijos banką 20,836,- kad po keturių metų drau-
000 kaipo pirmą karo sko- 'dimo turėti prekybą taip 
lų mokestį Graikijai. Į amerikiečių ir vokiečių 

Pagal sutartį Italija tu-'dabar palengvinama.
ri sumokėti Graikijai 105,- Į Prekyboje galės vartoti 
000,000. ’ir vokiečių markes.

Kas jie toki?

ausies būbnelis trūko...
— Kalėjime būdama, — 

toliau pasakoja paskendu
si sunkiuose prisimini
muose, — rašiau romaną 
“Jaunystė tarp keturių 
sienų” ir kūriau eiles iš 
kalėjimo gyvenimo. Kai 
mano rankraščius nučiupo 
budeliai, mane į šaltą kar
cerį įmetė. Iš ten jau be
veik sutinusi, ir sušalusią 
nugabeno į ligoninę... Ma
ne nuteisė mirti. Buvau 
padavusi pasigailė j i m o 
prašymą. Bet, mano lai
mei, 1941 m. birželio mėn. 
22 d. kilo nacių - raudonų
jų karas, ir aš likau gyva.

E. K-nas.

Leonas į Stefan’s

Kazys į Chieago,

Jonaf. Antanina į

‘AŠ BUVAU MIRTI NUTEISTA!’

SPAUSDINAME:

— Baigusi Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnazija, 
— pasakoja savo gyveni
mo dramą p. Elizija, — iš
tekėjau už karininko. Kai 
1940 m. birželio mėn. 15 
d, Lietuvon įsiveržė rau
donoji armija, mano vy
ras ir tėvas bėgo per sieną 
ir buvo nušauti. Tauragė
je susilaukusi dukrelės at
sidūriau Kaune. Mane 
tuoj suėmė ir, žiauriai 
tardydami, klausė kur yra 
mano vyras. Pasodino i 
geltonuosius namus Kau
ne, Mickevičiaus gatvėje. 
Sėdėjau kartu su p. Rašti
kiene, buv. Lietuvos ka
riuomenės vado žmona, su

Kai jūs stebite per ke
lias savaites “suameriko- 
nėjusius” tremtinius, ku
riuos dažnai ne iš piktos 
valios dypukais vadinate, 
jūs retas kuris pagalvoja
te, kokį golgotos kelią jie 
nuėjo, kol ant palaimintos 
Amerikos žemės savo ko- 

. O jų tarpe jūs 
matote ne vieną buvusį 
raudonųjų ir rudųjų kalė
jimuose ir kacetuose.
—. Aš buvau mirti nu

teista! — sako dar sušilti 
čia nespėjusi lietuvaitė, į 
kurią žiūrėdamas nepa-

Maskvos 
” davė 

premierui(------------
“G«nijųljas iškėlė.

Komandie- 
rius”, taip buvo pranešta 
ir per Maskvos radio.

Taip, StaUnas yra tironų 
genijus, nes Rusijoje ir ki
tuose Maskvos dominuoja
muose kraštuose daugiau
sia yra vergų, daugiausia į žįstamas nepatikės, kad ši 
nukankinta ir nužudyta Į jauna ir graži moteris tiek 
nekaltų žmonių. iškentė jusi.

Londonas
jį laikraštis “Pravda 
i J naują titulą 
i! Stalinui, būtent, 
į! Vyria u s i a s
i!
i!

i!
i!
J !

š

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.

knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės :
“DARBININKAS”

366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.



Aatradieftig. Rugsėjo 13, 1949
- - - - ■

i

DARBININKAS

REPORTAŽAS K VOKIETIJOS
a KM*

b

Rašo A. VYTENIS

Po vokiečių parlamento 
rinkimu, kuriuose Krikš
čionių Demokratų Partija 
pravedė 139 atstovus, so
čiai - demokratai 131, lais
vieji demokratai 52, Vo
kiečiu Partija 17, sepera- 
tinė Bavaru Partija 17,; 
komunistai 15, centro ._
10, ir kitos smulkesnės 
grupės 21, dabar eina pa
sitarimai dėl koalicinės 

. vyriausybės suda rymo. 
Į Jau beveik aišku, kad taip 
Į vadinamo ji, didžioji koali
cija — krikščionių demo- 

Komunizmas nėra ir negali būti nuoširdžiai vie- į^tų socialiau Y**3 ne" 
ningas. Tas visai natūralu, nes kur nėra asmeninės 
laisvės, kur individo gyvybe neturi jokios vertės, kur , . .
Įgyvendinta principas, kad žmogus žmogui yra vii- KrikSčionys3 demokratai 
kak, ten nėra artimo meilės ir negali būti atviro nuo- ^Xka ūkio mintteri- 
širdaus santykiavimo. Komunizme viskas pagrįsta . baime ir drebėjimu; vidujinę drausmę bei disciplina 0 „tutink^^U
ten palaiko snipmejimas teroras ir niekad nesiimu- k licif jiemg ^bui 
janti mirties grėsmė. Jei Maskva duotų laisvę anapus . <įkiį ministerio
geležinės uždangos pavergtoms tautoms, tai jos be- TohS kHkfcė”-
matant savotiškai susitvarkytų ,ir vargu kuri paliktų 
komunistinė: užteko joms to nepakeliamo jungo.

Kai kas gali sakyti, kad dar klausimas. Štai toks 
Jugoslavijos Tito. Atsipalaidojo nuo Maskvos, o vis 
dėlto paliko griežtu komunistu. Kad jis tebėr komu
nistas, netenka abejoti, bet kad visai nuo Maskvos 
būtų atsipalaidojęs, tai dar klausimas. Visų pirma, jis 
Maskvos bijosi, ir pro visus jo atkaklius prieš Krem
lių išsišokimus prasiveržia noras su Rusijos diktato
rių susitaikyti. Nemaža yra tam pagrindo. Jei prieitų kįtomis 
prie atviro karo, Tito turėtų dairytis, kas jam ateis į!, _ ___ __
pagalbą. Maskvos pavergtieji satelitai būtų bejėgiai, o;k“7 i rnažaia’~koaliciją~ir 
Alijantai žiūrėtų, kaip jam seksis. O sektis jam vargu'lkad tokiu būdu, kiek gali- 

x.. stipresnį sudarytų

DARBININKAS
8M Vest Broaduay, South Boeton, Mase.

Telephone SOuth Boeton 8-2680

komunistai sudaro di
džiausią karo pavojų. Jie 
grasina ne tik laisvajam 
pasauliui, bet ir tarp sa
vęs ne juokais peštis ruo
šiasi. Nebūtų tiek daug 
blogo, jei tik komunistai 
su komunistais vieni kitus 
apsipešiotų. Bet juk aiš
ku, kad ir Stalinas ir Tito 

“__ TlL______ I kornunis- Privers. abiejų valdomų
tas, baigęs Stalino komu-i®ričių liaudį taip pat krau- 
nistinę mokyklą, vadina J* lieti, kuri nieko bendro

AR KARIAUS TARP SA
VĘS KOMUNISTAI?
Jugoslavijos komunistų 

diktatorius Tito galutinai 
susiriejo su Maskvos ko
munistų diktatoriumi Sta
linu. Tito senas 1

Z
Tarp savęs pešasi, bet prieš 

religiją vieningi

' Staliną tikruoju jo vardu su komunizmu neturi ir 
—1_ kruvinuoju diktato-turėti nenori- Taigi mes 

rium, žmonijos priešu, klausiam, — kas ir ka- 
darbininkų pave r g ė i u. da pagaliau padarvs tvar- 
Mat jis kaip komunistas k% komunistų valdomuos 
gerai pažįsta įvestą Rusi
joje tvarką. Bet Maskva 
irgi nepėsčia. Stalino ko
munistai nesigaili pikčiau-

i - “ — -----ie- i™™™ nla vra Ai !sil» adrCSU’

“ ^vidaus ūkio poHtikoiė!nes juk j“ žino’ kok“ 
santvarka veikia Jugosla-

portfelis. Todėl krikščio
nys demokratai imasi ini
ciatyvos sudaryti mažąją 
koaliciją. Savo pasitari
muose su laisvaisiais de
mokratais jie provizori
niai beveik pasiekė susi
tarimo, tiek vidaus tiek 
užsienio politikoje. Veda 
taip pat pasitarimus ir su 
!_______ t smulkes n ė m i s
partijomis, kad jas įtrau-

gos paskelbė, kad neprii
ma daugiau pabėgėlių, nes 
neturi kur talpinti. Bet 
nežiūrint to pabėgėlių sro
vė nemažėja. Vien tik per 

į keturias savaites nuo pa
skelbimo apie atsisakymą 
priimti, tuose lageriuose 
registravosi 33,097 pabė
gėliai. Iš viso vokiečių pa
bėgėlių vakaruose pri- 
skaitoma apie 12 mil. žmo
nių. Tokio žmonių bėgimo 
pasaulio istorija iki šiol 
nežinojo.

! Bėga ir “liaudies” mili
cininkai. Brandenburgo 
vidaus liaudies komisaras 
Bechler išleistu viešu raš- 

“liaudies”

Rev. Bonaventūre Schuinn, 
O. 8. B.

Šiomis dienomis Amerikos tu pagrasino
kraštuos?

“Sovietų Sąjunga bus
priversta imtis konkrečių Į Benediktinų Akademijos virži- milicininkams, kad kas iš' 
priemonių, kad apsaugo- 'ninkai savo susirinkime užbaigė jų bandys bėgti į vakarų 
jus savo piliečius Jugosla- planus leidimui moksliško žur- — 
vijoje”, — pareiškė Mas- nalo, būtent, “The American 
kva savo notoje Jugoslavi- 6®“®*11^1“® Reviev”. šio žur- 
JOS diktatoriui šių metų 30^^^ schwinn, O.S.B..

______ _______ ____r_________ _ . e Benedikto 1 
jimu išgirsta iš pačių ko- sovietu sąjunga pirmą Atchison, Kansas.

vijoje. Taigi laisvasis pa-

zonas, turi skaitytis su 
tuo, kad už tai jų giminės 
bus atsakomingos. Pabė
gimas iš “milicijos” esąs 

'vienuolyno^ nusikaltimas prieš liaudį.
’j Liaudies milicijos valdy- 

Žurnalas bus leidžiamas kas ba Saksuose ragina buvu
siai savo priešu pavadino, bertainis metų. Įsius vokiečių karininkus

saulis dabar su pasibaisė- liepos 18 d. šioje notoje §v 

munistų, kas dedasi už ge- Jugoslaviją oficia-
ležinės uždangos, komu-’ 
nistų valdomuos kraštuos 
Stalinas i 
dantų ginkluoti dabar Į 
grasina vienas kitą sunai
kinti.

nmnAs ki-nštiins I—“Mes nenorim nieko- . savanoriais stoti į liaudies •
ir Tito abu iki bendro turėti su Maskvos ltraukmių transportai su miliciją. Kas savanoriškai 
...................... diktatūra. Maskva neužsi-a^tu?ta18: kūne vežami stoti vengs esą rizikuojąs, 

tarnavo jokio atsakymo”.!j Latvijos res- kad įsakymo kėliu bus pa-
Į tai atsiliepė Jugoslavijos Pu°nką . Tik tarp 1 ir 8. kauktas. Vien tik Thurin- 
komunistų diktatorius Ti- d- h.eP®s vien P?r Berlyno (gijoj numatoma liaudies 

Kaip vengrų emigrantų to, per visus Bielgrado ko- 8totl ,b.uvo. pnskaiciuota milicija padidinti iki- -------- - ----- r- 611 tokių siunčiamų aras-Jisooo žmonų.
Ęgą areštuotieji »raj eSą reikalinga “žmo- 

nių turtui ir ramybei ap

laikraštis Hungaria Pra*munistų laikraščius. 1
neša, stiprios raudonosios; Maskvos “Pravda” šio- tuot4-

Vengrijos
armijos kolonos žygiuoja mis dienomis atspausdino,Končiumi Liepojos kari- L __ _

. Jugoslavijos Albanijos komunistų par-jniams įrengimams statyti. saugoti”. 
pasienio kryptimi. Išilgai «jos sekretoriaus Spachiul ..............

geriau pasisektų, kaip anais metais Jugoslavijai “se- ma stipresnį sudarytų 
kėši” prieš Hitlerį : už poros savaičių ji buvo pavergta. Woįa prieš būsimą social- 
Tad Tito, “savistovis” diktatorius, daug kame seka demokratų stiprią opozici- 
vidujinę Maskvos politiką, ypač religijos persekioji-į ia 
me matosi pasiskolintos iš Rusijos bolševikų priemo
nės.

Amerikos visuomenėje kilo mintis, kad Tito, su- 
sikirtęs su Stalinu, natūraliai pakryps į Vakarų De
mokratijas, kad prireikus gautų iš jų pagalbos. Tad 
logiškai jam reikėtų atslūgti kovoje prieš religiją. Į 
Demokratijas jis pakrypo, nes nori gauti pinigų, bet 
kovoje prieš tikėjimą nebe atslūgo. Gerai informuo
tas Vatikanas per radiją paskelbė, kad “Tito nenu
traukiamai seka savo ponų Markso ir Lenino politiką 
tokiomis pat brutaliomis priemonėmis, kaip tai daro
ma Čekoslovakijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj ir 1.1. Tito 
nemažiau už savo Kominforminius priešus yra pasi
ryžęs sunaikinti Katalikų Bažnyčią bent savo valsty
bės ribose. Kur tik vyrauja kūjis ir piautuvas, ten re
ligija skaitoma nuodėmė ir Dievas jokių teisių netu
rįs. Ir nesvarbu, ar diktatorius vardu Stalinas, Gott- 
waldas, ar Tito”.

Taip. Bedieviai, kad ir labiausiai tarp savęs peš- 
tųsi, tikėjimo persekiojime yra vieningi. Tačiau Tito

Michael Koriakoff

Šiurpūs Karo Belaisvio Pergy
venimai ir Nuostabus Mirties 

Išvengimas
Redakcijos Pastabos. Daugelis mūsų skai

tytojų jau yra girdėję apie buvusį bolševikų 
kapitoną ir karo korespondentą, Mykolą 
Koriakovą. Tai yra buvęs ne eilinis komu
nistas, o pasižymėjęs, nes buvo bolševikų 
apdovanotas aukštais pasižymėjimo ženk
lais ir, dar tuojau po karo, paskirtas atsa
kingoms pareigoms užsienyje, kuriose jis iš
buvo iki kovo mėn. 1946 m. Buvęs bedievy
bėje išauklėtas, 1946 m. atrado tikėjimą ir 
dabar tapęs aršus komunizmo priešas.

Neseniai esame trumpai apie jį paminėję, 
talpindami mūsų laikraščio skiltyse nuotru
pas iš jo geriausio veikalo “Aksominis Mė
nuo” ,kuriame jis labai lengva ir gražia for
ma aprašo apie žiaurų Rusijos komunistų 
kazokų ūkininkų sunaikinimą.

Jeigu kas norėtų, kiek plačiau apie jo gy
venimą ir atsivertimą į tikėjimą patirti, te- 
pasiskaito knygą “Prie Vilties Kryžiaus”, 
parašytą labai veiklaus ir gabaus mūsų ra
šytojo, kun. Dr. J. Prunskio, ir išleistą neiš- 
sisemenčio knygų leidėjo, kun. Pr. Juro. Šia 
proga tenka paminėti, kad tai yra labai ver
tinga knyga ir naudinga kiekvienam katali
kui ją perskaityti.

