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Naujausiu laikraščio “The 
Ensign” reporterio pranešimu 
iš Anglijos, Londone esanti di
džiausia misterinė paslaptis: 
“Kas iš tikrųjų dabar dedasi 
Tito Jugoslavijoj?” Vizitoriai, 
kurie ką tik grįžę iš to krašto, 
esą labai nustebinti tuo faktu, 
jog, nežiūrint to, kad “marša
las” Tito nutraukė visus ryšius 
su Kominformu, tačiau Sovietų 
Rusijos įtaka Jugoslavijoj — 
tebesanti lygiai tokioj formoj, 
kaip ir kituose sovietų sateliti
niuose kraštuose.

Jugoslavijos užs. reik, minis
terijoj tebeveikia sovietų ‘Tech-1džiovos buvo nustatytas 5 
niškosios tarnybos valdiniu- met. neįsileidimo laikas 
kai’, tebeina, kaip ėję, savo pa- užsitikrinimui, kad per tą 
reigas “Ryšių karininkai” tarp laiką aktyviosios džiovos 
baisiosios Tito slaptosios polici
jos OZNA ir sovietų MVD, gat
vėse apstu sovietų karinės ir 
policinės “misijų” uniformuotų 
atstovų, Jugoslavijos kariuome
nėj tebenaudojami rusiški gink
lai ir, kas svarbiausia, kad, iš 
pažiūros, tie ginklai yra visiš
kai naujutėliai...

Tarptautiniam bendradarbia
vime, kaip pav., UN-o ir kituo
se tarptautiniuose susirinki
muose, Jugoslavija visad tebe- 
balsuoja su sovietiniu bloku ir 
panašiai.

Ir kas atspės neatspėjamą 
mįslę, kokie “prajovai” dedasi 
ten, už geležinės uždangos? Pa
galiau, kas gi gali sužinoti ko
kia misija pavesta buvusiam, o

___ o ______ _ L- - »■.■*» _

Stalino tarnui Tito?...

Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS.

NhP Patvarkymai dėl 
DbraSetgraSg 

knigndjK
Jung. Valst. Viešosios 

Sveikatos Tarnyba išleido 
naujus patvarkymus, lie
čiančius norinčius įvažiuo
ti į Jung. Valstybes tuos 
darbininkus, kurie sirgo 
džiova, bet ši liga pas juos 
buvo sustabdyta.

Kaipo taisyklė, pagal A- 
merikos imigracinius įsta
tymus džiova sergantieji 
ateiviai i Jung. Valst. nė
ra įsileidžiami. Iki gruo
džio 17 d., 1947 met. po 
sustabdymo aktyviosios

•>

simptomai nepasireikš.
Po paminėtos datos 1947 

met. buvo tas atsargumo 
laikas sutrumpintas nuo 5 
iki 2 met., o pagal dabar
tinius naujausius patvar
kymus nuo 2 iki 1 metų.

________
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Nacionalistinės Kinijos kareiviai stato smėlio maišų barikadas (už
tvaras) Šanghajaus gatvėse apsigynimui nuo komunistų.

Bolševikai nori papirkti 
a# I

PRASIDĖJO 4 DIDŽIŲJŲ SUSI 
RINKIMAS PARYŽIUJE

ILSA Sustiprina Rado 
Stotį Berlyne

Praga, Čekoslovakija — 
Čekoslovakijos spaudoj y- 
ra padarytas pareiškimas, 
kad kunigams, kurie bus 
palankūs dabartinei ko
munistinei Čekoslovakijos

Berlynas — Amerikos ’ vyriausybei užtikrinama
radio stotis Berlyne RIAS geras medžiaginis aprūpi- 
padidina savo galingumą 
nuo 20,000 iki 100,000 va
tų. Tokiu būdu bus gerai 
girdima vidutinėmis ban
gomis Pabaltyje, Lenkijo
je, Čekoslovakijoje, Ven-

nimas, didesnės pajamos.

Pabėgo Do Karo
KiHualsM

Landsberg, Vokietija —

Vakarų Valstybės Reikalaus Praplėsti 
Jų Kontrolę Sovietų Zonoje

Raudonieji Saudo Streikuojan 
dus Darbininkus Berlyne

Sužeista apie 1,000 žmonių kauty
nėse. - Nušautas vienas 17 m. berniu
kas. - Jung. Valstybių Komandantas 
pasmerkė Sovietų Rusijos politiką. - 
šaukia Vakarų Valstybių pareigūnų 
susirinkimą.

Paryžius — Pirmadienį,.griežtesnė kampanij a 
—<w j —-j^s^’prieš Katalikų Bažnyčią.

Visuose Rusijos okupuo
tuose arba kontroliuoja
muose kraštuose jau yra 
įvesta arba įvedama griež- 
ščiausia ir žiauriausia 
tvarka. Beginkliai gyven
toja^ neturi jękios laisvės.

gegužės 23 d. prasidėjo 
Jung. Valstybių, Anglijos, 
Prancūzijos ir Sovietų Ru
sijos užsienio , 
susirinkimas. ,

Šiame susirinkime bus 
svarstomas Vokietijos re-

minis terių

Dar taip neseniai nuskambė
jo baisūs dvasiškijos persekioji
mo procesai Vengrijoj ir Bul
garijoj. Žinoma, tebelinksniuo- 
jamos Kardinolo Mindszenty ir 
Bulgarijos protestantų bylos 
UN-o posėdžiuose. Tačiau, štai, 
ir vėl atklysta iš Vatikano bai
sios žinios apie tai, kad, sužvė
rėję komunistai Čekoslovakijoj 
—reikalauja naujo kraujo, nau
jos nekaltos kančios... Specialus 
pranešimas iš Vatikano teigia, 
jog Čekoslovakijos darbininkai 
ir įvairios komunistinės organi
zacijos priima rezoliucijas ir 
rašo prašymus vyriausybei, 
kad būtų suimtas ir teisiamas 
Čekoslovakijos Katalikų Bažny
čios Primatas, J. E. Arkivys
kupas Joseph Berans.

Dvasiškiai 
Slovakijoj, 
kasdien.

Vatikano 
jog Prahos 
seph Beran, 
Čekoslovakijos katalikus, pra
našauja, kad greičiausiai Jam 
teks būti apkaltintam, kaip dir
bančiųjų klasės priešui...

— Aš suprantu, kad nebetoli 
tas laikas, kuomet 
sakyti, jog aš esu 
priešas ir nenoriu 
socialinių klausimų 
kia tikintiesiems Arkivyskupas 
Joseph Beran.
— Tačiau ,dar kol esu laisvas, 

aš proklamuoju, jog šitie visi 
apkaltinimai prieš mane yra 
neteisingi. Aš niekad nebuvau 
ir ateityje nebūsiu joks darbi
ninkų priešas 
kreipimąsi į tikinčiuosius kalti
namasis Arkivyskupas.