M. Koriakovas yra gabus rašytojas, kurio 
raštus spausdina net toks žymus prancūzų

pasienio Kryptimi, išilgai tijos sekretoriaus Spachiul Vokiečiai masėmis bėga rytu ZONOS VOKIEČIU 
Dravos upės ir tarp Dono pareiškimą, kuriame tarp iš bolševikų okupuotų Vo-

rm__.----------- •---------- ------------------------ --------------------- ----------------------- _ _ _____ ■________ ________ ______

tojai prievarta evakuoja-Jką Tito fašistinės bandos nas. Vien tik keturiuose 
mi. Moterys, vaikai ir ne-.i)e(įarytų, bet vėliau ar vokiečių pabėgėlių lage- 
darbingi vyrai gauna įsa- ankščiau Tito vis tiek bus,riuose (Bohldamm, Fried- 
kymus laike kelių valandų pastatytas prieš teismą ir .land, Pyoggenhagen ir 
apleisti tas sritis ir persi- savo galva kaltes apmo- Lustrigen)

bei Theis uniu visi zvven-TT1’ ' .T. ’ . r, POLICIJA MOKYS VEN-JNeartu, kietuos sričių j vakarų zo-, GBUOS IR RUMUNUOS

J4-
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atstovų (viso parlamente 
402), nei prie vienų nei 
prie kitų nepritampa ir su 
jais nei vieni, nei kiti ne
nori kalbėti. Tačiau aišku, 
kad jie visada prisidės 
prie opozicijos, kad tik

kelti į šiaurės Vengriją. 
Darbingi civiliniai gyven
tojai grupuojami į darbo 
kolonas ir pristatomi prie 
karinių sustiprinimo dar
bų .ypač prie ViUany (Ju-

ŽMONES “DRAUGIŠKO
APSIEJIMO“

Rytų zonos policija 
iki šių metųi‘‘mužtry?” rum“n’» ir Jen- 

birželio mėn. 30 d. buvo milicininkus Kaip
užregistruota 2,083,168.Praneša voklec,,» laikras- 

' tęsinys 5-tame pusi.

kės.
Anglų pasiuntinys Biel-___o________ __ ,___

grade Peake, sekmadienį pabėgėliai. Vokiečių įstai-^ 
turėjo ilgą pasikalbėjimą 
su Jugoslavijos užsienių

- ' -reikalu ministeriu Bebler.
goslavijos pasieny) eina Bendrai Europos spaudoje 
skubūs ir dideli sutvirtini-; didelis susijaudinimas 
mų įrengimai. Visu Ven- dgj pablogėjusių sovietų -

Kunigy Vienybės Seimas
Kunigų Vienybės Seimas šiais metais įvyks Tre

grijos Jugoslavijos pasie- jugoslavų santykiu Anglu čiadienį, spalių 5 dieną, kun. J. G. Cepukaičio, šv. An- 
_•-----------------------1— — . j s _ tuQg .^tykius driejaus parapijos klebono, globoje, 1913 Wallace St.mų jau nuo seniau yra 1* spauda

daugiau galėtų ardyti ku- rengta spygliuotų vielų prilygina Sovietų - vokie- Philadelphia 30, Pa. Iškilmingos šv. Mišios bus atlai- 
riamaji rinrha užtvara. Taigi Europoje a;u santvkiams 1941 met ’kytos šv. Andriejaus bažnyčioje 9:00 a. m. Sesijos
---------------------------------- -----------------------------------'prieš pat karo iškilimą ” Prasidės 10:00 a. m. čia pat salėje prie bažnyčios. Vi-
riamąjį darbą.

yra tokioj padėty ,kad turėtų pagalvoti, kad religijos
persekiojimas gali jam nukirsti Vakarų, pagalbą. Juk VOKIEČIAI MASINIAI daug svarbių dalykų.
sąžinės išprievartavimas sukelia pasibiaurėjimą net BĖGA Iš BOLŠEVIKŲ 
indiferentų širdyse. Bet neapykanta prieš tikėjimą) OKUPUOTU. SRIČIŲOKUPUOTŲ SRIČIŲ

si kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, nes yra

Seimo išvakarėse, spalių 4 dieną, 7:30 p. m. , šv. 
Andriejaus klebonijoje, įvyks Centro Valdybos posė-muucicutų uct iivapjra*uui pučo urcjiumį ——ziiimicjauB jvy&s i^enuro vaiuyuos

matomai sudrumščia jo protavimą. O gal nori ant< Vokiečių laikraščio “A- dis. Visi C. Valdybos nariai prašomi dalyvauti.
dviejų kėdžių atsisėsti. Šiuo atveju tai būtų perdaug bend” pranešimu sovietų! 
gramozdiškas žingsnis. K. zonoje pastebima dideli!

visuomenės mokslo ir literatūros žurnalas, 
kaip “Cahiers du monde nouveau”.

Šia proga M. Koriakovas aprašo savo 
trumputį gyvenimo etapą, bet labai reikš
mingą jo tolimesniam gyvenimui, — kaipo 
karo belaisvio, įspūdžius, iš kurių galima su
sidaryti aiškus vaizdas dėl dviejų dalykų: 
pirma, kiek yra vertinamas žmogus mate
rialistine idėja pagrįstoje diktatūrinėje san
tvarkoje, kokia buvo ne tik nacionalsocialis
tinė, bet yra ir komunistinė; antra, kaip yra 
galinga malda, jeigu jąja nuoširdžiai ir su 
pasitikėjimu kreipiamasi į Dievą.

Dabar leiskime kalbėti pačiam M. Koria- 
kovui.

ŠIURPUS KARO BELAISVIO

Visą naktį ėmė belaisvius. Mūsų barakas 
buvo perkimštas: nebuvo vietos atsigulti, 
mes tupėjome ant suriestų kojų. Be paliovos 
girgždėjo sunki spyna ir barškėjo barjieras, 
atsidarydavo durys ir ką nors įstumdavo.

— Ar turite vyrai rūkyt? — paprašė vie
nas naujai atvykęs iššauktu balsu.

Žiebtuvėlio šviesa nušvietė pliką makaulę. 
— Kalininka! — sušukau su džiaugsmu.
Tai buvo divizijos štabo sekretorius. Jo 

švarkas buvo visas šlapias. Savo kepurę jis 
buvo praradęs paupio krūmuose, kur jis slė
pėsi. Sanitarinis divizijos batalijonas vyko 
taip pat į šį miestą ir taip pat buvo paimtas. 
Kalininkos duktė ten buvo gailestingąja se
serim. Tėvui su dukteria pavyko išsisaugoti. 
Bet vokiečiai iškrėtę krūmus paėmė ir juodu.

— Aš prašiau, pasakojo Kalininka, kad 
mus neatskirtų. Kad mes patektume į tą pa
čią belaisvių stovyklą.

— Jūs pasiųs į kitą pasaulį, atsakė avija- 
torius su užuojauta.

— Štai tau idėja! — šnekėjo Kalininka, į 
kitą pasaulį... Ir jums nelieka nieko kito, 
kaip spiauti į akis tiems, kurie sako, kad 
belaisvių nesušaudo. Tai propaganda. Apie 
tai jau pakankamai buvo kalbama per kitą 
karą, o per šį tai prišnekėjo pilnas ausis. .

Raktas vėl sužvangėjo: atsidarė durys. 
Prie durų sustojo vokiečių kariai su šautu
vais.

— Komm!
Vos pradėjo švisti diena. Matėsi automo

bilių ir sunkvežimių. Karininkai ėjo iš namų 
nešdamiesi valgio įrankius, kuprines ir če
modanus. Moticiklistai zujo šen ir ten. Kai 
kurie savo juodais, purvu padengtais ap
siaustais apsirengę, sustodavo prieš vienus 
namus ir bėgdavo pranešti žinių. Belaisviai, 
sustoję prieš barakus, kalbėjosi pusbalsiai. 
Kur mus dės? Mano jutimai, išskyrus regėji
mą ir girdėjimą, neveikė. Iš kareivių tarpu
savio kalbų ir iš motociklistų šūkavimų aš 
supratau, kad mes esame divizijos štabe 
Brandenburge, kad vokiečiam yra pasisekę 
išvyti mūsiškius iš Weisenburgo ir Bautgen, 
bet, kad, nežiūrint vietinio pobūdžio pasise
kimo, mūsiškiai pradėjo eiti pirmyn.

Divizijos štabas rengėsi apleisti Branden
burgą. Ar jie paims belaisvius? Nieko iki 
šiol neapklausinėjo. Antra vertus ar turėjo 
kokios vertės apklausinėjimas? Kam dar 
rinktis informacijas, jei karas yra jau pra
loštas/ Galėtų belaisvius pasiųsti darbams, 
bet kur? Pusė Vokietijos yra užimta anglo
saksų, o kita pusė rusų. Belaisviai dabar ne
turėjo jokios vertės: nei kaip informacijų 
šaltinis, nei kaip darbo jėga. Vokiečiams mes 
buvome nereikalingi. Ir vokiečiai nebūtų vo
kiečiais, jei mus neprašalintų. Ši mintis per

KUN. K. A. VASYS,
Kunigų Vienybės Pirmininkas.

vėrė mano protą, kaip kokia šviesa. Aš atsi
menu, kad aš buvau nepaprastai aiškios nuo
vokos. Viską, kas darėsi apie mane, aš ma
čiau perveriančiu žvilgsniu. Niekad savo gy
venime nei ankščiau nei vėliau aš taip aiš
kiai nesuvokiau dalykų kaip dabar. Man bu
vo aišku ne tik tai, kas yra, bet ir tai kas 
bus.

Prisiartino du vertėjai: vienas kalbąs 
rusiškai, kitas lenkiškai. Jie pareiškė, jog 
visi karininkai turi išeiti priekin ir susteni 
pagal rangą. Mudu su lakūnu pasikeitėme 
žvilgsniais. Žinia, kad vokiečiai pirmiausia 
sušaudo karininkus. Kai mūsiškiai pasijus
davo apsupti, jie sunaikindavo savo karinin
ko liudijimus ir numesdavo insignijas. La
kūnai antpečius nusiimdavo prieš išskren- 
dant: tai buvo juo patogiau padaryti, nes ta
da parašiuto diržai nespausdavo pačių. Bet 
aš turėjau antpečius su žvaigždėmis; savo 
laipsnio aš negalėjau paslėpti. Bet aš ir ne
norėjau jo slėpti: aš žinojau, kad reikia išei
ti priekin. Daugelis taisyklių, kurios galėjo 
padėti karo metu, dabar nustojo galiojusios. 
Dabar kada vokiečiai belaisviais nesidomėjo, 
ir kai visa šita minia buvo pasmerkta sušau
dymui, slėpti tiesą nebuvo jokios prasmės. 
Priešingai, reikia išeiti į karininkų eilę. Ar 
tai duos kokios vilties? Laimėti laiko? To aš 
nežinojau. Nieko nesakęs daviau ženklą la
kūnui, kad reikia išeiti. Jis taip pat akimis 
pasipriešino ir įsimaišė į pilką mundurų ma
sę. Karininkų kadras nesusiformavo. Išsi
skyrė tik keturi karininkai iš grupės: du len
kai leitenantai,* aš ir pirmasis leitenantas 
mūsų divizijos. Mes išsilygiavome. Belaisvių 
minia į mus žiūrėjo išvertusi akis. Mūsų 
draugai su mumis atsisveikino.

(Bus daugiau).
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APSILANKIUS PAS TĖVĄ 
KLEMENSĄ ŽALALĮ, OFM 

MONTREALYJE
Atvykęs į Montrealį norėjau (liečia šv. Raštą. Pasirodo, 

būtinai aplankyti pirmąjį pran- tai tik dalis knygų, kurias 
ciškonų lietuvių profesorių. Au- vas Klemensas turi. Kitos 
tobusas mane privežė prie pat paliktos Amerikoje. Iš katalogo 
vienuolyno laiptų. Paskambinus Į teko pastebėti, kad tėvelis turi 
skambutį, durininkas mane įlei-1 pilną sociologijos bibliotekėlę, 
do į svetainę ir paklausė su'auklėjimo skyrius irgi nema- 
kuo noriu pasikalbėti. Papra-'žas. gana didelis liturginių kny- 
šiau pašaukti Tėvą Klemensą. Į gų skyrius. O ką bekalbėti apie 
įsivaizdavau, kad ateivis vie-1 asketinio turinio knygas, kurių 
nuolis. žilais plaukais: mat kaž-iyra tiesiog pavydėtinas rinki
kai}) atrodė, kad tas kas moko ; nys. Visa bibliotekėlė turi apie 
šv. Raštą, turi turėti gana ge- pusantro tūkstančio knygų ir 
rą metų pluoštą. Tuo tarpu nu-j tai daugiausiai geradarių dova- 
žengia jaunutis tėvelis. Susipa- nos. kurias atsiųsdavo už įvai- 
žįstame ir užsimezga pašnekę- rius patarnavimus, nes pinigi- 
sys. Kaip dvasiškiui padaro iš- nių dovanų neimdavo, 
imtį ir įsileidžia į patį vienuo-; 
lyną. Pirmiausia parodo tėvų 
rekreacijos kambarį, kame po 
pietų ir po vakarienės susiren
ka vienuolyno tėvai pailsėti ir 
praleisti kartu kokį pusvalandį. 
Rekreacijos kambaryje ilgas 
stalas apdėtas įvairiais moksli
niais žurnalais ir laikraščiais.
— Mes čia susirenkame, aiš

kina T. Klemensas, netik pailsė
ti, bet kartu ir paskaityti žur
nalų. Juk dėstant reikia būti
visada aktualiems ir sekti davė teologijos doktoratą, o 
mokslo pažangą pasaulyje. Biblicum Institutas — Šv. Rai- 
Priemonių pakanka, nes ateina'to licencijatą ir išUikiŲK pasku- 
visi žurnalai iš Romos univer- * tiniu* egzaminus davė teisę 
sitetų, Wašingtoao, Prancūzi-, 
jos, Belgijos ir Kanados.

Aprodo klases, kuriose yra

kad
Tė- 
yra

— Tėve, paklausiau, kur bai
gėte mokslus?

— Romoje, šv. Antano univer
sitete. Ten apgyniau 
pirmą dizertaciją ir 

.pirmą jos dalį lietuvių 
nių pasišventimo dėka,
negalėdamas grįžti tėvynėn, tę
siau savo mokslą Biblicum Ins
titute per dvejus metus.

— Baigę mokslą, kokius laips
nius gavote?
— Pranciškonų universitetas

ir savo 
išleidau 
tremti- 
Vėliau,

pargirtam....
mažai pasiekia šį garbės titulą?'vykti. Dabar man svarbu atlikti
— Seniau reikėdavo turėti jau tie du dėstymo metai, 

teologijos doktoratą, o dabar — 0 kaip Jums patinka čia 
pakanka tik licencijato. Tas jau dėstyti svetimoj seminarijoje? 
atima vienus metus laiko ar — Esu labai patenkintas. Y- 
daugiau. Institutą lankant jau patingai yra džiugu, kad stu- 
reikia parašyti du praktiniai dentai atidžiai seka paskaitas ir 
darbai: vienas licencijatui, oiyra patenkinti. Rezultatai per 
kitas doktoratui. Be to pati di- dvejus egzaminus įrodė, kad

j zertacija reikalauja didelio pa- ištiesų jie gerai pasisavina dės- 
'siruošimo. Nereikia kalbėti, kad tytus dalykus. Tas kaip tik su- 
senovės kalbos turi būti žino- teikia pasitenkinimą ir tikrai 
mos. Be hebraijų. graikų, syrų, jaučiuosi dirbąs apaštalavimo 

iaramajų reikia mokėti puikiai, darbą Kristaus vynuogyne. 
, vokiečių kalbą, nes vokiečiai i 
katalikai ir protestantai yra mą. norėčiau paklausti, ar Jūs 
daug prirašę. Kas rašo šv. Raš-'apaštalaujate ir tarp lietuvių? 
to dizertaciją turi mokėti taip- — Visai mažai, nes neturiu 
pat lotynų, italų, prancūzų, an- laiko. Žinoma, neatsisakau, jei 
glų ir ispanų kalbas. Kitaip bū- parapijos klebonas prašo. Man 
tų neįmanoma naudotis litera- tai būną mažas išsiblaškymas 
tūra. Galų gale, prieš dizerta- ir poilsis; juk sėdėti prie kny- 
cijos gynimą reikia atlikti prak-: gų nuo ryto iki vakaro irgi nu- 
tims darbas, kurį duoda prieš sibosta. 
vieną valandą, šiam darbui pa-į 
sirengti reikia rimtai rengtis 
bent vienus metus. Kaip tik, 
manau, tam tikslui yra įstaty
mas, kad po licencijato gavimo 
kandidatas turi mokyti šv. Raš- padėčiai geriau 
tą bent du metus. Štai kodėl, ypatingai, kad Montrealyje “il- 
tiek mažai gauna titulus. Ne gaskverniai” (taip teko girdėti 
kiekvienas užbaigęs turi laimę J viename tarybininkų susirinki- 
turėti daugiau laisvo laiko, kad me) yra kažkaip izoliuojami 
galėtų rengtis. j net nuo kultūrinio darbo.
— Kada manote baigti darbą? Ilgiau išsikalbėjome apie
— Nežinau. Jei būčiau turė- bendrą lietuvių padėtį Dr. Tė

jęs laisvas rankas būčiau bebai-:vas Klemensas yra daugiau pe- 
giąs. Tuo tarpu beveik pusant
rų metų teko rūpintis daugiau 
lietuvių pranciškonų reikalais 
ir tik atliekamu laiku šiek tiekįviai dirbtų vieningai ir norėtų, 
paimdavau knygą į rankas.! kad pasibaigtų neteisingas kal- 
Nuo pereitų metų spalių mene-; tinimas, kuris yra metamas

Kanados Lietuvių Sąjungai. Jis 
trokštų dirbti ir kultūrinį dar
bą, laiko tam atrastų; deja, ku
nigo pasirodymas yra įžvelgia
mas kaip religine veikla, srovi
nis įsikišimas ir tam darbui 
sutrukdyti nesiskaitoma su 
priemonėmis. Kun. A.

— Užsiminus apie apaštalavi-Į
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į

— O kaip su organizacijomis? 
Ar jose dalyvaujate?
— Norėčiau dalyvauti, bet ir 

čia dėl laiko stokos turiu atsi
sakyti. Be to esant dabartinei

būti nuošaliai,

simistas, negu optimistas. Jis 
trokštų, kad taika įsiviešpatau
tų lietuvių tarpe, kad visi lietu-

I
šio pradėjau darbą rimčiau ir 
pamažu varausi pirmyn. Sakau, 
pamažu, nes Montrealyje nega
liu gauti vokiškos literatūros. 
Mažai tikiuosi gauti ir Wa- 
shingtono universiteto bibliote
koje. Todėl darbą teks baigti 
Romoje. Juk vistiek ten turiu

rengtis doktoratui.
— Ar manote rašyti naują di- 

__r_____ ___________ _________ j__ zertaciją?
mokoma teologija; sienos dau-j — Ne tik manau, bet ir jau 
giausiai aptiestos įvairiais iš pradėjau rengtis. Žinoma, la- 
šventosios Žemės žemėlapiais,1 bai sunkus dalykas, bet jis man 
turi net atskirą muziejų ir apa- malonus, nes noriu neapvilti 
ratą padidinmui. kad kalbant a- Lietuvos Pranciškonų Provinci- 
pie šventame Rašte užrašytas jolo T. Benedikto Bagdono, 
vietas profesorius galėtų paro- OFM.. kurio dėka baigiau šv. 
dyti fotografijas. Biblioteka Rašto universitetą ir kuris man 
gana didelė: virš 30,000 knygų. įsakė užbaigti galutinai viską 
Čia tikrai yra pakankamai me- apginant dizertaciją. 
džiagos tiek profesoriams, tiek — Girdėjau, kad šv. ~ 
studentams. Aprodęs visą vie- daktarų yra mažai. Ar tas tie- 
nuolyną mane nusiveda į savo sa?
asmeninę celę. Kambarys ne- — Tiesa. Galima skaityti, kad 
perdidelis. sienos tuščios; vos kas met vienas ar du gauna 
jas dabina kryžius. Nekalto Jdoktoratą. Šiais metais Institu- 
Prasidejimo paveikslas. “Darbi- tum Biblicum švenčia 40 metų 
ninko” kalendorius su Aušros’nuo įkūrimo. Per šiuos 40 metų 
vartais ir meniškai išdrožta Vy-; baigė mokslą apie 1700-1800 
tis. dovana iš Romos laikų, studentų, o doktoratus gavo tik

♦

Prie vienos sienos stovi lenty- apie 35.
nos pilnos knygų. Beveik visos i — įdomu žinoti, kodėl taip

ATVIRAS LAIŠKAS PONUI 
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUI

ir Redaktoriaus H. 
pavadintą 

Minimas autorius,

Barry O’Neill, jo žmona Eileen ir jų sūnus 
Stephen. Jie žiūri, ar tinka jų sūnui Arktikos vil
ko oda. Šis berniukas pirmas baltasis vaikas gi
męs Klondike Alaskos srityje. Jie randasi prie 
Silver Basin Yukon kasyklų ofiso.

ne visi iškilmingai 
iš Amerikos visoke-

kiečių atstovas, kad tuojau gali 
užsibaigti į Ameriką įvažiavi
mas. Tuo reikalu reikalinga 
tuojau susirūpinti. Aš girdėjau, 
kad jūs daug kam padėjot, gal 
ir man galėtumėt kaip nors pa
daryti darbo ir buto garanti
jas. vienu žodžiu duoti mums 
galimybės išvažiuoti į Ameri
ką”.

Žinoma, 
pasižadėjo
riopą paramą,, bet, į Ameriką 
atvažiavę ir vos šiek tiek susi
tvarkę bei apsipažinę, tuojau 
pradėjo rūpintis ir pasilikusiais 
stovyklose, ne tik parašydami 
laiškus, ar siuntinius pasiųsda
mi, bet ėmėsi ieškoti galimy
bių vieną kitą šeimą iš tremties 
atsikviesti. Štai pora pavyz- 
džių: Tūlas Memmingeno lietu- 
vių stovyklos gyventojas, prieš 
4-rius mėnesius atvažiavęs į A- 
meriką ir vos šiek tiek čia susi
tvarkęs ir apsipažinęs, surado 
galimybę net 5-kioms šeimoms 
sudaryti darbo ir buto garan
tijas. Tos šeimos jau pakelyje 
į Ameriką. Kitas Ingolstadto 
stovyklos gyventojas, žemaičių 
Kalvarijos ūkininkas, taip pat 
tik prieš 4-rius mėnesius su 
savo šeima atvažiavęs Ameri
kon su nevardinėmis garanti
jomis, surado galimybės irgi 
sudaryti kelioms šeimoms rei
kalingus atvykimui dokumen
tus. Kai kurios šeimos jau šio
mis dienomis laukiamos atva
žiuojant.

Yra ir daugiau tokių pavyz
džių. Reikalinga tik noro, geros 
valios ir pasiryžimo, ir tikslas 
netaip jau sunkiai atsiekiamas.

Jonas Ervydis.

gauskaitės išvedžiojimų, kiek į Manęs kalinimo motyvai 
liečia kritikos reikalus.
daugiau. To šmeižtų pilno 
straipsnio autorei S. Olgauskai- 
tei, jei ji dar nėra skaičiusi, 
siūlyčiau pasiskaityti J. Miliu- 
šio straipsnį, patalpintą peda
gogikos žurnale “Tremtinių! Sąjungos narys ir turiu išduotą 
Mokykla” Nr. 5-6, iš 1946 m.,’politinio kalinio liudijimą Nr. 
kur itin griežtai pasisakyta dėl(627, kuriame aiškiai pasakyta: 
p. Stp. Vykinto redaguojamo j “kalintas už dalyvavimą anti- 
žumalo ir paties jo redakto-1 nacinėje rezistencijoje”. Taipo- 
riaus, kaip kritiko, (pusi. 137). 
To pasisakymo čia nekartosiu.

Gi apie tokius žmones, kurie 
nemėgsta švaros, tvarkos ir 
nemėgo net tvorų susitaisymo 
Nepriklausomoj Lietuvoj, ne- 

ižiūrint, kur jie būtų gyvenę: 
Šėtoj ar kokioj Žagarėj — čia 
netenka kalbėti, nes jie ir taip 
visiems supraptami.

Dabar — ir prieisime prie 
svarbiausio punkto. Iškelsiu 
patį svarbiausįjį šmeižtą, kurį Į T 
reikalauju, kad būtų atšauktas.! 
Laikraštyje, bekalbant i 
manęs kalinimą nacių laikais, 
šmeižimo vardan, yra šitaip 
parašyta: “...čia tenka pažymė
ti, kad gerb. autorius kacetan 
pateko už anų metų pagarsėju
sią, specialų vardą turinčią 
prekybą”...

Paryškinu, kad šis šmeižtas 
nepraeis be gilesnių pasekmių.

yra 
Dar | labai gerai žinomi Lietuvos An- 

tinacinės Rezistencijos b. Politi- 
Sąjungos Centre (Gi Sąjungos 
Centro valdybos narių jau yra 
atvykusių ir į JAV). Jie tars 
žodį apie tai, nes aš esu tos

gi net pačiam Toronte gyvena 
vienas asmuo, su kuriuo kartu 
buvau kalinamas.

Čia pat turiu pridurti, jog tai 
yra netiesa, kaip S. Olgauskai- 
tė teigia, kad aš “buvau pate
kęs į kacetą”. Aš buvau kalina
mas ne kacete, bet Kauno Sun
kiųjų Darbų Kalėjime.

Taigi, prašydamas 
“Darbininko”
mano atvirą laišką atspausdinti 
Jūsų redaguojamam laikrašty
je, vienkart primenu, kad

Į “Naujienoms” neatšaukus šio

Didysis Ramybės 
feritinis

Gerb.
Redaktorių šį

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psL

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $8.75.

1S Lietuvoje Sužoud^ tų 
Kunigų

Dienraštyje “Naujienose” Nr. Nr. 2-3, iš rugsėjo - spalio mėn. 
203, iš rugpiūčio 29 d., buvo at- 1946 m. 
spausdintas pilnas insinuacinių Žemelio straipsnį, 
išsireiškimų straipsnis, liečiąs “Kritika”,
mano asmenį, užvardintas — pasisakydamas dėl Stp. Vykin- 
“Ylos maiše nepaslėpsi”. to ir kitų smarkiųjų kritikos

tono, tarp kita ko, šitaip paste
bi: “Mes dar atsimename iš ne
priklausomo gyvenimo laikų, 
kada kai kurie mūsų kultūrinio 
gyvenimo kritikai bei darbuo
tojai kritikavo vieną ar kitą 
meninį pasirodymą, mūsų pra- 

* dedančiuosius rašytojus ir kt. 
j “nusirašyda

vo”, jog bekritikuodami priei
davo iki asmeniškumų. Ir pav., 
,p. Keliuotis, vertindamas daiL 
Rūkštelės kūrinius, kartą šitaip 

užbaigė vieną savo straipsnį: 
“rūkštelė ir liks rūkštelė ir iš 
jos likerio nepadarysi...”

Paminėdamas Stp. Vykinto 
. straipsnį: “A Kairio poezija ir 

tūpusį 
“Mintyje” Nr. 108, p. H. Žeme
lis šitaip priduria: “Atrodo,

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

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

apiei šmeižto, teks kreiptis į teisin-
I

Jeigu tame straipsnyje nebū
tų šmeižiančių pasireiškimų, 
netektų į jį ir atsakyti, nes vi
siems yra aiškiai matoma, ko- 

vadovau- 
damosi autorė jį rašė. Tačiau 
šiuo atveju yra kiek kitaip. Dėl 
b» tad priežastie,, j straipsnį 
randu reikalą trumpai atsakyti,' ..........................
o patį svarbiausi jį šio atsaky-1 - 
mo punktą — pasiliksiu šio at
viro laiško pabaigai.

Sigutė Olgauskaitė (matomai,
— slapyvardis) mane vadina 
žurnalistu, imdama šį žodį ka
butėse. Deja, aš vis dėlto turiu 
Žurnalistų Sąjungos liudijimą 
Nr. 22, kuris yra pasirašytas - -
Sąjungos Valdybos Pirmininko'Pr- Ališausko kritika”, 
ir Sekretoriaus ir kuris para
šytas be jokių kabučių.

Dėl autorės parašymo, kad aš prie šios kritikos nebūtų ko pri- 
1949. IV. 10. “beveik koliojimo- dėti, bet kažkaip jaučiasi objek- 

1 si tonu užpuoliau p. Indrelie- tyvumo stoka ’.
nę”, yra visiškai be jokio pa
grindo. (Cituodamas S. Oigaus- kalbėjęs ir apie to paties kriti- 
kaitės žodžius, vieną iš jų pa-j ko (Stp. Vykinto) vertinimą 
braukiau). Juk pasakymas “be-'Pulgio Andriušio knygos, deda 
veik” sugriauna ir pačios auto- šitokią užbaigą: "Tikrai labai 
rėš teigimą. O buvo taip: kada teisingas, objektyvus ir paska- 
p. Indrelienė kitus jau tikrai tinantis kritikos balsas (P. An- 
(ne “beveik”) ėmė užgaulioti, driušio knygos atžvilgiu 
tuomet, nei vieno žodžio nepri- Al.), bet kodėl to balso tonas 
dedant nuo savęs, buvo per- momentaliai 
skaityta iš pačių Kanados lie- nant 
tuvių laikraščio “Nepriklauso- žingsnius, 
ma Lietuva” viena pastraipėlė, 
liečianti čia minimą p. Indrelie-
nę.

Dėl kritikos ir kontra kriti
kos poezijos debiutanto p. A 
Kairio eilėraščių rinkinio, auto
rė dar ne viską pacitavo lies
dama tik p. Vykinto pasisaky
mą. Norisi jai priminti "Min
ties” žurnale (ne laikraštyje)

’• ^astojkiomis intencijomis

gurno įstaigas.
Pastaba: Panašaus turinio 

atviras laiškas yra pasiųstas ir 
p. “Naujienų” Redaktoriui, bet 
jis nėra atspausdinamas.

Reikšdamas Ponui Redakto
riui pagarbą

Pranys Alšenas 
Toronto, 1949. IX. 6.

Iš Europos aliarmuojanti laiškai

f 4?; 
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Dar toliau. H. Žemelis, pa-

Pr.

Laike jūros laivyno manevrų ties Virginia 
Beach, Va., užplaukęs ant .pakraščio seklumos, 
sudužęs karo laivas, kuris dalyvavo čia Jūros A- 
kademijos kadetų iš Annapolis, Md., pratybose.

pasikeičia verti- 
A. Kairio pirmuosius 

Ten autorius ir P. 
Ališauskas išniekinti net už tai, 
kad paskutinysis palinkėjo au
toriui “kūrybines galias plėtoti 
ateityje”.