Vatikano radio komentato
riaus teigimu, čia, matyt, esan
čios naujos direktyvos iš Mas
kvos — pradėti naują seriją 
teismų prieš Katalikų Bažnyčii 

Tęsinys 2-nune puslap.

goslavijoje.
ši stotis, kaipo veikianti iš pirmųjų nuteisti pabėgo 

vidutinėmis bangomis, bus iš kalėjimo.
sunkiau sovietams ir jų' Alois Wiplinger, kuris 
satelitams trukdyti, negu buvo nuteistas visam gy- 
trumpų bangų radio sto- venimui, ir Wemer Greu- 
tis. Norėdami ją trukdyti, ness, kuris buvo nuteistas 
turės daug išjungti savo 20 metų, pabėgo, nežiūrint 
radio stočių. stiprios sargybos.

i

Prelatas Mykolas Krupavičius

jos taftos sutarties klatNB- 
mas. „

Jung. Valstybių sekreto
rius Acheson, Anglijos — 
Bevin ir Prancūzijos — 
Shuman reikalaus, kad 
būtų praplėsta Vakarų 
Valstybių kontrolė Sovie
tų zonoje. Taipgi reika
laus, kad Vokietija būtų

{ n*-/ .
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traukė iš tamisty kon- 
troUuojamos graf

i

šiuo metu Čeko- 
esą, areštuojami

radijas pranešė, 
Arkivyskupas Jo- 

savo kreipimąsi į

man reikės 
darbininkų 

suprasti jų
— pareiš-

baigia savo

Prel. M. Krupavičius

Pereitos savaitės pabai
goje Washingtone buvo 
ALT vykdomasis komite
tas, VLJK’o vadai ir Lie
tuvos konsulai ir turėjo 
pasitarimus pas Lietuvos 
ministrą Lietuvos vadavi
mo reikalu. Paruošė me
morandumą ir jį įteikė

LIETUVI,

Berlynas — Pereitą šeš- maišyti ir sulaikyti raudo- 
tadienį, geg. 21 d. Berlyne,nųjų komunistų siautimą, 
sustreikavo geležinkelių | Jung. Valstybių koman- 
darbininkai. Jie reikalau- dantas pasmerkė Sovietų 
ja, kad Sovietų Rusijos o-! Rusijos politiką ir šaukia 
kupacinė administracija, j Vakarų Valstybių parei- 
kuri Berlyne kontroliuoja ,gūnų susirinkimą, kad iš- 
geležinkelius, mokėtų 
jiems Vakarų Vokietijos 
markėmis, nes Sovietų zo
nos markės yra labai ma
žos vertės.

Kaip tik geležinkelių 
darbininkai sustreikavo, 
tai komunistai 
streiklaužiauti. t . 
sikirtimas. Sovietų Rusi
jos kareiviai ir vokiečių nųjų pareigūnai ir spauda 
komunistų policija tuojau kaltina dėl streiko Jung. 
paleido ginklus į darbą i Valstybes. Jie sako, kad 
prieš streikuojančius dar-Į Amerikiečiai sukurstę ge- 
bininkus. Geležinkelių sto-Įležinkelių darbi n i n k u s 
tyse raudonieji praliejo streikuoti, kad parodyti 
streikuojančių darbininkų'Paryžiaus konferencijai, 
kraują. Į kad dar nelaikąs ištraukti

Praneša, kad i 
Juonių suš&ta

Roma — Respublikonų 
partijos viršininkai pa
reiškė, kad jų darbo at- 

___ r ___ _______ stovai formaliai išsitraukė 
suvienyta pagal Vakarų! iš komunistų kontroliuoja- 
J_______ 1_____ X!____ * j_____ 1______ 1_—Ttnli, nAnaMlAn T*\ndemokratinę' tvarką, kaip 
yra numatyta Boon kons
titucijoj.

Jung. Valstybių Departa
mentui.

Valstybės Departamente 
buvo priimti VLIK’o va
dai prel. M. Krupavičius ir 
adv. V. Sidzikauskas ir jie . 
jturėjo platų pasikalbę ji- , 
Imą apie tragingą Lietuvos 
padėtį.

į Pirmadienio vakare, geg. , 
23 d., suvažiavę lietuviai 
katalikai veikėjai į New 
Yorką, išklausė J. P. Prel. 
M. Krupavičiaus, J. E. 
Vyskupo V. Brizgio ir ki
tų pranešimus. Antradie
nio vakare suruošė Prel. 
Krupavičiui išleistuves.

Trečiadienį, gegužės 25 
d. J. P. Prel. Mykolas Kru- 

’ pavičius grįžta Europon, 
kad galėtų sekti 4-rių di
džiųjų konferenciją ir gin- 

(ti Lietuvos bylą.
, Mūsų tautos garbingam! 
vadui, prel. Mykolui Kru- 
pavičiui linkime laimingos

; kelionės, stiprios sveika
tos ir ilgiausių metų!
De6rafePL,

Jos Atgimimo
Vokieti-

Vengrijos Raudonieji Pla
nuoja Dar GriežšOau 
PersekiotiOpozkijg

mos Italų Generalės Dar
bo Konferencijos.

Taigi komunistų kontro
liuojamoje konfederacijo
je beliko tik dešiniųjų so
cialistų grupė. Respubli
konų partija turėjo 100,- 
000 darbininkų.

Praneša, kad Vengrijos 
raudonųjų valdžia jau pa
ruošė naują konstituciją, 
kurioje yra įrašyta Sovie
tų politikos formos straip
sniai.

Pagal naują konstituci- Ii jo j, kuri yra visai šalia 
ją galutinai bus sunaikip- Airijos, gyvačių yra ir tai 
ti “kulokai” ir bus vedama keletas rūšių.

Airija yra kraštas, ku
riame visiškai nėra gyva
čių. Pažymėtina, kad Ang-

spręsti streiko padėtį.
Streikuojančių darbinin

kų vadai šaukiasi Vakarų 
Valstybių pareigūnų pa
galbos; jie prašo apginti 
nuo raudonųjų komunistų, 

{kurie ginklais puola begin- 
puolėsi klius darbininkus ir juos 

Įvyko su- šaudo.
Sovietų Rusijos raudo-

berniukas miręs nuo šū-įvietai, nes kiltų civilis ka- 
vio. Sovietų zonos raudo- ras. Tai paprastas Sovietų 
nieji gatvėse pastatė ka-*raudonųjų burbulas taip 
nuoles, o streikuojančius'kalbėti ir rašyti. Jeigu So- 
darbininkus šaudė ir dur-įvietų Rusijos darbininkai 
tuvais badė. Raudonieji’turėtų nors kokią laisvę, 
komunistai yra gerai ap-;tai visoj Rusijoj užsilieps- 
ginkluoti. Streikieriai gin-'notų streikai ir riaušės 
kių neturi, tai jie negali prieš raudonųjų bolševikų 
apsiginti ir turi baisiai’valdžią. Rusijos darbinin- 
nukentėti. j kai taip pat nori laisvės.

Vakarų sekcijos policija,bet jie yra bejėgiai ją iš
buvo priversta kaikur įsi-'kovoti.

Brazilijos Prezidentas Praleido

Dalyvavo Šv. Mišiose Šv. Patriko 
Katedroje

New York — Sekmadie
nį, gegužės 22 d. Brazilijos 

. prezidentas Eurico Gas- 
Įpas Dutra praleido New 

ČEKAI PALEIDO DU AMERI- į šiose Šv. Patriko Katedro
je, o po pamaldų padarė 
vizitą J. E. Kardinolui 
Spellmanui ir su juo pie
tavo.