į šį p. Žemelio straipsnį Stp. 
Vykintas nieko neatsakė, nors 
jis buvo patalpintas paties Stp. 
Vykinto redaguojamam žurna
le. Vadinasi, sutiko su tomis 
mintimis. Tai tiek dėl S. Ol-

Išvažiuodami iš Europos ir je pranešimas emigracijos rei- 
atsisveikindami su pasiliekami- kalais. Karininkas pasakė, kad 
čiais, o ypač su tais, su kuriais reikia su dokumentais labai pa- 
per keturius metus kartu sto- skubėti, nes paskiau gali būti 

per vėlu, nes bylius gali pasi
baigti. Tai aš dabar esu labai 
susirūpinusi dėl savo padė
ties...” Kitas rašo: “Kreipiuos į

vykiose gyvenome, kartu ten 
badą ir skurdą kentėme, beveik 
mes visi jiems pažadėjome, pa
siekę laisvosios Amerikos kran
tus, ne tik ilgiausius laiškus ra- jus su dideliu prašymu ir labai 
šyti, bet ir dėti visas pastan- prašau mano prašymą išpildy- 
gas, kad ir jie galėtų atvažiuo- ti, jei jums galimybės leistų, 
ti į šį laisvės kraštą. Pažadėjo- žinai koksai reikalas, negaunu, 
me Amerikoj surasti, kas pasi- kas mums sudarytų darbo ir 
rašytų darbo ir buto garanti- buto garantijas. Gal jūs galėtu- 
jas, kad ir jie galėtų išsprukti 
iš tos suvargusios, karo su
griautos ir nusiaubtos Europos.

Pasiliekantieji tokiais mūsų 
pažadais pasitikėjo. Tačiau 
dauguma iš mūsų atvažiavu
siųjų į Ameriką savo duotus 
pažadus pamiršome.

Paskutiniuoju laiku gauna
mieji iš Europos jų laiškai yra 
pilni baimės, susijaudinimo ir 
susirūpinimo. Dažnai rimtus ir 
pagrįstus priekaištus mums 
daro, kad būdami sotūs ir san- 
gūs Amerikoje pamiršome juos 
alkanus ir neviltyje pasilikusius 
dėl rytojaus Europoje. Štai po
ros laiškų ištraukos:

“Vakar buvo mūsų stovyklo-

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

' Knyga verta įsigyti kiekvie- 
nam, norinčiam plačiau susipa- 

ižinti su visų taip mylimo šven- 
■tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
įšv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

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

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

South Boston 27, Mass.

I

t

mėt mus iš čia išgelbėti, kad 
Vokietijoje, nereiktų likti amži
nai. Buvo pas mus susirinki
mas ir pranešė vienas ameri-

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, įSIGYK — 
ANGLŲ 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
M* W. SROAOWAY, SO. OOSTON. MASS.



"lietuviai tremtiniai saugos
Ameriką nuo komunizmo"-

taip rašo “Cicero Lite” patalpinusi savo š. m. rugpjūčio mėn. 19 
d. numeryje Dr. Kazimiero Sruogos (Kazio Veržiko) laišką.

Tremtiniai uždarbio 
davėjai

Jau trys, ar keturi mė
nesiai, — rašo Sruoga, — 
vis daugiau ir daugiau 
matosi “naujų” žmonių, 
kurie vaikšto Cicero gat
vėmis, įsikuria jūsų kai
mynystėje, perka maistą 
ir kitas reikmenes vietinė
se krautuvėse, lanko vieti
nius daktarus, vaistines, 
dantų ir akių gydytojus, 
vyrų ir moterų plaukų 
kirpėjus, batsiuvius ir t.t.

Tremtiniai nesudaro 
naštos

Bet kas yra tie “nauji” 
žmonės? Jie yra naujieji 
“grinoriai”, buvusieji DP. 
iš anos pusės geležinės 
uždangos. Dauguma jų 
lietuviai (bent kiek aš ži
nau) ir kitų tautybių žmo
nės.

Faktas, kad lietuviškos 
kilmės žmonės iki šio lai
ko sudaro žymią Cicero 
gyventojų dalį. Daugelis 
iš jų atvyko į šį miestą 
prieš kokią 30-40 metų, 
sudarė šeimas ir sukūrė 
čia pasiturintį pragyveni
mą. Labai didelė jų dalis 
jau ir gimė šiame krašte. 
Nemaža dalis iš senųjų 
lietuvių yra gyvi liudinin
kai, kaip mūsų Cicero, iš 
laukine žole ir krūmokš
niais apklotų laukų išaugo 
į labai modemišką mies
tą. Šitie lietuviškos kilmės 
Amerikiečiai mielai padė
jo savo giminėms ir drau
gams pasiekti šį kraštą, 
aprūpino juos pastoge, 
maistu ir darbu. Tuo būdu 
tie ateiviai nesudaro kon
kurencijos darbo srityje 
ir neapsunkina bendruo
menės.

Ką jie moka dirbti?

klausimą, aš pacituosiu 
keletą ištraukų iš “Ency- 
clopedia Amerikana”: — 
“Lietuvių kalba yra se
nesnė už graikų, lotynų, 
vokiečių, keltų - ir slavų 
kalbas. Ji priklauso indo
europiečių grupei ir yra 
artimiausia sanskr i t u i. 
Rečius savo monumentali- 
nėje “Geographie Univer- 
selle” sako: jeigu apie 
tautos vertę visoje žmoni
joje tektų spręsti pagal 
jos kalbos grožį, tai lietu
vių tauta būtų pirmutinė 
Europos tautų eilėse”.

Lietuva saugojo Europą 
nuo despotizmo

Lietuva vaidino svarbų 
vaidmenį viduramžių Eu
ropoje. Ji palaužė totorių 
galybę ir, tuo būdu ap
saugojo Europą nuo azia- 
tiško despotizmo. Vėliau, 
ji palaužė Vokiečių impe
rialistinės ekspansijos jė
gas rytuose, visiškai juos 
sumušdama Tannenburgo 
mūšyje. Bet, daug vėliau 
Lietuva pati buvo nugalė
ta ir padalinta tarp Rusi
jos ir Vokietijos.

Hitleris su Stalinu vėl 
žudo Lietuvą

Po pirmojo pasaulinio 
karo Lietuvos savanoriai 
aukojo savo gyvybę už 
Lietuvos laisvę. Ir štai, 
1918 metais Lietuva prisi
kėlė, kaip laisva, nepri
klausoma ir demokratiška 
respublika. Tačiau Hitle
rio - Stalino sąjunga ir jų 
agresivus imperializmas 
padarė tai, kad Lietuva 
šiandien yra Sovietų Ru
sijos okupuota. Sovietų 
politika lietuvių tautos at
žvilgiu labai aiški ir pa
prasta: visiškas išnaikini- 
Imas.

PABBIHINKAS

Džiaugiasi išlikę gyvi U. S. submarino Cochino, kuris laike manev
rų išsprogo ir paskendo ties Norvegija, įgulos nariai.

A. Vilainis

Dar Vienas Vandens Lašas j Didįjį 
Vandenyną •••

Reportažas iš Vokietijos

Naujai atvykstantieji 
lietuviai sudaro labai įvai
rią žmonių grupę. Jų tar
pe yra daktarų ,gailestin
gųjų seserų, inžinierių, u- 
niversiteto profe šorių, 
pradžios mokytojų, žurna
listų, mechanikų, ūkinin
kų, žemės ūkio ir fabrikų 
darbininkų.
Lietuviai pirmutinių Eu

ropos tautų eilėje
Bet kas, pagaliau, yra 

tie lietuviai? Kokia kalba 
jie kalba? Kad davus pa- 
tikimiausį atsakymą į šį

Lietuviai tremtiniai sau
gos Ameriką nuo 

komunizmo
Sovietai brutaliai oku

puodami Lietuvą, sulaužė 
visas žmogaus teises ir eg
zistuojančias sutartis. To
dėl Jungtinės Amerikos 
Valstybės niekada nepri
pažino šitos Sovietų oku
pacijos. Todėl yra visai 
natūralu, kad tie lietuviai, 
kurie stengiasi išsigelbėti 
nuo Sibiro verguvės ir 
tikros mirties ieško ap
saugos šiame krašte. Yra

Sunkūs debesys padan
gėje suskilo, prasiskyrė. 
Saulė pasviro į vakarus. 
Auksinės juostos nudri
ko iki banguojančių ma
rių. Jos auksuoja dangų 
ir jūrą. Laivas drąsiai ski
ria vandenis. Vanduo, ro
dos, verda putoja. Ant su
skilusių bangų, subirusių 
į vandens lašus, krinta, lig 
žaibas, vaivorykščių spal
vos. *

Mes vis dar plaukiame į 
vakarus. Šiandien “Gene
ral Howze” daro 16.33 
mazgų į valandą. Keturios 
dienos, kai mus supa lai
vas. Senai žemės krantai 
išnyko iš akių. Greit pa
miršome, kaip mus iš Bre
meno išlydėjo žuvėdrų 
pulkai. Europa, jau už At
lanto ribos. Paskutinį su
diev jos krantams pasakė
me prie Doverio. Čia mus 
“apraudojo” klykiančios 
žuvėdros. Pingvinai, tūp
dami ant siūbuojančių 
bangų, paprašė paskutinės 
aukos iš išvykstančių eu
ropiečių... Po to aparatai, 
stingstantis akių žvilgsnis 
fiksavo aukštus klinties 
krantus, slėnyje kilančius 
baltus bokštus, mūrus... 
Paskutiniai iš mūsų akių 
išnyko žvejų kutenai. Jū
ra apsitraukė pilku rūku...

Po kelių dienų apsipra
tome. Jūros liga mažai kas 
besikankina. Vilnys z apri
mo. Vėjai nebesiaučia sep-

— šaukė vienas už 
“Ir vėl tie šunes” —

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
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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. Parduodavę po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
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visiškai aišku, kad šitie 
žmonės (t. y. lietuviai 
tremtiniai) sudarys stip
riausią užtvarą komuniz
mo idėjų plėtimuisi šioje 
šalyje. Nes jie iš savo as
meniško praktiško patyri
mo žino, ką tas reiškia, 
kai komunistai išplėšia ne 
tik jūsų asmenišką laisvę, 
bet atima iš jūs jūsų pa
stogę ir visą nuosavybę ir 
nieko daugiau nepalieka, 
kaip kankinio mirtį.

GALE LAUKO TOLI

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

Vardas......... -........ -...........................................

Gale lauko toli
Trys berželiai stovi
Trys berželiai svyru svyruonė- 
Tarpu savęs kalba.

Kad aš būč’ bernelis 
Laukų artojėlis
Viso svieto vargą vargužėlį 
žagrele užarčiau.

Gale lauko toli
Trys liepelės stovi
Trys liepelės svyru svyruonėlės 
Tarpu savęs kalba

Kad aš būč’ mergelė
Drobių audėjėlė
Viso svieto vargą vargužėlį 
Drobelės suausčiau.

(Kiekvienas posmas kartoja
mas 2 k.).

[ liai

tynių balų. Didysis vande
nynas, kai jį nešviečia 
saulė, atrodo, kaip suartos 
Suvalkijos lygumos. Laivo 
gyvenimas įgyo normalų 
pobūdį. Vis žiūrime, seka
me, ar nepamatysime ban
ginį, ryklius... Pirmieji pa
sirodė jūros šunes. Jie su
kėlė tikrą audrą. “Štai šu
nes” 
kitą.
ryktelėjo su apmaudu vy
ras. “Mes manėme, kad jie 
paliko Europoje, ir dau
giau mums nekliudys ke
lionės į laisvės šalį”... “Ne
sibijok” — su šypsena ra
mina žmona. “Šie šunes 
nešoka per bortą”. Visi 
dalinasi naujais įspū
džiais.

Vienas žilas žmogus lin
guodamas galva sako: 
“Plaukiame į tolimą kraš
tą. Mes neturime baimės. 
Pp žvaigždėta vėliava, at- 
gija viltys naujam gyveni
mui. Tačiau kas būtų, jei 
šis laivas plauktų į plačią
ją tėvynę — į Sibirą”... Vi
sų veidai apsiniaukė. Vi
si pajuto šaltį, lig pati 
mirtis būtų pažvelgus į a- 
kis. Visi suprato, kokią 
paniką ir tragediją išgy
ventų laivo keleiviai. Kiek 
aukų paimtų vandenynas, 
jei nebūtų surakinti, jei 
turėtų laisvės iškopti bent 
į denį...

Viena smulkmena, vos 
nesukėlė ir mūsų laive pa
nikos. Čia ši garbė pri
klauso moterims. Ant lai
vo denio pradėjo dalinti 
pluoštais “anketas”. Viena 
moteris šūktelėjo: “Mato
te, ir ant laivo bus skri- 
ningas... Jau dalina ir an
ketas”... Blankas tikrai 
dalino. Šį kartą IRO, duo
dama po paskutinį dolerį 
dovanų ,klausė, ką mes 
pirksime už jį laivo kanti
ne. Geroji globėja, teta 
IRO, galėjo sužinoti iš šių 
blankų, tik kas mėgsta ci- 
ant laivo pritrūko sava- 
ladą ir džiūsą.

Jau antra diena darbams 
ant laivo pri trūko sava
norių. Prasidėjo gaudy
mas - rekrutavimas ant 
denio ir, atsiimant maisto 
korteles, valgykloje, 
ši pareiga atliekama
pagal sąrašą, atsirado zui
kių, kuriuos pagauti be
veik neįmanoma. Mano 
kaimynas kasdien skolin
davo 5 metų berniuką iš 
savo gero pažįstamo. Jis 
praeidavo su šypsena pro 
gaudytojus. Kas paliko be 
globos mažąjį berniuką?

Vienam pasisekė ir iš 
darbų grįžti prakaito ne- 

Į išliejus... Kai jis su kitais 
'buvo nuvestas į karininkų

Pradžia 3-čiame pusi.
tis “die Welt” rusai suda
rinėja grupėmis po 250 
vokiečių milicininkų ir 
siunčia juos į Vengriją ir 
Rumuniją mokyti anuos 
“draugiško apsiėjimo su 
žmonėmis”. Tuos milici
ninkų padalinius lydi ypač 
ištikimi komunistams gin
kluoti palydovai. Kaip yra 
žinoma bolševikai į Ven
griją ir Rumuniją yra 
daug ginklų prigabenę iš 
Čekoslovakijos Škoda fa
brikų ,o su tų konstrukci
jų ginklais tenykščiai ko
munistai nemoka apseiti. 
Taigi “die Welt” spėja, 
kad tos “milicininkų” gru
pės yra ne kas kita, o tik 
instruktoriai skirti rumu
nus ir vengrus mokyti su 
tais ginklais apseiti.
SOVIETAI ĮRENGINĖJA 

VOKIETIJOJE V-2
BAZES

Sovietai įrenginėja V-2 
bazes. Atbėgęs iš rytų zo
nos vokietis rakietų spe
cialistas, kuris savo pa
vardės skelbti bijosi “die

KariūnasLIETUVA

Welt” redakcijai papasa
kojo apie bolševikų pasi
rengimus karui. Sovietai 
stato V-2 rakietų lizdus, 
kurie nukreipiami į vaka
rų Europą. Prie tų bazių 
įrengimo dirba skaitlingos 
rusų komisijos ir specia
listai. Bazės įrengiamos 
su reikalingomis kalkule- 
cijomis ir balistiniais iš
aiškinimais, taip, kad jos 
per kelias minutes gali 
pradėti visos kartu veikti. 
Kiekviena iš tų bazių turi 
savo “paskirtas sritis” va
karų Europoje. Tas vokie
čių specialistas sako, kad 
penkios tokios bazės esan
čios galutinai įrengtos ir 
šešios dar teberengiamos. 
Dvi gatavai įrengtos, ba
terijos esančios Meklen
burge tarp Neustreliz ir 
Penzlin ir esančios Švedi
jos pusėn nukreiptos. Vie
na iš tų baterijų, kuri ran
dasi Thuringijoje, į pietus 
nuo Erfurto, yra nutaiky
ta į Rheino kraštą.

RAUDONOJO PAREI
GŪNO UŽUOJAUTA

gėrėtis 
saulėly-

keleiviai

klubą valymo darbams, 
priėjęs prie čia kabančio 
laivo šefo paveikslo, ilgai 
stovėjo, skaitė ,datas, įra
šus. Prižiūrėtojas negras 
susidomėjęs tuo, jo pa
klausė, dėl ko jis taip il
gai žiūri į šefo paveikslą. 
“Aš gailiuos, kad genero
las anksti mirė. Jis mane 
tikriausiai paliuos uotų 
nuo darbo, kad galėčiau 
gėrėtis jūra”... Negrui tai 
patiko. Jis paėmė kortelę 
pasirašė ir atleido nuo 
darbo. Keleivis su šypsena 
užkopė ant denio 
gęstančiu jūroje 
džiu...

Vieną popietę
vis dėlto pamatė banginį... 
Jis neiškilo, kaip ledo kal
nas į paviršių. Iššvirkštė 
tik aukštyn vandens stul
pą... Vėl spėliojimai, abe
jonės, ar gali Atlante bū
ti banginis, kai jo tėvynė 
šiaurės vandenyse. Tačiau, 
juk paklydėlių visur pasi
taiko. Atsiminta iš Evan
gelijos pranašas, išbuvęs 
tris dienas, pabaisos vidu
riuose.

Vakare mūsų pačių šešė
liai susilėjo su rūku. Prie
blandoje suaidėjo dainos 
posmai: “Šėriau žirgelį”, 
“Leiskit į tėvynę”... Po va
landos denis ištuštėja. Da
bar laivo bangos mus su
pa, kaip vaikus lopšyje. 
Angelai praveria sapnų 
karalijos erdves. Atkelia 
vartus į tėviškę. Skamba 
dalgiai, rikiuojasi gubos... 
Piemenėlis dūduoja rage
liu... Drebulės pakelyje 
virpa dreba... Iš užugirių 
pakyla mėnulis... Didelės 
sodybos kryžiaus šešėlis 
vėl gula ant sudegusių jos 
pamatų...

Po vidunakčio mes du 
draugai pakylame ir eina
me ant denio stebėti jūros. 
Dar gaubia ūkanos. Jūra 
vis ošia, dejuoja gaivalin
gai. Tolumoje su raudo
nais galiais žibintais pra- 

; slenka laivas. Pasilenkę, 
per bortą matome raibu
liuojantį vandenį. Fosfori
nės žuvys pradėjo nakties 
šokį. Jos kyla 
Šviečia mažais 
būreliais, kaip 
no vabalėliai,
saros naktį. Dar praslen
ka valanda kita. Dangus 
pragiedrėja. Kaip negęs
tančios akys sumirgėjo 

Kai žvaigždės. Mes tylime ir
ne klausome. Klausome, ar 

kas mus nešaukia. — Ne, 
dar ten tėvynėje tamsi 
naktis... Čia tik stūgauja 
amžinai nerimstantis van
denynas...

i paviršių, 
taškais, ži- 
švento Jo- 
svaigią va-

Čia amžinai skambės jos var
das—Lietuva.

O lygumos, laukai ir upės jį 
kartos.

Piliakalniuose užkeiktos kara
laitės miega.

Ir dūli kaulai milžinų tautos.

Žydės pavasariai, laukai ir 
lygumos.

Ir kiekvienam žiedely Lietuva 
žydės.

Rankas iškėlę kryžiai klūpos, 
Rugpiūčio naktys snigs žvaigž

dėm.

Žydės rugiai, svyruos artojai 
dirvoj,

Ir kaulus milžinų noragais jie 
išars.

Vaivorykštės iš lėto links ant 
šilo,

Lig dugno ežerus melsvus 
išgers.

Ir amžinai skambės jos vardas 
Lietuva,

O lygumos, laukai ir upės jį 
kartos.

Čia žydi smėly savanorių 
kraujas.

Piliakalniuose, kalnuose milžinų 
tautos.

Girtas raudonarmietis 
Waren’o miestelyje užsi
manė pasisupti karuselėje. 
Jis, pavartojęs prievartą, 
įsėdo į supynęs ir, kai ka
ruselė visu greičiu įsisuko, 
neišlaikęs lygsvaros, išlė
kė tiesiog į susirinkusių 
žiūrovų publiką. Rezultate 
vienas užmuštas ir vienam 
šonkauliai išlaužyti. Ka
reivis tačiau išliko gyvas. 
Rusų komendantas, ver
kiančiai užmuštojo žmonai 
šaipydamasis paguodė: — 
“Tod nix šlim” (mirtis ne
blogai).

Pirma reikia žemieji ligi sau 
iškelti, kol pats ryšies dar auk
ščiau palypėti.

Vaižgantas

Nervų karo, kuris veda
mas Sovietų Rusijos prieš 
Tito, frontas: Vengrijoje 
prie Jugoslavijos sienos 
Mohacs ,ties kuriuo, kaip 
pranešama, Sovietai kon
centruoja kariuo menės 
trupes ir tankus.

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. Palau, S J.

Nuotrauka bandymų atliktų Atominės Ener
gijos komisijos 1948 m. pavasaryje prie Eniwetok 
A toli, Pacifike, su trimis atominiais ginklais. 
Sprogę viršun iškilusieji atominiai sviediniai, su
darė nuotraukoje matomos formacijos vaizdą.
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Lietuvos labui. Taipgi ir šiosl 
šalies, kuri yra mūsų gimtinė.

LEWIST0N, ME.
25-kių Met. Vedybinio 
Gyvenimo Jubiliejus

Ponas ir ponia Varaneckiai,! 
iš Leviston. Me. šventė savo I 
25-kių metų vedybinio gyveni
mo jubiliejų. Ta proga juos pa
gerbti susirinko Lietuvių salė
je. Lewiston. Me. apie 200 jų 
giminių ir draugų, su kuriais 
jie turėjo ten iškilmingus pie
tus. Salė, kurioje tyko pietūs,} 
buvo gražiai išpuošta gyvomis: 
gėlėmis.

Ponios Varanackienės sesuo p.! 
Malvina Vasiliauskienė buvo 
šių vaišių šeimininkė. Jai gel
bėjo p. Valerija Rudokienė. A- 
bi iš Levviston. Me.

Solenizantams šia praga buvo 
įteiktos puikios parinktinės do-i 
vanos. Poniai Varanackienei jos} 
krikštasūnis (godson », Amol-' 
das Vasiliauskas. įteikė 25-kių; 
gražiausių Amerikos rožių bu-} 
kietą.

Pagerbti solenizantus, p.p. Į 
Varaneckus. atvyko svečių ir iš 
kitų miestų, būtent: p.p. Char-
les I. Fonger. iš Washington. s 
D. C.: p. Arnoldas Vasiliaus-j 
kas. iš New York: daug draugų, 
iš Rumford. Me.: iš Massachu- 
setts buvo atsilankę: p. John 
Keegan ir duktė Bunnv: poniai 
Shimkūnas; p-nia A. Bielevi- 
čienė. p.p. Umpai, p.p. Jaku
čiai ir p. William Sabas. Visi' 
čia suminėtieji yra giminės. Iš i 
kitų atsilankiusių tenka pami
nėti: p.p. Mazunkai. p-lė Gua-į 
dishiki, p-nia Kalveli ir p.p. 
Barkų šeima.

Šv. Mišias jubiliantų intenci
ja rytojaus dieną atlaikė tėvai 
Pranciškonai, iš Green. Me., 
Šv. Patrick's koplyčioje.

Ponai Varaneckai apsivedė 
Lawrence. Mass. ir. praslinkus 
penkeriems metams po vedybų.

išvyko gyventi į Levriston, Me., 
kur jie ir ligi šiolei gyvena. 210 
Pine St. Jie turi dukterį Vale
riją. kuri, baigusi Maine univer- 
sitetą, persikėlė į Boston, Mas- 
sachusetts ir čia dabar dieta.

Koresp.1

NEW KAVEN. CONN.
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Svarbus Moterų Sąjungos 
susirinkimas. Ketvirtadienį rug
sėjo 15 d.. 7:30 vai. vakare pa
rapijos svetainėje įvyks svar
bus Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
į kurį kviečiam visas nares at
silankyti ir atsivesti naujų na
rių bei viešnių sesių iš trem
ties. su kuriomis mes galėtu
mėm susipažinti.

Susirinkimui pasibaigus. į- 
vyks vaišės, kurias ruošia kuo
pos raštininkė M. Ramanaus
kienė ir sąjungietė Petravičie- 
nė.

Šiame susirinkime taipgi są- 
jungietės turės progos laimėti 
dovanėlę. Taigi dalyvaukit su
sirinkime.

Shawer Onai Makarevičiūtei. 
Rugpiūčio 27, Elzbieta ir Juo
zas Kazokai suruošė jaukias 
priešvestųvines vaišes pagerbti 
savo giminaitei ir augintinei O- 
nutei, kuri rengiasi ištekėti 
rugsėjo mėnesyje. Skaitlingai 
susirinko giminės, draugės bei 
draugai, kurie Onutę apdova
nojo brangiomis dovanomis ir 
pareiškė geriausius linkėjimus.

Sveikinam Onutę ir linkim 
laimės ir saulėto gyvenimo. 
Taipgi sveikinam ir ponus Ka
zokus. kurie taip tėviškai naš
laitę Onutę globojo, gausiai ap
dovanojo ir iškėlė tokias pui
kias vaišes. Tegul jiems atlygi
na gerasis Dievulis.
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Vyrų klubas savo patalpose. 
Šv. Kazimiero Vyrų klubo na-, 
riai dirba prakaituoja ir re
montuoja savo klubo nuosavą 
namą, kuris randasi. 106 Wil- 
liam St.. New Haven. Conn. Po 
kelių savaičių sunkaus darbo, 
jau matosi geri darbo vaisiai. 
Klubas jau tiek atremontuotas, 
kad jau buvo galima susikraus- 
tvti ir jame apsigyventi.

Teko girdėti, kad šio klubo 
nariai ir valdyba pasiryžo vie
ningai dirbti, kad padarius šį 
klubą vieną iš moderniškiausių 
šioje valstijoj.

Būtų gera, kad visi mūsų ko
lonijos vyrai suprastų svarbą 
šio taip naudingo klubo ir 
prie jo prisirašytų, kad galėtų 
pasinaudoti jo patogumais.

Šis klubas bus ženklas mūsų 
jaunų vyrų darbštumo ir su
manumo, kuriame ir senesnės 
kartos lietuviai galės linksmai 
laiką praleisti.

Sveikinam Šv. Kazimiero Vy
rų klubo valdybą ir narius. Im
kim draugiškoj dvasioje sėk
mingai dirbti savo narių, baž
nyčios ir mūsų bočių šalies.

Dainuos Stulginskų šeima. — 
Rugsėjo 25. tai yra sekmadienį, 
mūsų parapijos svetainėje Mo
terų Sąjungos 33-čia kuopa 
ruošia meno vakarą — koncer
tą, kurį išpildys pagarsėjusi 
Stulginskų šeima iš VVaterbury, 
Conn. Jau ne kartą teko pasi
klausyti šios šeimos gražaus 
dainavimo, bet prie šio koncer
to, kaip teko girdėti, yra pasi
ruošę su naujomis dainelėmis, 
kurių dar niekas negirdėjo.

Vietinė tremtinių ir čia augu
sių jaunuomenė ruošiasi pasi
rodyti su tautiniais šokiais ir 
kitokiais talentais. Bus ir šiaip 
įvairių margumynų, kuriuos į- 
neš vietos jaunimas. Programai 
pasibaigus. įvyks šokiai, ku
riems gros smagus orkestras.

Mokytoja p-lė Jadvyga Stul- 
ginskaitė. kuri dabar lankosi 
Europoje ir tuo pačiu laiku 
tremtinių stovyklose, daug ką 
turės mums pranešti apie mūsų 
brolių ir sesių gyvenimą trem
tyje.

Kviečiam vietos ir apylinkės 
kolonijų lietuvius atsilankyti ir 
maloniai praleisti laiką. Prog
ramos pradžia 6.00 valandą 
vakaro. Įžanga tik 50 centų as
meniui.

Waterbury pas Ateitininkus. 
Newhaveniečių skaitlingas bū
relis dalyvavo ateitininkų va
karėlyje. kur labai maloniai 
lietuviškoj nuotaikoj praleido 
laiką ir pasigėrėjo 
"Sekminių Vainikas”
niais šokiais, kurie tikrai 
stebino.

Valio’ Ateitininkės-kai, 
nuokit lietuviškas dainas,
taurinus šokius ir dirbkit dėl 
Dievo ir mūsų Tėvynės 
vos

vaidinimu 
ir tauti- 

visus

Iš kairės ECA administratorius, Paul Hoff- 
man, lanko Graikiją. Nuotraukoje jis matomas 
kalbantis su Graikijos maj. gen. Papadopoulos 
laike vizito pas jį vienoje karinėje apygardoje.

Pas senuosius ateivius:

Kada Lietuviai Sumuš} 
"Kazokus"

ną kartą lietuviai taip susiorga
nizavo ir pasiruošė, kad So. 
Bostone prie Tomo kalno įvyko 

į didelis mūšis. Mes taip sumu- 
šėm “kazokus”, kad nuo to lai
ko jie mus pažino, atskyrė nuo

Newton - Corner, 510 Centre lenkų ir daugiau mūsų neužka- 
gatvėj, savo gražioj viloj gyve- binėjo. Laikai mainosi. Dabar 
na pono Danieliaus Šapalio šei- su airišiais sugyvename ir net 
ma- mišrias šeimas kuriame.
— Kol aš tokią vilą įsigijau . — Varginga buvo mano kelio- 

praėjo daug nelengvų metų, — 
pradėjo pasakoti šviesiaplaukis 
subačiškis.
išmokau Rygoje būdamas pus
berniu. Pirmais metais gauda
vau rublį savaitėj, antrais —du 
rubliu trečiais — tris, ketvir
tais 
atsikvietė brolis, gyvenęs New- 
tone. Pradžia buvo sunki dėl 
anglų kalbos nemokėjimo ir dėl 
airišių, kuriuos mes _______
vadinome, neapykantos palio- dona turi neblogą tarnybą vie
kams, prie kurių tuomet ir mus noj Vario kompanijoj. Sūnus 
skaitė. Jie mus visur niekinda- Algirdas jau vedęs ir turi duk- 
vo ir mušdavo. Pradžioje mes j-ą. Mokosi pfarmacijos ir dirba 
silpnai atsikirsdavome. Bet vie-} vaistinė j. Jaunesnioji Milda, 

|f’ baigusi Freminghemo valstybi-
Tai gražus pavyzdys, į kurį nę mokytojų kolegiją, pradeda 

verta kiekvienam lietuviui at- pirmuosius metus mokytojauti 
kreipti dėmesį ir prisiminti, jog ^„^3 mokykloj Connecti- 
daugeiis mūsų tautiečių anapus Į cut valstijoj. Paminėtina, kad

— Siuvėjo amato

keturis. Amerikon mane

I

nė į Ameriką, — toliau pasako
ja ponia Kazimiera Šapalienė. 
— tai ne tokia, kaip dabar jūs 
turite. O čia atvažiavus buvau 
tiek nusivylus Amerika, kad 
norėjau apsisukus atgal Lietu
von grįžti. Bet pamažu apsipra
tau, ir šiandien negaliu skųstis. 
Užauginome dvi dukras ir sū
nų. Jie išmokslinti ir ant kojų 
pastatyti.

kazokais Vyresnioji Sapalių duktė Al-

verta kiekvienam lietuviui at- - '■
kreipti dėmesį ir prisiminti, jog vidurinėj mokykloj

Atlanto skurdžiuose lageriuose, j dudentų parodoj Milda Šapalai- 
laukia mūsų pagalbos. išstatytus lietuviškus ek-

Rokas Petkevičius.'