Pirmadienį Brazilijos 
_ _ prezidentas Dutra padarė

Gruodžio 9 d., 1948 m. Če-ili būti baudžiami už pasi- vizitą miesto mayorui 
koslovakijos policija areš-! šalinimą iš kariuomenės O’Dwyer ir kitiems valdi- 
tavo du Jung. Valstybių,be leidimo, jie džiaugiasi ninkama 
Armijos kareivius, kai jie(ištrukę iš kalėjimo. Jie pa-; —1_________
bevaikščiodami perėjo Vo- šakojo, kad čekų kalėjime AvaHiM RrarittiM Prari. 
kieti jos sieną. Jung. Vals-juos mušė ir plakė. Čekų; re •
tybės įteikė Čekoslovaki- policija juos kaltino, kad 
jos valdžiai protestą, ir to,jie yra šnipai; jie buvo 
pasėka, kad areštuotieji j teisiami ir Hill buvo nu- 
kareiviai buvo paleisti pe- * • * 
reitą šeštadienį, gegužės

KOS KAREIVIUS AREŠTUO
TUS GRUODŽIO 9

• Frankfort, Vokietija —j Nežiūrint to, kad jie ga-

dentui Dutra

sėdžių salę, jam buvo su
keltos nepaprastai didelės 
ovacijos. Prezidentas E. 
Dutra paskelbė 120 metų 
draugystę tarp Brazilijos 
ir Amerikos, kuri, kaip jis 

■ pareiškė, yra tvirta ga- 
j rantija ir pasaulio taikai.

McOoy yra pratarto vy 
rimsta HOf ” 

valdžius virSuHii 
Vokietijoje

1 1

Daug dalykų galima už
miršti, bet jokiu būdu ne-__ ,__ _ ____ _ __ ... _
galima užmiršti atsakyti į|Gaulle, kalbėdamas savo Kareiviai, Clarence R. 
paskelbtą lietuvybės rei- pasekėjų paskutinėje sesi-1 Hill, 32, iš Jackson, Miss., 
kalu anketą. O tu dar vis joje, kuri įvyko Vincen-jir George R. Jonės, 22, iš 
neatsakei. Tat daugiau ne- nes, įspėjo savuosius, kad Owensboro, Ky., buvo pa- 
atidėliok ir atsakyk. Lau- Bonn konstitucija atstatys sišalinę iš kariuomenės, 
kiame. ' (Vokietiją. kada jie buvo areštuoti.

Paryžius — Charles de.21 d. š. m.

Washington, D. C. —At
vykęs į Jung. Amerikos 
Valstybes Brazilijos Pre
zidentas Dutra apsilankė 
ir Kongreso posėdyje ir 
portugališkai pasakė kal
bą. Kai Brazilijos Prezi-

kiame. {Vokietiją.

teistas 12 metų kalėti, o 
Jonės — 10 metų. Pasta
rasis sakė, kad gruodžio 
19 d. Pragos kalėjime jis 
buvo taip sumuštas, kad 
apalpo. Jį Sumušo už tai, j^^tas p. Eurico Dutra 
kad atsisakė atsakyti į Kartu su Prezidentu Tru- 
klausimus. man įžengė į Kongreso po-

Washington — John J. 
McCloy, 54 met. amž., bu
vo prezidento Trumano 
paskirtas aukšč i a u s i u 
Jung. Valst. valdžios virši
ninku Vokietijoje. Jis yra 
advokatas bankininkas ir 
gabus administratorius.

Kaip iš Baltųjų Rūmų 
pranešama, artimiausioje 
ateityje Senatui patvirti
nus jo paskyrimą, jis pra
dės eiti savo pareigas Vo
kietijoje.
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Nauji Tremtinių Transportai
ĮSAftBiHiNžAš

Acheson išvyko | Paryžfy Į

Prieš išeinant pirmajam traukiniui iš Berlyno 
į Vakarinę zoną po blokados nuėmimo, matome 
iškabinant lokomotyvo prišakyje lentą, kurioj pa
rašyta: “Mes sveikiname Vakarų Vokietiją”.

DABARTIES PASTABOSMm jūrininkii MMcilūn* 

K/VM jOVttTUOSe Pradfia 1-me poaL
Čekoslovakijoj ir, turbūt, Len
kijoj.

IVashington, D. C. —
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Užsienių Reikalų Se
kretorius p. Acheson, iš
vykdamas į keturių di
džiųjų valstybių Užsienių 
Reikalų Ministrų pasitari
mą Vokietijos reikalais 
Paryžiuje^ pareiškė, kad 
jis vyksta ten su atvira 

’ j širdimi ir geriausiomis in- 
itencijomis ištirti visas ga-

t

š. m. geg. 19 d., laivu' Gleveckas, Tekia. Algi- 
“Marine Marline” į New mantas į Cleveland, Ohio. 
Yorką atvyksta šie lietu-j Gliozeris, Kazys, Sofija, 
viai tremtiniai: įJolanda į Philadelphia, Pa.

. , .! Gobuzas, Petras, Ona,Antakauskac, Viktoras j K tutis Vytautas j Ma- 
Anužytė, Rūta j Hamlet, ^uzinis't Marija, Vy- 

... . x . tautas, Marija į BrooklynAndnjonas, Antanas 1 ję y
Chicago. UI. ; Jucevičius. Aleksandras,!fenc,J°m‘s “uru vls?.s Sa'iBajalis Vladas Jadvy-Stanislava ’Vid J tė limybes tinkamam Vokie-| 
ga, Henrikas. Stefa Ro- Dia Aleksandras. Vai- klauslmo 

das. Jaunutis į Pittsburgh, l^u j.s

Antanas i

ga, Henrikas, Stefa, Ro-

Balčiūnas, Kostas į Chi
cago, III. Pa.

i Juozapavičius, Stasys,Baltramiejūnas, Kazys,' p^ro“^ Izidorius fFa^ sta“

i pabrėžė, kad; 
kiek jam yra žinoma, Va
karų valstybės yra nusi-

Italų jūrininkai, kurie 
pagal taikos sutarti nuga
beno savo laivus perduoti 
sovietams, turėjo progos 
paviešėti Sovietų Rusijoje 
Odesoje. Dauguma jų bu
vo komunistų partijos na
riai, tačiau, sugrįžę iš So
vietų Sąjungos, sudraskė 
savo partijos korteles, pa
aiškindami, kad atsilanky
mas Sovietų Sąjungoje 
parodė, kaip yra kreiva 
komunistinė propaganda.

(CIP) — Šioji 
žinių agentūra

Sariota, Rimanas Kristina gett
į Jersey City N. J. Kalvaitis, Stanislovas,

Baltrūnas. Stasys, Dora Julia Arvvdas į E. Chica- 
į St. Louis, III. g0 Ind

Berzinskas, Antanas,: Kizevičius, Juozas, Kazi- 
Genovaitė, Antanas, Irena mjera j Tunkhannock, Pa. 
i _ Kliore, Bronius, Antoni-

Bičkus. \ ytautas, Pu- Arvydas, Raimonda į 
dencija į E. Chicago, Ind. Benld m.

Briosevas, Ibrachimas, Kojelis, Juozas, Modesta 
Rozalija. Anfas į Harn-jį So Boston> Mass. 
son N. J Kristolaitytė, Juze į

Bloznelis, Petras į XV or- Worcester, Mass.
cester, Mass.

Bražinskas, Antanas, 
Albina, Irena, Birutė į 
Munhall, Pa.

Bubelis, Domicėlė, Da-! __ _ _____
nutė, ytautas, Justinas į ■ Kukasevičius, Anelė į W.

Grand Rapids, Mich.
ja, Ramutis į Hamtramck,' Tęsinys 8-tame puslap. 
Mich.

Capas. Ona i Chicago. III. GraStljoj įklirtOS StOVyklOS
Cepauskis, Ignas, Ursu-1 a___i________ «.

lė į Scottsville, Mich.
Černiauskas, Juozas,

Liudvika, Rožytė, Saulius,
Irena į Worcester, Mass. į Atėnai, Graikija —Grai- 

Dukstas, "Vaclovas į Chi-įkijos vyriausybė paimtuo- 
cago, III. sįus kovose jaunus komu-

Kubilius, Viktoras, Bro
nė, Audronė, Uoginatas, 

- Aušra į Mattapan, Mass.
Kučinskas, Kazys į Los 

/Angeles, Calif.
New Orleans, La. 

Bulota, Petras, Eugeni-,

paimtiems kovose kemunis-

nę uždangą toliau į rytus, 
ir jokiu būdu nesutiks, 
kad toji geležinė uždanga 
paslinktų į vakarus. Vaka
rų valstybės taip pat ne
sutiks leisti sukliudyti 
naujos Vakarų Vokietijos 
valstybės kūrimąsi.

Šia proga pažymėtina, 
kad veik visi Amerikos de
legacijos nariai jau yra 
Paryžiuje. Kartu su p. A- 
cheson į Paryžių taip pat 
vyksta ir jojo žmona.

Išvaikė varžytines

Nauja Šventoji

Gegužės 15 d. Šv. Petro 
Bazilikoj šv. Tėvas Pijus 
XII, su didelėmis iškilmė- 

paskelbė šventąja 
de Les- 

Pradėto- 
Marijos

cago, III. sius kovose jaunus komu-
Gaska, Antanas, Emilija nistus gabena į speciales 

į Chicago, IIL _ stovyklas, kuriose sten-į Chicago, III. stovyklas, kuriose sten-
_ ^.Gedvilą, Pranas, Ona įjgiasi juos perauklėti. Čia 
Chicago, III. .-isū jais stengiamasi gerai

Gircys, Boleslovas į Ta-', elgtis, neblogai maitinti ir 
bor Farm Sodus, Mich. |juos tinkamai apšviesti. 

Gmčiauskas. Bronius, stebėtojai rašo, kad tai 
Michalina. Aurelija į duoda gerų rezultatų. 
Brighton. Mass. i ___ _______

Paryžius — Kaip žino
ma, praėjusio karo metu 
Prancūzija buvo užimta 
Vokietijos. Užimt o s i o s 
Prancūzijos reikalus tvar
kė garsusis generolas, Pir
mojo Pasaulinio karo me
tų kovų už Prancūziją did
vyris, maršalas Pilypas 
Petain. Kai Prancūzija bu
vo nuo Vokiečių išlaisvin
ta, tai maršalas P. Petain 
buvo suimtas, teisiamas ir 
nuteistas mirti. Bet turint 
galvoj jo didelius nuopel
nus Prancūzijai ir atsi
žvelgiant į jo senyvą am-

SIAUTĖ DIDELE AUDRA 5-kių 
VIDURIO JUNG. AM. VALS

TYBIŲ VAKARUOSE

mis 
prancūzę Jeanne 
tonnac, Nekaltai 
sios Šv. 
Dukterų 
steigėją.

Ji mirė
venusi šiame pasaulyje 84 
metus. Kanonizacijos iš
kilmėse dalyvavo per 60,- 
000 žmonių.

Panos 
kongregacijos į-

1640 met., išgy-

lytų valstybė nori būti 
nauja Amerika

Meta iš savo partijos 
k žiojančius

Londonas — Britų dar- 
biečių partija meta iš sa
vo partijos komunistuo
jančius parlamento na
rius. Šiomis dienomis ji iš
braukė iš savo partijos du 
parlamento atstovus.

žiu, mirties bausmė jam 
buvo pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Dabar Prancūzijos teis
mas paskelbė maršalo P. 
Petain daiktų varžytines. 
Varžytinėms prasidėjus į 
jas įsiveržė apie 500 pran
cūzų, varžytinių dalyvius 
išvaikė, varžytines nu
traukė ir, sugiedoję Pran
cūzijos himną, išsiskirstė.

Forrestal Užsimušė

Colombi jos Prezidentas 
Sudarė Naują Ministrų 

Kabinetų
Bogota ,Colombia —Pre

zidentas Mariano Ospina 
■ Perez sudarė ministrų ka
binetą iš armijos karinin- 

ikų ir konservatorių politi- 
jkierių. Koalicinis ministrų 
i kabinetas buvo sugriau- 

Gen. Izyador R. Models- tas, kada šeši liberalai mi- 
ki patiekia Prieš-Ameriki- nistrai rezignavo, 
nes Veiklos Tyrinėjimo' 
Komitetui, VVashingtone,: 
dokumentiškus Įrodymus, 
kad Lenkijos ambasada 
buvo šnipų lizdas, kurie 
veikė pagal Įsakymus ir Į 
informacijas, 
Maskvos.

Liberalai, kurie rezig
navo iš kabineto, kaltina 
prezidentą Perez ir kon
servatyvių partijos virši
ninkus, kad jie neužtikri
na piliečiams pilnos lais- 

gaunamas išjvės rinkimuose, kurie yra 
' numatyti birželio 5 d. š. m.

Kaip praneša Ass. Press, sunku būtų su sukilėliais 
praeito šeštadienio naktį kovoti.
ir sekmadienį Missouri,! Taigi, abejotina, kad čia 
Indiana, Illinois, Iowa ir paminėtos Sovietų Sąjun- 
Kentucky valstybėse siau- gos sąlygos bus priimtos 
tė nepaprastai smarki au-ir Graikijos likimas tuo 
dra. Ligi šiolei turimomis: būdu būtų atiduotas So- 
žiniomis 46 žmonės buvo'vietų Sąjungos malonei, 
užmušti, 229 sužeisti, su-i ----------------
griauta virš 900 namų.

Labiausiai nuo audros 
nukentėjo Cape Girarde- 
au, Ma, . apie 20,00 gyv. 
miestas, kuris randasi 
prie Mississippi upės 90 
mylių į pietryčius nuo St. 
Louis. Čia buvo 20 žmonių 
užmušta, 112 sužeista ir a- 
pie 500 šeimų paliko be 
pastogės. Šio miesto ma
yoro, Walter Ford, prane- __ ____
Šimu, šiam miestui pada- keisti* Belgrade, o * skren
di* aKe. ^2,000,000 nuos- dantiems keleiviams turėti 
tolių. Nukentejusiems pa- Jugoslavijos vizas.

Jugoslavija parekabvo 
vtžg

25 ’Budapeštas —. Ligi šiam 
laikui orlaiviai, skridę be 
nusileidimo iš Vengrijos 
per Jugoslaviją į Albaniją, 
galėjo tai daryti be jokių 
kliūčių iš Jugoslavijos pu
sės. Bet dabar Jugoslavi
jos vyriausybė pareikala
vo tokiems orlaiviams nu-

VVashington, D. C. — 
Anksti sekmadienio rytą, 
geg. 22 d. James Forres
tal, buvęs J. V. Apsigyni
mo sekretorius, iššoko pro 
langą iš National Navai 
Medical Centro namo 16- 
to aukšto Bethesda, Md. 
ir mirtinai užsimušė.

James Forrestal buvo 
susirgęs nervų liga. Bet 
atrodė, kad jis sveiksta.