»

dai- 
šokit

labo.
Lietu

si.

BROCKTON, MASS.

PADĖKA

ir 
Hewey

Joannai Bukauskienei
donai Bukauskaitei, 35
St., Waterbury, Conn., už viso
keriopą paramą, kurią gavau 
būdamas tremtyje, nuoširdžiai 
dėkoju.

Dėkingas esu ir Gertrūdai 
Levenavičienei, 203 Ledgeside 
avė., VVaterbury, Conn., už pa
ramą man esant skurdžioje 
tremtyje.

Rokas Petkevičius.

Al-

PAŠKEVIČIŪTE - Ščiutienė, 
Petronėlė, iš Smalininkų km., 
Kalvarijos vi., Marijampolės a., 
ir jos vyras Ščiuta.

PETRAUSKAS, Petras, iš 
Vaitiškės km., Nemajūnų vL, 
Alytaus ap.

PETRONIS, sūnūs Jono Pet
ronio, gyvenusio Scranton, Pa.

PETROŠIUS (buv. Plau
kis), vaikai ir kiti giminaičiai 
Antano Platakio, pakeitusio 
pavardę į Petrošius.

PLATAKIS (kitaip: Petro
šius), vaikai ir kiti giminai
čiai Antano Platakio, pakeitu
sio pavardę į Petrošius.

PREITAKAITE - Mockienė, 
iš Putokšlių km., Sartininkų v., 
Tauragės ap.

RADVINAUSKAITES, Marė 
ir Petrė, viena ištek, už Jono 
Jakščio, iš Miknaičių km. Barz
dų vi., šakių ap.

SAKALAUSKAS, Jonas ir 
Sakalauskaitė, Juzefą, iš Vingi
ninkų.

SCHMIDT, Emma ir 
ar jų vaikai, gyvenę 
City, ar kitur New 
valstijoje.

ŠCIUTA, ir jo žmona 
vičiūtė, Petronėlė,
Smalininkų km., Kalvarijos v., 
Marijampolės ap.

SEJONAS, Gasparas ir Ka
zys, iš Vidiškių m., Žemaitkie
mio vi., Ukmergės ap.

SELENAITE, Liudvė, iš Diš- 
lių km., Alsėdžių vi., Telšių a.

SIDERAVIČIUS, Pranas, iš 
Obelytės km., Metelių par., A- 
lytaus ap.

SMITH, Anna, buv. Stanke
vičiūtė, Bronė.

ŠPOKIENE - Vadopalaitė, ir 
jos seserys bei broliai.

STALGAITIS, du broliai, iš 
Piliūnų km., Pilviškių 
kaviškio ap.

STONKEVieiŪTE, 
kitaip Smith, Anna.

STASYTAITE, Zosė,
gių bažnkm., Vainuto vi., Tau
ragės ap.

STENIONIŪTE, Rožė, iš Ka- 
lesnykų km., Simno vL, Aly
taus ap.

TVIRBUTAS, brolis Sirtau
tienės.

VABALIENE - Mejerytė, O- 
na, iš Pakalniškių km., Veliuo
nos vL

VADOPALAS, broliai ir se
serys, kurių viena Špokienė.

VALEIKA, Petras ir Povilas, 
nuo Pasvalio, Biržų ap.

VALJNEVICIŪTE, Elzė, ft 
Žilionių km., Šeduvos vi., Pa
nevėžio ap.

VALINSKAITES, dvi sese
rys, arba Valinskai, nuo Pilviš
kių, Vilkaviškio ap.

VASILIAUSKAITE, iš Šida- 
gių km., Skaudvilės vi., Taura
gės ap.

I Ieškomieji arba apie juos ži- 
nantieji maloniai prašomi atsi- 

Iliepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

ATSIŠAUSKAITft, 
Marija, iš Šilalės.

BAZIENE, Marijona.

BENEKERAITIS (Beneker), 
Jonas, sūnus Baltraus, ir jo 
šeima.

BISKIAVICIENE - Maksima- 
vičiūtė, Veronika, iš Smalenų 
km., Suvalkų ap.

BREJERIS, Bronislovas.
BUDRYS, Kazimieras, 

Kuniaučių par., Plungės 
Telšių ap., ir jo vaikai Jonas, 
Juozas, ir Marija.

CIUPRYS, Aleksas, iš Mit
kaičių km., Nevarenų vL, Tel
šių ap.

DELKUVIENE - Ęrnstaitė, 
Olga, gyvenusi Bronx, N. Y., 
ir brolis Ernstas, Jonas.

DENIULIS, Juozas, iš Skir- 
žemės km., Vainuto vi., Taura
gės ap.

DOMEIKA, Antanas, iš Būd
viečių km., Lukšių vi., šakių 
apskr.

EIDUKAS, Jonas, iš Spilgių 
km., Klovainių par., 
vi., Šiaulių ap.

ERNSTAS, Jonas 
Olga Delkuvienė, 
Bronx, N. Y.

GOŠTAUTAS, Bronislovas, 
iš Raguvos, Panevėžio ap.

GRICIŪTE, Petronėlė, iš 
Žeimių km., gyvenusi Tūzų km., 
Salantų vi., Kretingos ap.

IVERZA, Tamošius.
JAŠTIENE, ir jos sesuo, abi 
Radvinauskaitės, Marė ir Pet
rė ,iš Miknaičių km., Barzdų v., 
Šakių ap.

JOVAIŠAS, broliai, iš Skaud
vilės vi., Tauragės ap.

KOHANSKAITE, Vladislava, 
iš Akalčios km., Alovės vL, A- 
lytaus ap.

KRANKALIS, iš Krankalių 
km., Akniestos vi.

LENKAITIS, Juozas, iš Kai
melio km., Kidulių vi., Šakių a.

LEVICKAS, Jonas ir Kazys, 
iš Ožkasvilių km., Marijampo
lės vi.

LIPEIKO, Antoni, sūnus 
teušo ,iš Ragovnios km., 
šuolių vi., Ukmergės ap.

LIPEIKO, Jokūbas, iš 
govnios km., Šešuolių vi., 
mergės ap.

LUSCINSKAITE, Paulina, iš 
Savilionių km., Merkinės vi., 
Alytaus ap.

LUŠČINSKIENE, Valerija, 
iš Savilionių km., Merkinės v., 
Alytaus ap.

MAKSIMAVIČIUS, Pranas, 
iš Smalenų, Suvalkų ap.

MAKSIMAVICIŪTE - Biskia- 
vičienė, Veronika, iš Smalenų, 
Suvalkų ap.

MARES, Leonard, B. 
Trinidad, Colorado.

MEJERYTE - Vabalienė, Ci
ną, iš Pakalniškių km., Veliuo
nos vi.

MOCKEVIČIUS, iš Būdvie
čių km., Lukšių vi., šakių ap.

MOCKIENE - Preitakaitė, iš 
Putokšlių km., Sartininkų vi., 
Tauragės ap.

iš 
vi.,

Pakruojo

ir sesuo 
gyvenusi

Ma-
Še-

Eugen, 
Jersey 
Jersey

Paške- 
kilusi iš

vi., Vil-

Bronė,

iš Žvin-

Ra- 
Uk-sponatus (knygomis ir tauti

niais dirbiniais), gavo pagyri
mą.

Pažymėtina, kad Sapalių šei
ma yra bene pirmoji, kuri į 
Newtoną tremtinį atsikvietė.

Ed. Karnėnas.

Brocktone lankėsi Dr. Jonas 
Balys, rinkdamas Lietuvišką 

Tautosaką
Lietuviškame Montello prie

miestyje atsilankė Dr. Jonas 
Balys, kuris važinėja rekorduo- 
damas tautosaką. Daug senų ir 
įdomių dzūkiškų dainų padaina
vo Elena Pigagienė, kilusi iš 
Perlojos. Ji atvažiavo į Ameri
ką 1905 m. ir dabar ji yra jau 
65 metų amžiaus. Jai pritarė 
Levusia Andriušienė iš Nedzin
gės par. Labai senos ir įdomios 
yra dzūkų rugiapiūtės, Adven
to ir Gavėnios dainos. Jos yra 
pasaulinio turinio. Karolis Pi- 
gaga, 69 met., irgi dainavo ir 
pasakas sekė. Kalbėdamas jis 
nuolatos pavartoja gražias pa
tarles.

Jis ir pats sudeda eiles. Jo 
sudėta yra patriotiška “dipu- 

i kų daina” apie Lietuvos vargus.
Senų ir retų žemaitiškų dainų 

, padainavo Marijona Jonaus-

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo dėdžių Jurgio 
Juozo Dabrickų, kilusių iš 

Ožkabalių kaimo, 
Vilkaviškio

ir
Lietuvos,
Bartninkų valse., 
apskr., dabar gyvenančių A- 
merikoje.

Paieško tremtinis, neseniai 
persikėlęs iš Vokietijos Angli- 
jon, Jonas Dabrickas, dabar 
gyv.: E. V. W. Hostel Ettsisg- 
ton Park, No. Strooford 
Ann., England.

Prašoma juos pačius, 
kitus ką nors apie juos 
čius, atsiliepti aukščiau
nėtu adresu, arba 37 Franklin 

Norwood, Mass. adresu.

- on -

arba 
žinan- 
pami-

gyv-

ATHOL, MASS.
Gražus pavyzdys. Prieš 

metų iš tremties atvykęs 
zas Palionis, apsigyveno Athol, 
Mass., kuris dirba sunkų fizinį kaitė iš Žemaičių Kalvarijos, 
darbą ir, kaipo kiekvienas nau
jakurys, turi savo 
reikalų bei rūpesčių, 
būdamas taurus lietuvis, randai ką, dar tris dainas 
laiko bei priemonių pagelbėti 
savo tautiečiams likusiems Vo
kietijoje.

Jis surado čia senų imigran
tų tarpe, susipratusių lietuvių, 
kurie sudarė tremtiniams apie 
20 darbo garantijų. Dėka J. 
Palionio pastangų ir šios kolo
nijos lietuvių parodytų mūsų 
tautos bendrų reikalų suprati
mo, dalis tremtinių atvyks į šį 
laisvės kraštą.

pusę 
Juo-

St.,
/

PRAŠO

Žinoma, visus surasti ir ap-! 
asmeninių lankyti Dr .Balys, nesuspėjo. 

Tačiau, ;Važiuodamas busu į New Yor- 
užrašė iš 

broektoniškės Teofilės Aksti- 
nienės, kilusios iš Merkinės pa
rapijos.

Dr. Balys važinėja jau visas 
mėnuo, rinkdamas tautosaką ir 
surinko jos gana daug. Tuo 
būdu daug senų dainų bus iš-' 
gelbėta nuo pražuvimo. Ta me
džiaga bus saugojama ir tyri
nėjama Indianos Universitete, 
kuriame Dr. Balys dirba jau 
antri metai. Koresp.

Tremtinis Jonas Stalonis, 35 
m. amž., dabar gyvenantis Vo
kietijoje D.P. stovykloje, prašo 
geros valios lietuvių pagelbėti 
jam atvykti Amerikon, suda
rant vardines ar nevardines 
darbo ir buto garantijas ir, tuo 
būdu jį ištraukti iš Vokietijos 
lagerių vargo.

Jo adresas: Jonas Stalonis, 
(13b) Memmingen, Flieger 
Horst, Block I. Zm. 68, Germa
ny, U. S. Zone.

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

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"
* Parašė JL Vaičiulaitis

Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel
pa be galo {domių 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 Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums laiką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
ftiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas
Adresas ............
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Į antradieniais ir ketvirtadieniais, 
į 12:10 dieną, jie duoda nekata- 

„ ... T , ..... Ūkams informacijas apie Kata-Sveikina. Labai, labai dziaug- ... _.. . _ „. A 1 .. likų Tikybą, 5 Park St., Boston.smingai Šv. Petro parapijos 
mokyklų vadovybė sveikina 
vaikučius taip gausiai mokyk- 
losna susirinkusius, ir jų tėve
lius. Poroj jnokyklos kambarių 
yra patalpinta net po 47 vaiku
čius. Vaikų daržely randasi per 
60 vaikučių. Kiti trys kamba
riai yra pilni. Ir Paminklinėje 
mokykloje jau randasi virš 100 
lankytojų vaikelių daržely, VI, 
VII ir VIII skyriuose. Mokynių 
gausume glūdi mūsų vienas di
džiulis džiaugsmų. Kitas gi ta
me, kad su šiuo metu mes turi
me visų 8 skyrių pradinę mo- saleje, 492 E. 7th St/ prasidės 
kyklą. Tai tikra laimė. vaikams tikybinės pamokos lie-

'_________ tuvių ir anglų kalbose.
i

Vestuvės. Rūgs. 10 d., ištekė
jo parapijos veikėja Marijona 
Valangevičienė už Juozo Stulpi
no, gyv. 351 Windsor St., Cam
bridge, Mass.

Rūgs. 11 d., Petras Leikaus- 
kas apsivedė su Lelija Tutkaite, 
gyv. 460 E. 6th St.

Rūgs. 12 — Kitara Jenulevi- 
čiūtė ištekėjo už Aleksandro 
Campbell.

ŽINUTES

Antradienį, 7:30 v.v., įvyksta 
Vyčių kuopos susirinkimas jų 
patalpose. Vyčių vadovybė 
kviečia jaunuosius naujakurius 
ateiti susipažinti su vyčiais.

Trečiadienį, bus Šv. Teresės 
novenos ir mergaičių sodalici- 
jos pamaldos ir įvyks susirinki
mas. •

Ketv., bus laikomos pamaldos 
moterų sodalicijos.

šeštadienį, 9 vai. r. parapijos

t
I

‘‘ ‘ “___ Šiomis dienomis, kaip jau bu- pirmininkas. Stovi iš kairės į*
Bus mokomi tikybos vaikai vo rašyta, So. Bostono Lietuvių dešinę kiti draugijos valdybos 

abejose kalbose. Bus mokoma Piliečių draugija, didžiausia ir nariai ir direktoriai: p.p. Pet- 1 
ir sekmadieniais po 9 vai. šv.' stipriausia draugija Bostone, ras A .Durnas, Juozas W. Cas- < 
Mišių, Paminklinėje mokykloje.' nupirko So. Boston Savings per, A. J. Namaksy, Juozas Le- i 

į Vaikai su tėvų pritarimu gali Bank namą, W. Broadway, kys, Juozas Arlauskas, Bronis 
pasirinkti kurią dieną ir kuria skersai gatvės nuo “Darbinin- Kontrimas, Adomas W. Druz- 
kalba mokytis katekizmo. j ko” namo. (dis ir Antanas F. Pastelis, Jr. i

Sekmadienį po 9 vaL šv. Mi- j Bankos namas yra vienas se- Šiame paveiksle nėra dar šių 
šių įvyks Šv. Vardo Draugijos niausiu ir gražiausių namų So. valdybos narių ir direktorių:, 
svarbus susirinkimas.

Po to atvyko irgi BALF rin
kliavos kiti du atstovai — p. 
Jakutis ir p. Vakhuzas. Jie ir
gi padidino savo dėžutėse au
kas.

Tą pačią dieną lankėsi ir 
Seselės iš Putnam, Conn.

Administracijoj tą dieną 
j xx i«xC»Wxxų.|vo labai daug svečių, kurie 

į Bostone. Kreditas yra valdybai, p.p. Felikso Zaleskio, Vinco Pa- ravosi ir įsigydavo įvairių 
i direktoriams ir bendrai visiems plausko, Povilo Yonkers, Dr. tykų.