Prezidentas 
sužinojęs apie 
nelaimę, labai 
nusiminė, nes 
buvo pasišventęs ir ištiki
mas savo pareigose. Prezi
dentas įsakė tuojau nu
leisti vėliavas pusiau stie
bo ir pareiškė, kad “For
restal buvo karo auka, 
taip kaip kad jis būtų žu
vęs kautynių eilėje”.

galbą teikia Amerikos 
Raudonasis Kryžius.

Kitose vietovėse irgi 
daug buvo užmušta: Shel- 
burn, Ind. — 8; Wood Ri- 
ver, III. — 5; Palestine, 
III. — 4; Terre Haute, Ind. 
2; Clay City, Ind. — 1; ki
ti Clarksville, Bessville ir 
Cabool, Mo. Buvo ir šiose 
vietovėse daug sužeistų, 
sugriauta ir apgadinta na
mų bei sunaikinta preky
bos įmonių.

Ven
grija dėlto pareiškė savo 
protestą.

Ir amerikiečių grupe pas 
Didžiosios Britanijos 

karalių

Tel Aviv, Palestina — 
Naujai susikūrusioj žydų 
Izraelio valstybėj pradėjo 
smarkiai kurtis visokios 
rūšies pramonė. Iš įvai
riausių kraštų žydų ir ki
tokių tautybių pramonin
kai vienas paskui kitą 
steigia čia fabrikus įvai
rioms pramonės šakoms. 
Tų fabrikų kurtūsi ir dau
giau, bet žydų valstybės 
vyriausybė, pirm negu 
duoti leidimą, bet kurios 
pramonės šakai kurtis, 
tuos dalykus gerai išstudi
juoja. Taigi dalis pramo
ninkų, norinčių čia savo 
pramonę įkurti, tokių lei
dimų negauna ir su savo 
planais ir kapitalais grįž
ta atgal, iš kur atvyko. 
Bet ne mažas skaičius, čia 
reikalingoms pramonės 
šakoms kurtis, leidimus 
gauna. Atrodo, kad jau 
netolinyoj ateity Izraelio 
valstybėj bus susikūrus 
pramonė ,kuri aprūpins ne 
tik Izraelio valstybę, bet 
taip pat artimuosius rytus 
ir toliau.

LONDON 
telegraminių 
praneša, kaip dabartinėse Ru
munijos mokyklose mokiniai 
sveikinasi su mokytojais. Atė
jęs mažas pipiras ryte į moky- 
dą ir kreipdamasis į mokytoją, 
turi garsiai sušukti: “Nėra Die
vo!”... Mokytojas turi atsakyti: 
“Nėra Dievo! Jo ir nebuvo”!...

Šitoks “pasisveikinimas” esąs 
nurodytas ir išsiuntinėtame 
mokykloms aplinkraštyje.

•
Paskutiniomis statistinėmis 

žiniomis, gautomis iš Genevos, 
iš komunistų užimtųjų kraštų, 
po vėliausios aneksijos, į vaka
rus yra atbėgę 150,000 naujų 
DP. Jie, vis dėlto, surado ply
šius geležinėj uždangoj ir pa
siekė Vokietiją, Austriją bei 
Italiją.

Iš naujų atbėgėiių į IRO ad
ministruojamas DP stovyklas 
viršuj paminėtuose kraštuose 
nuo 1948 m. balandžio mėn. 
buvę priimta tiek asmenų — 
tautybėmis: lenkų — 46,000, 
vengrų — 16,000, čekų — 14,- 
000 ir jugoslavų — 13,000.

Iš IRO gautomis žiniomis, 
šiuo metu Europos DP stovyk
lose iš viso dar yra 370,000 as
menų.

Ir kada gi užsibaigs nekaltų 
žmonių didžioji odisėja? Kada 
rytų kraugerys nustos troškęs 
nekaltų žmonių kraujo, kančių 
ir ašarų? Pagaliau, kada gi ir 
Vakarų Demokratai susipras, 
kad, vis dėlto, tai yra “trupu
tį” netvarkoj su jų “nuošir- 
džiuoju” kaimynu - bolševikais?

Tai vis klausimai, į kuriuos, 
deja, niekas nesiruošia atsaky
ti Matyt,
“Kol dar mūsų prie ešafoto ne
veda, tuščia jų kas kur deda
si...” Pr. AL

nąno:

kurie jų dar neturi. 
Garantijas ir aukas siųs

kite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

PAIEŠKO
Teresė Budrevičienė ieško

Trumanas, 
Forrestal 

nustebo ir 
Forrestal

Nori užbaigti kovas
Graikijoje

Londonas — Didžiosios 
Britanijos karalius ir ka
ralienė turėjo pavasarini 
karališkąjį svečių priėmi
mą savo Buckingham rū
muose, Londone. Tame 
priėmime dalyvavo 2000 
britų ir 130 amerikiečių.

Par Dvi Savaite* Ahry 
ke 1M Uetavhi 

Treattfadąl

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

gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knj’gą 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. Knygot 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
M0 W. ■ROAOWAY, SO. BOSTON, MASS

Amerikiečhį laivynas iš 
Shanghai pasitraukė

Kiniečiams komunistams 
apsupus didįjį Kinijos pa
jūrio miestą Shanghai, čia 
stovėjęs Amerikos laivy
nas pasitraukė į tolimes
nius nuo Shanghai van
denis. Laivynas kartu iš
vežė ir visus amerikiečius, 
kurie tik norėjo Shanghai 
apleisti.

Londonas — Sovietų Są
jungos atstovai pareiškė, 
kad jie nori pagelbėti už
baigti civilinį karą Graiki
joje. šiam reikalui jie sta
to dvi sąlygas, būtent, kad 
jokia svetima valstybė ne
tiektų pagelbos Graikijos 
Vyriausybei ir kad, tai į- 
vykus, būtų pravesti nau
jieji rinkimai.

Kaip žinoma, yra nusta
tyta, kad Graikijoje suki
limas yra organizuojamas 
ir visokiais būdais palai
komas Sovietų Sąjungos ir 
jos satelitų, ypač kaimy
ninių Graikijos valstybių. 
Jei šito nebūtų, tai, gali
mas dalykas, kad ir jokio 
sukilimo Graikijoje nebū
tų. Bet Graikijos vyriau
sybė prieš sukilėlius sėk
mingai kovoja, nes ją pa
laiko ypač Amerika. Be 
šitos pagelbos Graikijai

Ir Sovietą Sąjungoj 
bedarbė

Geneva. — Britų delega
tas Europos Ekonominėj 
komisijoj pareiškė, kad 
neatsižvelgiant į tai, kad 
Sovietų Sąjungoj yra prie
vartos darbas, ten dabar 
yra vienas milijonas be
darbių.

Žemė pilM geiybig visiems

Gegužės 18 d. į New 
Yorko ir Bostono uostus 
atvyko laivais “Mercy” ir 
“General Howze” 228 lie
tuviai tremtiniai, tokiu 
būdu išviso pagal D.P. į- 
statymą atvyko 4173 lie
tuviai. Yra pats laikas su
daryti garantijas tiems,

Garsus Amerikos geolo
gas prof. Dr. K. F. Mather 
pareiškė, kad žemė turi 
gausiai visokių 
visiems žemės 
žmonėms. Reikia 
nėms branginti 
duoti galimybės 
laisvai gyventi 
galimybės tomis gerybė
mis naudotis.

gerybių 
rutulio 

tik žmo- 
laisvę, 

visiems 
ir teikti

P.
gyv. Amerikoje savo vyro brolį 
Joną Budrevičių, sūnų Pranciš
kaus Budrevičiaus, kilusį iš 
Vladiškių kaimo, Šunskių para
pijos, ir motiną Anastaziją 
Plečkaitę. Prašome atsiliepti 
šiuo adresu: Teresė Budrevičie
nė (brolio Pranciškaus žmona), 

Rommershiem, Kreis Alzey 
(Rheinhessen) 

Hauptstrabe Nr. 10,
Franz Zone.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą-*- laik
rašti “Darbininką”!

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

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

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

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

KUN. P. M. JURAS, 
LDS Centro Pirmininkas

ANTANAS F. KNEIŽYS, 
Sekretorius
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Vyskupo Petro P. Bučio 50 metų

atsakė, kad jiems nebuvo 
apie tai painformuota. 
Vienas tremtinių atsakė: 
“Mes nežinome kas mus 
laukia, bet mes jaučiame, 
kad jeigu mes atliksime

Kryžiaus Dienos
Tris dienas prieš šeštines, arba Kristaus į dangų 

įžengimo šventę, Bažnyčia vadina maldos metu, nes
sąžiningai savo pareigas, ■ tada yra daromos viesos pamaldos su procesijomis, 
tai Amerikiečiai elgsis su Lietuvoj jas vadindavo,Kryžiaus dienomis, nes eisena 
mumis teisingai ir ne
skriaus mūsų_____ ____
čiai yra padarę mums 
daug gero atveždami mus 
į šį kraštą”.

BALF-o Pirmininkas 
kreipėsi pas tūlą S. L. Da
venport, kuris esąs vice
prezidentas “Delta & Pine 
Land Company of Scott, 
Miss.” ir teiravosi kokios

i Ir ne- sustodavo kur nors laukuose pas kryžių ir ten giedo- 
Amerikie- davo Visų Šventų litaniją. Tos viešos pamaldos visuo- 

’met įvyksta pavasario vidury, pradedant sėti laukus, 
tad ūkininkai nuoširdžiu pamaldumu giedodavo šven
tas giesmes, kad Dievas duotų gausų derlių. Tačiau 
ne vien tik derliaus jie prašydavo. Kartu maldose jie 
prisimindavo, kad Dangaus Apvaizda apsaugotų tau
tą nuo bado, maro, ugnies, karo ir visų kitų didelių 
nelaimių. Tas gražus, kilnus viešųjų pamaldų tikslas 
turėtų paliesti ir sujaudinti ir mūsų sielas, nes vargu 
kada pasaulio istorijoj tiek baisių nelaimių buvo kri
tę ant žmonijos, kiek šiais mūsų laikais. Ypač mumsI

gyvenimo sąlygos laukia prisimintina šiurpulinga Lietuvos padėtis ir karštai 
ne®A\° maldautina, kad Galybių Viešpats ją išgelbėtų.

Viešosios pamaldos labai svarbios ir reikšmingos. . 
_ Per jas iškilmingai išpažįstame mūsų tikėjimą, pa-

Mes paskyreme jau • reiškiame Dievui mūsų ištikimybę, parodome plačiam

tremtinių, i
nija kviečia 144 tremti
nius. Mr. Davenport atša
ukė:
namus laukiamimes trem-

Vyskupas Petras Pranciškus Būčys švenčia savo 
kunigystės aukso jubiliejų. Tai tikra žodžio prasme 
auksinis jo gyvenimo laikotarpis, nes nuo pat savo iš- 
sišventinimo jis stojo į Bažnyčios ir Tautos priekį, ir 
tose abiejose srityse jo darbai bei raštai aukso vertin
gumu pažymėti. Kam tenka jo iškilmėse kalbėti, tas 
turi lengvą uždavinį, nes medžiagos užtektų ištisų me
tų iškilmėms. Tačiau kalbėtojas nė nesikėsina jo nuo
pelnų išskaičiuoti, nes tai būtų panašu, įėjus į milži
niško ploto girią, suskaičiuoti ir išvardyti visus ten 
augančius medžius. Tą neįmanomą uždavinį kalbėto
jas apeina šiais žodžiais: “Suskaičiuoti Vyskupo Bu
čio nuopelnus nėra čia galimybės, nė reikalo. Jo kilnūs 
darbai ir raštai susiję su Tėvų Marijonų ir Lietuvos 
istorija”. Tai pareiškęs, kalbėtojas jaučiasi nustūmęs liams: apsisvarstyk, nesikarščiuok; lėtai žengdamas, 
nuo savo pečių nepakeliamą naštą ir pereina į prieina- toliau nueisi ir nepailsi, tarsi jaunas į žagrę įkinkytas į 
mesnį uždavinį: atpasakoja kokį jaukų Jo Ekscelenci
jos gyvenimo įvykį, kuriame pasireiškia kiti gausūs 
jo Asmenybės pliusai: nepaprastas demokratišku
mas, kuklumas, tikrai vienuoliškas nusižeminimas, gi
lus eilinio žmogaus psichikos pažinimas, gyvas humo
ro pojūtis ir, apskritai, visos jaukaus draugiškumo sa
vybės. Iš viso, tas visapusiškai išmokslintas genijus 
taip moka prisitaikyt prie paprastų žemės gyventojų, 
kad atrodo visiškai jiems lygus.

Tačiau pareiškimas, kad kilnūs Vyskupo Bučio 
darbai yra sutapę su Tėvų Marijonų ir Lietuvos isto
rija, ne viską pasako. Jie yra susiję ir su Dvasine Pe
terburgo Akademija, kur Vyskupas Būčys mokėsi, 
paskui buvo Profesorių ir Vice Rektorių; ir su Fri
burgo Universitetu, kur jis kartu su Arkivyskupu Ma
tulevičių sudarė du aukščiausiu mokslo švyturiu; ir su 
Roma, kur jis yra Marijonų Kongregacijos Generolu, 
ir su Amerikos lietuvių išeivija, kuriai jis gausiai 
pasitarnavo, redaguodamas “Draugą”, dalyvaudamas 
seimuose, atlikdamas apaštalavimo darbą misijose ir, 
apskritai, vaidino vadovaujantį vaidmenį visose išeivi
jos gyvenimo srityse. Tuo būdu, jo Asmenybė yra 
stambaus tarptautinio masto.

Sulaukęs garbingo amžiaus — 77 metų — Jo Eks
celencija atrodo judrus jaunatvingas žaliukas. Nors ir 
nusiskundžia apkurtėjimu, tačiau jo proto pajėgu
mas toks pat nepasiekiamai lakus kaip ir jaunatvėje, 
kuomet su neišmatuojama jo atmintimi ir nieku ne
sugriaunama logika ir patys mikliausi dialektikai ven
gė susiremti, nes jautė, kad lemiantis argumentų 
smūgis išeis ne iš jų burnos.

Ypač pabrėžtinas nuostabus Jo Ekscelencijos 
kuklumas. Rašančiam šiuos žodžius vieną kartą misi
jų metu teko jo paklausti: “Ar nepavargai, kun. Pro
fesoriau?” (Jis tuomet dar nebuvo Vyskupu). Su ne
paprasta, tik jam vienam savinga šypsena, jis atsakė: 
“Mat, aš tingėdamas dirbu, tai nepavargstu”.