Panyko. Pirmadienį, dhkstj nariams,. kad jie nupirko tą Antano L. Kapochy ir Petro 
rytą, grįžo iš Vyčių seimo kun. bankos namą, kur planuoja į- Jankaus.

Krikštai. Rūgs. 11 d., tapo Albertas Kontautas su savo įtaisyti ne tik pasilinksminimui' Pažymėtina, kad šiais metais 
pakrikštyta Margareta duktė broliais. Parsivežė gražių įspū-:arba gėrimui vietą, bet taip draugija švenčia savo 50-ties 

pat knygyną, susirinkimams metų gyvavimo- Jubiliejų. Juhi- 
vietą, pamokoms, salę bowling lieju atžymėti rengia pikniką 
alleys ir 1.1. Į sekmadienį, rugsėjo 25 d. š. m.

Čia matome draugijos valdy- Romuvos parke, Brockton, 
bos narius, direktorius, kurie Mass. 
dalyvavo šio gražaus namo pir-j Adv. Jonas J. Grigalus, drau- 
kime. Iš kairės į dešinę sėdi: gijos pirmininkas, sakė, kad a- 

Įadv. Jonas J. Grigalus, draugi- pie sausio 1, 1950 m. pirmas ir 
jos pirmininkas; p. Robert M. antras aukštas, jeigu nesusida- 
Bowen, So. Boston Savings rys kokių nenumatytų kliūčių, 
Bankos pirmininkas, ir adv. > bus užbaigtas remontuoti ir 
Juozas Cūnys, draugijos vice bus galima atidaryti.

i. ... ■ ■ ■ h ■■ ....... ...

i3S irMIrMI^į i9lSRI|

Prano ir Margaretos Selukų, ą j,jų 
gyv. 625 E. 8th St.

Juozas, sūnus Juozo 
Pavidžių, 48 Crescent avė.

Grigorius, 
Bronislavos 
gyv. 72 Bolton St., So. Boston,' 
Mass.

I
I 

- Rūtos
| Gelbėjo. Vietiniams kunigams 

sūnus Vilimo ir padė-^° duotis, sekmadienį, 
Ikamaitės Gee, kun- Vladas Jeskevičius, S. J., 

— - — ; ir kun. Antoninus Jurgelaitis,
i° p

_________ I Kitą sekmadienį pagelbės Tė- 
Informaeija. Kunigai Paulis-'vas Jonas J Jakaitis’ M I C- ir 

Ui praneša, kad pirmadieniais >Tėv« Vengrai M.I.C.
ir trečiadieniais. 5:45 v. p. p..iJiedu kalb*'s Marijonų Rė- 

’mėjų susirinkime rūgs. 18 d., 3

/

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

LRefshkKD.
Lietuvis Gydytojas

495 ColttmMa Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8 A

bu- 
tei- 
da- I

Administracija labai skubiai 
riša ir siunčia maldaknyges — 
“Atlaidų Šaltinis”, kurios tik 
pasirodė, o prenumeratorių jau 
senai laukiama.

rašyti. Ir vėl jo bute bus links
ma, skambės juokas ir lietuvių 
kalba.

Ar bereikia geresnio artimo 
meilės ir tautinio susipratimo 
pavyzdžio? O kiek lietuvių A- 
merikoje yra geresnėje mate
rialinėje būklėje, o jie dar vis 
nesiryžta panašiais pavyzdžiais 
pasekti, lyg būtų neverti gar
bingo lietuvių vardo, lyg būtų 
kurti BALFo ir lietuvių tautos 
pagalbos šaukiančiam balsui!

Ed. K-nas.

Pas semtosius ateivius:

jis mmlticiv ifti imnnnm 
Se K

Mrs. H. Mickels yra p.p. Pel- 
džių vyresnėsės dukters Mary
tės krikšto

I Rytus 
> apianki 
dikciją, 
spaustuvę.

motina.

atsilankymo proga, 
ir “Darbininko” re- 
administraciją ir

IVAIROS SKELBIMAI
AMELIA TATARONIS 

v N atidaro 
MUZIKOS STUDIJAS

Balso ir Muzikos Pamokos. 
Pamokos duodamos ir chorams. 
Tėvams, perkantiems muzikos 
instrumentų, patarnavimas ne
mokamai. 9-27-49)

Studio 480 Boybtoa Street,
Boston

TeL KE 6-3571 arba AS 7-3303

1

Kas norite įoipyti Saulttoje 
CaHfemijojo Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

aus. LIKSIS
Realstatininkas

718 N. Vaa New Avė.,
Hollyuood 38, Calif.

GRABORIAI

V-T-P-, bažnytinėje salėje. Visi 
kviečiami prityrusių Tėvų Ma- 

551 rijonų pasiklausyti.
1 I

i
I

.'H

A. J. NAMAKSY
Real Estete A 

Insurance
409 W. Broadsvay

SO. BOSTON, MASS.
Offlcs Tel. SOuth Boston 8-0848 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Aukavo. Sekmadienį, mokyk
lų palaikymui - remontui, kny
goms, aštunto skyriaus kamba
rio įrengimui, ir 1.1, aukavo: po
nas Silvestras Jeskevičius su 
žmona $25.00, p. Juozas Kas
paras su žmona $10.00, p. Ado
mas Wruzdys $10.00, panelė A. 
Majauskaitė $10.00, Amžinojo 
Rožančiaus Dr-ja $10.00, p. Jo
nas Preskenis su žmona $6.00, 
Stasys Jankauskas su šeima 
(D.P.) $6.25. Po $5. — p. J. 

‘Gudaitė, p. K. Šidlauskas su 
žmona, K. P., D. Jonušaitė, V. 
Whitkens, Neref šeima, J. Hol- 
leran, S. K. White, Br. Kontri
mas, E. Dravinskienė, M. Kibu- 
rienė, J. Šireika, J. Daniels, O. 
Jakimavičienė, V. Širka, A. 
Mastelli, S. Satkevich, K. Nev- 
ronis, A. P. Neviera, R. Bi- 
shop, J. Baltrušiūnas, Vladas

Jakštas, Kiti geradariai auko
jo po tris po du, po vieną dole
rį ir mažiau. Viso, salėje, su
aukota $120.00, bažnyčioje, —
$450.00. Mokyklos vadovybė biznio įstaigas galima pažinti iš • kviestos dvi šeimos: 
reiškia gilią padėką visiems au- iškabų. Vienu teisiniu reikalu Į Brazaitis, jo žmona, 
kotojams, ! buvau nukreiptas pas lietuvį‘p. T. Pagirskienė su

Aukos bus priimamos šiam advokatą Antaną Jankauską,
kilniam tikslui ir ateinančiais Į 315.317 g gatvėje. Ant lango 
sekmadieniais.

So. Bostone ne visas lietuvių gyvena iš. tremties

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo I 
17 d., parapijos mokyklos pa- | 
talpose prie Šv. Petro bažny
čios pradės darbą lietuvių kal
bos ir literatūros, Lietuvos is
torijos ir geografijos mokykla. 
Visi tėvai, kurie nori vaikus į 
tą mokyklą leisti prašomi at
siųsti tuos vaikus ateinantį šeš
tadienį, rugsėjo 17 d., 9 vai.
ryto. Veiks klasės ir vyresnio 
amžiaus moksleiviams. Vaikų 
darželio klausimas paaiškės 
kiek vėliau.

Liet Tremtinių Batelio 
Bostone Valdyba.

Dedikavo Kun. Flaherty 
Vardu Žaismavietę 

So. Bostone
Sekmadienį, rugsėjo

S. Bansevičte ir Senus
FuBeral Home

254 W. Broadtoay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyda Šermenims Dykai 
Tol. SOuth Boston '8-2590

AVonus 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Booton, Mass. 

a-------- a- Mf *-----------josepn w» 
(KA8PERA8) 

LaMotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

JTOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tsl. SO 8-1,437 
•Outh Boston-8-3980

YAKAVONIS
rtiml Home

741 No. Main SL
Brockton, Mao*.

V. YAKAVONIS 
LaMctuvių Direktorius Ir 

Ba Namučio jas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplytia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Gražioje Cotumbia Rd. vieto
je po Nn 1646 stovi puiki kebų 
aukštų vila. Tai lietuvio Petro 
Šnaro nuosavybė. Eilę metų sa
vo dideliame ir turtingai apste- 
tytaaae bute jis buvo vienišas. 
Dabar jo šeimyna susideda iš 
šešių asmenų. Kurį laiką pas jį 

jo atsi- 
Dr. H. 

uošvė ir 
dukrele.

Tai nėra jo giminės ar seniau 
buvę geri pažįstami. Bet jis lai
mingas, kad savo tautiečiams 
davė galimybę Amerikon at
vykti ir čia įsikurti. Gal būt, 
tremtiniams radus atskirus bu
tus, jis vėl liks vienišas, bet at
sikviestuose tremtiniuose jis į- 
sigijo tokius draugus, kurie 
jam bus dėkingi amžinai ir jo

kambarį.: nepamirš.
Petras Šnaras žada dar dau-

II

jaunas

Lankėsi Mrs. H. Mickels 
So Sūnumi

Už pereitą šeštadienį pas pp. 
Antaną ir Petronėlę Peldžius, 
“Darbininko” administratorių 
svečiavosi iš Chicagos p-nia 
Helena Mickels - Mickeliūnienė 
su sunum Robertu. Jie atvyko 
iš Chicago savo automobiliu. 
Keletą dienų praleidę Brockto- 
ne išvyko atgal. Po keliui žadė
jo atlankyti Niagra Pails ir ki
tas įdomesnes vietas.

11 d. 
kun. Patrick X. Flaherty, kuris 
žuvo Antrame Pasauliniame 
kare būdamas kapelionu, vardu 
dedikavo žaismavietę So. Bos
tono naujų namų projekte prie 
D St

Kun. Alan McCarten, OML, 
kuris kartu su a. a. kun. Fla
herty buvo karo tarnyboje, va
dovavo dedikacijos ceremonijo- pirmuosius tremtinių žingsnius 
se ir suteikė palaiminimą. A.a. 
kun. Flaherty giminaitis, p. 

I Vincas Šimkus nudengė lentą 
■su herojaus užrašu.
i .... .  ■ ■

su advo-

I 
I

MEDLEVA ŽIEVIES

W AITT
FUNERAL HOME

M Emersoa Avė. 
Brockton, Mase.

EdwtaLWštt 
(WaftekūnM) 

LsMotuvtų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermeninis Dykai 

TsL Brockton 3388

■ užrašyta: Anthoay J. Young
Tax Consultant
— Kalbat lietuviškai? — pa

klausiau pasisveikinęs.
— Mielai, — atsakė 

vyrukas.
— Aš noriu kalbėtis

katu Jankausku.
— Prašau į sekantį

Malonios išvaizdos advokatas
Jankauskas (Young) už teisinį fi»u kam iš tremtinių Vokieti- 
patarimą atlyginimo nepaėmė, joje buto ir darbo garantijų iš- 
Trumpus patarimas tremti- 1 '
niam. > teikiąs Naokurai.; [Vail/MUi

gersi -pranta, jokius. UlCllK^JŲ IuM

Amerikoje. i Lietuvos dukterų dr-job 1
— Ar daug lietuvių advokatų

dirba panašioj tarnyboj? — pa-Į 825 E. 8th St, Bo. Boston. Man. 
klausiau matydamas jį nuošir-:
džiu lietuviu esant at~A a*'-B^op’- Ma*8-.... , Prot Kalt — Ona įveiktos*— Šioje srityje aš tik vienas 448 s. 8th St, So. Boetot Mbm.
Bostone iš 30 mokesčių kemsui-1 _ __
tantų ir iš 7000 advokatų, —■
draugiškai kalba p. Jankaus-1 51 Tampa st, Mattapam, Mam.

Darbo daug. i ST Ž*^Š«rto?^<am.
Advokates A. J. Jaukauskas! Ka«»GL-®lzbieta AuUttkalnyt* 

. •• • w. .1 110 H SL» Sol BcMoik Ntoac.emnsra rarafc.. savo aucįrinkiinua laiko kaa
antrą aatradtoat ištemto, 7:38 v. 
vakare, Parspųce aaM>, 482 K. 
SvvMrth St, Ss. Boston, Msm.

Viseto draugijos reikalais kreikite* 
pas protokolų raltininkę.

l Jis

Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nėjusių vidurių už
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei

katai, ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žjpvių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras $2.50, o 
$1.00 5 uncijos.

AL.EXANDER*S CO.
414 W. BROADWAY, 
So. Boston 27, Mase.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
LaHotavftų DMtortas ir

už

kalbąs, “Darbinin-

Pereitą šeštadienį, rūgs. 10 
d., š. m., “Darbininke” lankėsi 
gana gražus būrys svečių ir 
prietetių. Pirmiausia, anksti ry
tą atsilankė p. Vytautas Gur
ks, kuris su Tag Day kreden
cialais prisikolektavo BALF’ui 
gražią pradžią ir ant lapelio ra
šydamas ir dėžutėje padaugin
damas tavo rinkliavą.
•

LANKĖSI

E4. Geriami* Užeiga Vyrams ir Moterim* yra
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviikus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir i 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Sesi Besta, Mkj. ?
aaSOBBDasnRNMMHMS*

Z

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grakoriai Ir Baloamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
ToL 80 8-0815 

*Outh Boston 8-2808
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*KOLONIJOS!
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų Seimas
jos padėjėjai ,p. Marijonai Ma-, 
ziliauskienei, kurios labai uoliai 
veikė vienuolyno labui. Jubilia
tėms tuo pačiu laiku prisegė 
garbės gėles seimo pirmininkė, 
ponia Millerienė. Kapelionas 
taip pat ragino rėmėjus pasi
likti ištikimais ir uoliais artė
jančiam seselių koplyčios staty
bos darbe.

buvo pradėtas iškil-
šv. Mišiomis. kurias 
vienuolvno kapelio-; .. ,*. , . i Motina Dovydą tarė visų se-

J. V. Sknpkus uz gv- .. , ...r sucių vardu nuoširdų aciu dele
gatams už atvykimą ir visoke
riopą paramą vienuolyno nau-

Sekmadienis, rugpiūčio 28 d., 
1949 m., visados liks istoriška 
diena. Šv. Pranciškaus vienuo
lyne Pittsburge įvyko Rėmėjų 
jubiliejinis seimas, per kurį bu
vo iškilmingai pašventinta že
mė naujosios koplyčios staty
bai.

Seimas 
mingomis 
atnašavo 
nas. kun.
vus ir mirusius rėmėjus seselių 
koplyčioje 10:00 vai. ryte.

Po Mišių buvome visi pakvies-1 ^Motinėlė pateikė smulkme- 
ti pietums mokyklos kafeteri- planus naujos koplv- j
joje. Nustebau, pamatęs skai- įjos statybos Planai baigti ir 
čių delegatų iš Čikagos. Mas-'vyskupo 'Hugh C gauUs
peth. Detroit. Amsterdam, Du leidimas pradėti statybą sykiu 
Bois ir Pittsburgo. Buvo be ga
lo linksma pamatyt tokį didelį 
būrį geraširdžių prietelių.

Antrą vai. prasidėjo 
sesijos su malda, kurią atkalbę-! 
jo kun. J .Skrypkus.

Seimo prezidiumą 
pirm. p. Eva Miller ____
burg. Pa.), vice pirm. I p. Ana-į 
stazija Snarskis (Chicago. III.». pakvietė seimo 
vice pirm. II p.* Ona Brady J

i i
su palaiminimu Savo dalyvių ir 

į rėmėjų. Po to sekė Motinėlės 
finansinis pranešimas, kuris bu-l 

seimo vo vienbalsiai priimtas. Skyrių
■ pranešimai buvo padaryti po į
Į Motinėlės kalbos, 

sudarė :l Laike seimo aukų buvo su-Į 
(Pitts-Į rinkta $3478.85.

Kun. J. Skrypkus nuoširdžiai, ' , _ ., , i Pašventinimo apeigoms pasi- atstovus daly-;. . ... . ,. _ -baigus, visi susirinkome i kop-Bradj vauti naujos koplyčios žemes , T_, , . . . . . _
(Maspeth. N. YJ? rašt. p. Iza- pašventinimo iškilmėse. P“1“™'"'™' »

_ . .... .kramentu. Ten teko patirti,Seimui užsibaigus, lipome i , . ...., . kaip reikalinga seselems naujavarpų lydimi,', ...koplyčia, nes
' menkutė.

Beždžionė (Rhesus monkey), pabėgusi iš Me- 
morial labratorijos New Yorke, įsikraustė aukštai 
medin Rokefeller parke ir nesidavė iš jo išprašo
ma, nežiūrint apie valandos įdėtų pastangų. Vie
nas iš policininkų ją tame medyje nušovė, kadan
gi ji pavojinga gyvybės saugumui. Ji buvo naudo
jama ligoninėje vėžio ligos tyrinėjimams.

Puskunigis 
rašt. pagelb.

(Amsterdam

(Munhall,
p. Edna Į kalną koplyčios
.N. Y.), j kur seselių ir geradarių būriai;
p. Mary stovėjo, klausydami Seselių 

Dovidaus-. choro giesmių aidų. Žemės pa- 
(Visos iš šventinimo apeigas atliko kun.

f (Ui M 'menkos Lietuvių Kongresą. Jie
Bb(( reikalu m vlstiniais 

A.L.T. skyriaus veikėjais A. 
Stanišausku, A. Klimaičiu, J. 
Stanislausku, A Sapiega ir ki
tais.

-'J...,

Parapijos 40 vai. atlaidai į- 
vyks rugsėjo 18, 19 ir 20 d.d. 
Pamokslininkas bus vienas iš 
vienuolių pranciškonų. Choras 
jau pradėjo rengtis prie gražių 
atlaidų mišparų.

Choro metinis vaidinimas ir 
koncertas įvyks lapkričio 20 d. 
Programą išpildant, artistų tar
pe dalyvaus ir tremtinių. A. 
Stanišauskas pakvietė vieną 
ponią, kuri mokina parapijos 
jaunimą lietuviškų šokių. i

Tad atsiminkite lapkričio 20.
——— 1

i
Vis daugiau tremtinių atvyks

ta, ir kai kurie iš jų jau įsirašė 
į parapiją, bet ne visi. Manau, visokie vasariniai pasilinksmni- 
kad kiekvienas turėtų pranešti mai, kaip išvažiavimai, pikni

kai, maudynės ir žmonių ato
stogos, į laukus, prie vandenų 
ir panašiai. Tuojaus prasidės 
rudeninis parengimų sezonas 
miestų svetainėse, prie kurių' 
kai kurios organizacijos jau 
dabar rengiasi. I

Hartfordo lietuvių veikimas

j Labai gražu, kad tremtiniai 
rūpinasi, kokion mokyklon pa
siųsti savo vaikučius: katalikiš- 
kon ar valstybės. Manau, kad 
jie pasirinks vieną iš geresnių. |

žmonių gerovei per visus mete- są ir paskirta $1000.00 auka. 
Tarybos skyriaus atstovai pasi
žadėjo vykti į kongresą savo 
lėšomis. Tai yra patriotiškas 
darbas. Prašo visas draugijas 
išrinkti atstovus į Visuot. Am. 
Liet. Kongresą.

dabartinė labai ■
i Ateitininkų šventė. Rugsėjo 
4 d.,
tininkai 
šventės
•k

bendrai
Vakare
salėje įvyko vaidinimas ir po 
vaidinimų Šokiai.'t v

m. jubiliejaus 
kurį buvo pa-

HARTFORD. CONN

Autobusai išeis nuo Lietuvių 
mokyklos svetainės, Capitol Z- 
ve. ir Broad St., kampo tarpe 
1:30 ir 2 vai po pietų, iš k<r 
tiesiai nuveš į parką ir parveš 
atgal. Piknikas prasidės 12 va
landą dieną ir tęsisi iki sutemų. 

Koresponednta.-a

PSskutinls vasaros sezono 
išvažiavimas

Baigiasi vasara ir kartu su ja
“ ■ * * * “ * I

PADĖKA
Su.giliu nuoširdumu dėkoja- 

O. me visiems dalyviams ir duos- 
niems rėmėjams už seimo prsi- 

! sekimą. Paremdami mūsų di
ldžius darbus, ypač naujos koj>- 
jlyčios statybos reikalą, pelno- 
Įte mūsų dėkingumą išreikšti 

. maldomis.
Tariame malonų ačiū organi

zacijoms, draugijoms ir pavie
niams asmenims už suteiktas 
aukas ir paramą seimo metu. 
Pilnai įvertiname visų palanku
mą mūsų vienuolijai.

Ačiū klebonams ir dvasiški- 
jai už širdingą paramą. Mūsų 
Kapelionui reiškiame ypatingą 
padėką už nuolatinį pasiaukoji
mą seimo metu.

Rėmėjų jubiliejaus metu ypa-

Rėmėjų 25 
bankietas, per 

'gerbtos rėmėjų organizatorės, 
1 p. Pukelienė ir p. Mazeliauskie- 
nė, visi rėmėjai ir dvasiškiai, 
kurie darbais, žodžiais, ir auko
mis prisidėjo prie parėmimo 
Šv. Pranciškaus vienuolijos, į- 
v j nv cnauv. 111, kaf eteri joje.

šventinimo apeigas atliko kun.
M. Kazėnas, asistuojant kape-' 
lionui kun. J. Skrypkui. Svečių 
kunigų būry buvo: kun. J. Mi-

A. Petraitis, sius. kun. A. Jurgutis, kun. 
' Herdegen, kun. Karaveckas, 

kalbą pasakė kun. Girdis, kun. Sadauskas, ir 
J. Skrypkus. iš Kennebunkport, Maine, Tė- vyko akademijos 

rėmėjų nuveiktus vai Pranciškonai, kun. J. Vaš- Seimo pirmininkė per puotą už-

11 vai. dienos metu atei- 
dalyvavo savo metinės 
proga šv. Mišiose ir 

ėjo prie šv. Komunijos, 
šv. Juozapo parapijos

belle
Pa.), 
Gustis
Mandatų Komisiją:
Skamelis. p. Tillie 
kas. p. Sophie Abie 
Amsterdam, N. Y.). Rezoliucijų 
Komisija: kun. P. Giedgaudas 
(Maine), p. B. Pivarunas (Pitt- 
sburgh. Pa.), p.
(Eplen. Pa.).

Įžanginę seimo 
kapelionas kun. 
iškeldamas
darbus dvidešimt penkių metų kys ir kun. P. Giedgaudas. Sa-i žibino dvidešimt penkias žva- 
bėgyje. Taipogi tarė pagarbos vo jaudinančiame pamoksle kės ant penkių aukštų torto ir 
žodį rėmėjų draugijos organi- kun. Vaškys nupiešė vienuoli-’ pakvietė organizatorę p. Puke- 
zatorei. p. Julijai Pukelienei. ir į jos darbuotę Dievo garbei ir'lienę, kuri visas žvakes vienu 

įkartu užpūtė. Seselės ko pui
kiausiai pavaišino. Po progra
mos, kurią išpildė seselės, kiek
vienam svečiui buvo suteikta

; dovanėlė, kaip padėkos ir pa- 
Įgarbos ženklas. i

Džiaugiuosi seime dalyvavęs.
Lai kiekvienas metas randa iš u 1 
daugiau ir daugiau parapijų, imjlV^į

į dalyvaujančių šiuose seimuose.1 DrdlięiJOS SUVlZHlVlfniS 
;Ir lai Dievulis teikia per šiuos ..
rėmėjus reikalingos pagelbos1 JAV Lietuvių Rašytojų D-jos 
Seselėms Pranciškietėms. (Valdyba kviečia š. m. rugsėjo

Seime Dalyvavęs, m. 24-25 dienomis savo narių 
-------------------- į suvažiavimą. Rašytojų suvažia

vimas prasidės rugsėjo 
2 vai. po pietų Stony 
Lodge (p. Pr. Lapienės 
vietėj) Stony Brook,
Island, N. Y. Važiuoti trauki
niu iš New York Penn Sta. 
Stony Brook (Port Jefferson, 
L. I.) 9:03 vai, 11:36, 12:55; 
iš Jamaica: 9:30, 11:56, 1:22. 
Automobiliams kelias iš New 
York — 25A. Važiuoti iki Sto
ny Brook traukinio stoties; nuo 
čia į kairę — kryptimi Stony 
Brook Lodge. TeL 586.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS iVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

Tel Parkvvay — 1«64-W
Iždininkė — Ona Šiauria.

51 Tampa St.. Mattapan. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

110 H St. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrę antradienį mėnesi©, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. __ ___
Seventh St.. So Boston, Mass. i...............

Visais draugijos reikalais kreipkitės Visais draugijos reikalais kreipki- 
pas protokolų raštininkę tės pas protokolų raštininką.

. ŠV. JONO EV. BL. PAZALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių sekmadienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston. Mass.

tės pas protokolų raitininką.

I

Nebūk be Įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO” ...

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

“DARBI?<INKAS” 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 Broad way, So. Boston 27, Mass.
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šv. Vardo senesniųjų susirin
kimas. Tą pačią rugsėjo 4 d. į* 
vyko šv. Vardo* Draugijos se
nesniųjų skyriaus susirinkimas 
Žemaičių patalpose ir kortų lo
šimas.

'savo antrašus parapijos rašti- 
nėn, kad, reikalui esant, būtų 
galima viens su kitu susisiekti.

Buv. tremtinė p. O. Bigclienė 
jau turi amerikoniuką, kurį ma
no išauginti Amerikoj dideliu 
Lietuvos patrijotu. Linkėtina.

P. Rastapkevičius ir šeima
turėjo savo įsikūrimo pobūvį, irgi eina ta kryptimi. Girdėti, 
kur buvo sukvietęs savo drau- kad kai kurios organizacijos. j
gus, kad vieni kitiems padėko- rengiasi pasirodyti su šokiais, Chicagog rėmėjų-

vaidinimais, kortų ir bingo organizatorei kuri visug
Žurnalistas H. Blazas apsigy- paremis, kurios prasidės jau uog dvide&mt metus

veno pas p.p. Rastapkevičius, rugsėjo mėnesyje. I
ir mano rašyti lietuviškon spau- Lietuvių Draugijų Sanryšio 
don, kaip jam patinka Ameri- parke per visą vasarą įvairios 
ka. Taipgi mano parašyti vie- lietuviškos draugijos kas sek- 
ną kitą naują knygą.

O. Lansbergienė, kurios vy
ras mirė Vokietijoje 
; sirašyti į parapijos 
Taipgi p. Jauniūnienė, 
gailestinga sesutė, ir p. 
pradės dalyvauti chore. P. B. 
Cuklerienė jau gieda 
ateinančiame choro 
mano pasirodyti su 
daina.

P. J. Karys buvęs
įlataus masto valstybininkas, apylinkės miestelių

Domeika, buvęs Kauno apy-'atsilankyti į.šį parengimą. Bus 
gardos Prokuroro pagelbinin- gera muzika, užkandžiai, gėri
kas, J. Bigelis, buvęs Kauno U- mai ir, gal, paskutinė proga 
niversiteto prof., visi rengiasi | šiais metais smagiai 
vykti į ateinantį Visuotinį A-• laiką ore.

Visi vyrai kviečiami prisira
šyti prie Šv. Vardo Draugijos. 
Mūsų draugijos Mišios atsibū- 
na kiekvieno mėneso antrą sek
madienį 8-tą vai. rytą.

Korespondentas.

VA1B8URY, CONN. 21 d., 
Brook 
vasar-

LongMirė. Rugsėjo 5 d. iš Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčios buvo 
palaidota Teresė M. Brogienė. 
Velionė per 12 metų priklausė 
prie LDS 5-tos kuopos. Vėliau 
pradėjo nesveikuoti, ir jos vie
ton įstojo kuopon dirbti jos vy
ras, Juozas Brogis. Priklausė 
taip pat ir prie ALRKS, uoliai 
prisidėdavo prie LDS, ALRKS 
ir parapijos parengimų. Paliko 
nuliūdime vyrą, sūnų, marčią ir
kitus gimines. Teilsis Viešpaties! Suvažiavimo metu numato- 
Ramybėje. mas literatūros - koncerto va

karas, dalyvaujant ir lietuvių 
Vakarienė. Rugsėjo 11 d., 61 visuomenės svečiams.

vai. vakaro įvyksta vakarienė, 
kurią rengia tretininkai ir Gy- 

' vojo Rožančiaus draugija para
pijos naudai.

I Į suvažiavimą kviečiami ir tie 
rašytojai, kurie neseniai atvyko 
iš tremties ir ten buvo taip pat 
Rašytojų D-jos nariais. Jei ne-

ALT Susirinkimas. Rugsėjo i seniai atvykę rašytojai nega- 
2 d. įvyko Amerikos Lietuvių | lėtų dalyvauti suvažiavime, pra- 
Tarybos Waterburio skyr. susi- šomi atsiųsti 
rinkimas, kuriame buvo išrink- Draugijos pirmininko 
ta komisija pakviesti visas, Dr.
draugijas į Visuot. Amerikos rianapolis College, Thompson, 
Lietuvių Kongresą. Taip buvo Conn.
išrinkti nub Waterburio Tary
bos skyriau^ atstovai į Kongre-

ivo adresus 
vardu: 

J. Aleksandravičius, Ma-

JAV Liet Rašytojų D-jos 
Valdyba.

nenuilstamai darbavosi vienuo
lijos naudai, nežiūrint ligos, 
nemalonumų ir sunkenybių, vi
sų seimų bėgyje, praleisdama 
tik vieną seimą. Giliai įvertina
me ponios Pukelienės pasišven
timą. Jos padėjėjai p. Maze- 
liauskienei organizavimo darbe 
taipogi tariame širdingą ačįū.

, Savo dėkingumą reiškiame
Draugijų SanryJio meldiiamies

už visus, visų intencijas bei 
prašymus pavedame Geram 
Dievuliui ir prašome, kad gera
darių dienos būtų gausiai pri
pildytos dangiškomis malonė
mis.

madienį turėjo savo piknikus, 
išvažiavimus, kur praleisdavo 
laiką tyrame ore, besidžiaug
dami su savo pažįstamais bei 
draugais. Ir čia šis malonumų 
laikas baigiasi, ir paskutinis j 
Lietuvių P—
parke išvažiavimas įvyks rug-; 
sėjo 11 d., kurį rengia Hartfor-1 
do lietuviai legijonieriai, Fred- 
rik Sabonis post Nr. 7.

Lietuvoj Jie kviečiai visus Hartfordo ir 
lietuvius

rengiasi 
chorą, 
buvusi 

Meškelė

chore ir 
koncerte 

lietuviška

šv. Pranciškaus Seserys.

Taupūs Massachusetts žmonės 
turi $3,100,000,000 depozitų Mu- 
tual Savings Bankose, gaunanti 
reguliarius dividendus. Kiekvienas 
doleris yra pilnai ' apdraustas 
Stato įstatymais.

APDRAUDA
Saugumas Jūsų sunkiai uždirb

tų pinigų yra pirmoje vietoje, 
kiekvienos Mutual Savings Ran
kos.

Jie yra apsaugoję savo depozi- 
torių pinigus per kiekvieną karą 
ir depresijos laikus nuo 1816 m.

SAVINGS BANKS
<>f ussai /inscffs