Tingėdamas dirba! Jis, parašęs tiek nuostabių 
knygų, pasakęs tiek pamokslų, konferencijų kalbų; 
dėstęs tiek metų universitetuose; tiek neilstamai dir-iįvairių 24 valstijų. vua jų. puiniuumaj puumv, jia. ucmumų nei-
bęs periodinėj spaudoj; tiek privargęs mūsų seimuose J Kun. Dr. Juozas B. Kon-už darbą. Visi paklaustieji į kad tremtiniai jo farmoje mų. Jie uždirba tarp 1500

J. E. Vyskupas Petras Pranciškus Būčys, M.I.C. pasauliui, kad, anot šv. Povilo, mes nesigėdiname E-
. . ... . .. . . , . . T • tr ru; • tiniams apgyvendinti. Juo- vangelijos. ir, kas svarbiausia, neabejojame, kad mū-
bei pobūviuose, tiek sielojęsis Lietuvos likimu ir pers-.se mes įvedtme elektrą, į- Sų bendros maldos bus išklausytos, nes pats Kristus 
pejęs visuomenę, kad gali būt blogai, jei tauta neatsi-Į rengt me pečius, kūrena- mus užtikrina: “Kur du ar trys lous susirinkę mano 
palaidos nuo daugelio neigiamų įpročių kurie gali vėlimus malkomis, kūnų Vardu, ten ir Aš būsiu”. O čia nebe du ir ne trys, bet
ją į vergiją įstumti; ir ligi šio momento nešąs perne
lyg sunkią pareigų naštą, kuomet jau seniai metas pa
ilsėti — jis tingėdamas dirba!!

Na, pigu pilnam nuopelnų žmogui kartais suma- 
žybinti savo milžinišką darbingumą: visi jo žodžius 
priims su linksma šypsena — jo darbai už save kalba. 
Tačiau kiek čia rimtos patarties jauniems karštuo-

i tremtiniai patys pasiga- šimtai ir tūkstančiai pamaldžių prašytojų.
mins. '

Kai dėl atlyginimo už
T 1 . • V - -’

Taip, viešosios pamaldos gražios, įspūdingos ir 
sėkmingos. Tačiau jų neužtenka. Jos retai įvyksta, o

Moderniškasis Ginklas
(Kun. Pr. M. Juro įsidėmėtinas pamokslas, pasakytas 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seime š. m. gegu

žės 15 d., Putnam, Conn.)
“Mano tauta nutilo, nes neturėjo mokslo” 

(Oz. 4, 6).

Jau gilioje senovėje žmonės buvo įsitikinę, 
jog. negana vien gyvu žodžiu reikšti mintis. 
Nuskambėjęs žodis greitai būna užmirštas, 
mintis iškreipta. Todėl pradėta ieškoti būdų 
registruoti žodžių kalbą. Pirmiausiai buvo 
vartota virvelių mazgeliai ir įvairūs paveiks- 
liniai ženklai. Egiptiečių ir finikiečių varto
jamieji ieroglifai ilgainiui pakeista raidiniais 
ženklais. Kiekvenas ženklas, kurį mes vadi
name raide, turėjo reikšti kokį nors garsą. 
Ir taip garsų rašmens sudarė abėcėlę arba 
raidyną.

Besivystant rašybai, tobulėjo ir mūsų 
knyga. Pradžioje paveiksliniai ženklai buvo 
iškalami ant akmeninių plokščių. Vėliau aš
triu instrumentu pradėta braižyti ant me
džio lentelių. Dar vėliau naudota papiruso 
žievės plėvelė, iki Mažojoj Azijoj Pergamos 
karalius pradėjo vartoti išdirbtus avelių ir 
teliukų kailiukus. Nuo Pergamos miesto var

žirgelis greit “užsiveža” ir tolesniam darbui nebetinka.
Mes džiūgaujam, tokį minties ir darbo milžiną sa

vo tarpe turėdami, ir visa širdimi linkime jam ilgiau
sių metų! * K.

^ar^4 Davenport paaiški- £įa Kristus įsako nuolatos melstis. Tad reikia turėti 
ąuosime. Jiems karštą asmeninį pamaldumą. Rodos, nebereikėtų nė 

dirbti kaip pusininkams ragint prie nuolatinės maldos, nes kiekvienas norma- 
arba mokėsime dienos uz- įus žmogus jaučia įgimtą patraukimą melstis. Bet 

i darbj. Pirmaisiais metais kaip įšildyti Kristaus paraginimą: 
jiems busią geriau dirbti i;ovos”? Juk žmoeiis nedali visados

no nė

BALF-o Pirmininkas Kun. Dr. Juozas 
B. Končius lankėsi pas tremtinius 

North Carolinoje

: “melskitės be pa
liovos”? Juk žmogus negali visados melstis, reikia ir 
kitos gyvenimo pareigos atlikti. Suprantama, kad 
tuos Kristaus žodžius reikia imti nukeltine prasme, 
būtent, taip dievobaimingai elgtis, kad visas mūsų 
gyvenimas būtų lyg nuolatinė malda. Kristus melsda
vosi dažnai ir ilgai, bet kartu ir kitas pareigas atlik
davo: gyvendamas Nazarete, Jis dirba kasdieninį dar
bą, pagal Juozapo ir Marijos nurodymus, o kai pradė
jo savo apaštalavimo misiją, tai keliavo per visą Pa
lestiną, sakė pamokslus, turėdavo dažnų pokalbių su 
apaštalais, ginčyjosi su farizėjais, gydė ligonius, už
eidavo į svečius, į vestuves, ten, valgydavo ir šneku
čiuodavosi — žodžiu, duodavo žmonėms pavyzdį vi
suose gyvenimo nuotikiuose. Visa tai darydavo Dan- 

visi Jo darbai buvo

pusininkais. Dienos uždar
bis būsiąs tarp 3 ir 3.50 
dolerių į dieną. Tie, kurie 
yra specialistai, mechani
kai ar dailydės, tai galės 
uždirbti nuo 6 iki 6.50 do
lerių į dieną”.
— O kaip bus, kai lyja?

— paklausė Kun. Dr. J. B. 
Končius.
— Mes mokame tik už

dirbamas dienas — atsakė 
Davenport — Paskutiniais ___
metais mes turėjome 603|gį§kojo Tėvo garbei. Tuo būdu, 
negrų seimas dirbančias] tarsį nuolatinė malda, 
musų ūkiuose. Metų pa- Kristaus pavyzdys ir mums yra sektinas: visas 
baigoje, kada medvilne pareigas ūthkti Dievo g&rbei ir kiek galima daž- 
buvo parduota ir atsiskai- niau pasimeisti. K.
tyta, tai mes išmokėjome ---------------------------------
toms šeimoms $537,000. dirba gerai, tačiau trupu- 

,Tai sudaro vidutiniai po tį yra susirūpinę dėl karš-

i

Amerikos laikraštis “The čius, paklaustas laikraščio 
Time - Picayune” š. m. ge- korespondento kai dėl at- 
gužės 14 d. įdėjo nuotrau- lyginimo tremtiniams už 
ką ir pasikalbėjimą su darbą, atsakė: 
BALF-o Pirmininku Kun. j — aš nežinau* tikrai kiek 
Dr. Juozu B. Končium, ku- yra pelningas pusininko 
riame paliečiamas tremti- darbas. Man tik teko kal
nių įkurdinimas Mississip- bėtis su vienu kunigu Ala- 
pi ir kaimyninėse valstijo- bamoje, kuris yra susipa- 
se. j

Čia duodamos pagrindi- gyvenimo sąlygomis ir ku-
v. v. x • ’ w**v*c**v v mutiniai pu ti yi<i o uoli upine uei n

““i.,“S8?°- °? kiekvienai Seimai, čių ateinančią vasarą.
nes šio straipsnio mintys. ris pareiškė;' kad geriau kurLs “į a^y^Yr n& tari ge^ "nota'-'p^ 

š. m. gegužės 13 d. butų tremtinius patirti ba-„„ į. 7-. “
penktadieni į New Orleans dautl Europos stovyklose, karo pabaigoje, pagelbsti čius, ■ 
uostą atvyko laivas “Ge-Juos pus^ tremtinių grupėms, vyks-jie pajėgs neral Bundy” su 844 trem-^kv darbams. q'— y. ‘ ...
tiniais. Jųjų tarpe atvyko)0 nuomonę kiek tas ata-; 
grupė lietuvių ir latvių, a-t”ka aš dar nesu
pie 600 asmenų, kurie nu- Patyr?s- 
matyti įkurdinti ūkiuose BALF-o 
Mississippi valstijoje. Jie Kun. Dr. J. B.
ten gaus darbo kaip der- kuris yra buvęs Europoje farmoje Senatobia ir ma- prieš 20 metų, tačiau nuo 
liaus dalyviai (share-crop- arti 2-jų metų ir gerai pa- no draugai kaimynai ma- to laiko kainos daug pasi- 
pers), kitaip tariant, pusi-žinęs D. Ps reikalus ir ku- ne prašo taip pat tremti- keitė. — Toliau BALF-o 
ninkai. Tiktai du tremti-ris kalba 10 įvairių kalbų, nių jiems atgabenti. Aš Pirmininkas pridūrė: — 
niai vyksta į Louisianą, klausinėjo kelioliką trem- grįšiu į Vokietiją atsivežti Aš kaip tik dabar atvyks- 
visi kiti pasiskirsto tarp tinių ar jiems yra žinoma daugiau tremtinių.— To- tu iš North Carolina, kur 

koks bus jų atlyginimas liau pulkininkas pridūrė, yra apie 50 tremtinių šei-

Lt. Col. A. T. Callicott,: — Aš tikiu, kad šie žmo-
š. m. gegužės 13 d., turėjo retaaių suRP^ brieS Kun. Dr. J* bTkot-

. — bet aš nežinau ar 
m • _ vjn.o- Atlyginimas
* o t Juntančioms į Mississippi. Jis medvilnės plantacijose, at- 

pareiškė: — Aš aplankiau rodo, ne kuo geresnis už 
stovyklas Europoje ir pa- atlyginimą prie cukraus

* i renku žmonių, kurie sutin- plantacijų Louisia n o j e. 
Pirmininkas ka vykti į Mississippi. Aš 2.90 dolerių į dieną galėjo

Končius,' turiu jau 21 šeimą mano būti geras atlyginimas

do tą rašomąją medžiagą žmonės praminė 
pergamentu. Ir iki šiai dienai svarbesniems 
dokumentams tebėra vartojamas pergamen
tas.

Bet prieš porą tūkstančių metų arabai au
dė bovelninę medžiagą, panašią į pergamen
tą ir net į mūsų popierių, kuri buvo vartoja
ma rašybai. Prieš penkius šimtus metų Vo
kietijoj pradėta gaminti popieris, kuris pa
staraisiais laikais tapo ištobulintas į įvairias 
rūšis.

Senovėje visi raštai buvo rašomi ir kopi
juojami rankomis. Kiek tai laiko ir triūso 
pareikalavo kiekvienas rankraštis! Ir anoji 
knyga, jei tau) galima ją pavadinti, nes buvo 
daugiau panaši į stirtą (“pailę”) arba į au
deklo ritinį. Jos buvo brangios, retos ir ma
žai kam prieinamos.

Laikui bėgant, augo knygų reikalingumas. 
O reikalas dažnai gimdo išradėjus. Kostėris 
sugalvojo antspaudą/ Čia Jonui Gutenbergui 
gimė mintis, panašiai antspaudoms, padaryti 
medines raides, iš jų sudėti žodžius, o iš su
dėtų žodžių spausdinti ištisus puslapius. Dė
ka Jono Gutenbergo jau 1461 Šefferio ir 
Fausto spaustvėje, Vokietijoje, buvo at
spausdinta pirmutinė knyga — Šventasis 
Raštas.

Bet čia ne tiek mums svarbu mūsų spau

dos raida bei ištobulėjimas, kiek mūsų laikų 
spaudos reikšmė ir mūsų pareigos jai. Kaip 
šalia gerų žmonių žemėje yra blogų, taip ly
giai greta gerosios spaudos randasi blogoji, 
kuri griauna visa kas gera ir sėja žmogaus 
sielon pražūtį. Galingi yra medžiaginiai gin
klai. Pavyzdžiui, viena atominė bomba sunai
kina tūkstančius gyvybių, dvasiniai ginklai 
— spauda yra stipresni už medžiaginius gin
klus, nes dvasinės, idėjinės kovos žmonijoje 
yra reikšmingesnės už politinius karus. Mū
sų idėjinis priešas gerai supranta spaudos 
galybę ir visuose frontuose gudriai ją pa
naudoja kovoje su Bažnyčia. “Mūsų laikais 
reikalingesni tiesos apgynėjai su plunksna, 
negu tiesos skelbėjai sakykloje” (Pijus IX).

Remiantis Kristaus vietininkų žodžiais (o 
jie visada kalba Kristaus vardu), reikia pri
pažinti, kad geros spaudos reikšmė didesnė, 
negu statymas bažnyčių, mokyklų ar vienuo
lynų. Popiežius Pijus X yra pasakęs: “Veltui 
statysite bažnyčias, remsite misijas, steigsi
te mokyklas, darysite visokių gerų darbų; 
visos jūsų pastangos nueis niekais, jeigu ne
mokėsite naudotis apsigynimo ir puolimo 
ginklu, kuriuo yra tikra katalikiška spauda... 
Prieš blogas knygas mes turime pastatyti 
geras, prieš klaidą—teisybę”. Popiežius Le
onas XIII sako: “Geras katalikiškas laikraš

ir 2000 dolerių per metus. 
Jei dirba valandomis, tai 
jiems užmokama po 60-70 
centų į valandą ir be to jie 
gauna gerus namus gy
venti ir vietos daržui ir 
vištoms. —

NAŠLAIČIŲ FONDUI:

Chicago, III., J. Dambrauskai 
$5.00, J. Salai $5.00, V. Salai— 
$5.00, Vera Žilinskas $2.00; 
Lewiston, Me., Ignas Chuzas— 
$32.44; Detroit, Mich. Jos Ži
linskas $100.00; Philadelphia, 
Pa. Ch. S. Cheleden $47.00; 
Rumford, Me. J. Kawlaicze — 
$38.10.

BALF Vadovybė už aukas 
nuoširdžiai visiems dėkoja 
tremtinių ir našlaičių vardu.

tis yra nuolatinė misija”. Todėl “kiekvieno 
kataliko yra šventa priedermė paremti kata
likišką spaudą ir ją kuo plačiausiai paskleis
ti tarp žmonių” (Pijus IX). “Nevertas kata
liko vardo tas, kas galėdamas neremia kata
likiškosios spaudos”, sako vyskupas Kettle- 
ris. Kitoje vietoje jis yra pareiškęs, kad jei 
šiandien gyventų šv. Povylas, be abejo, būtų 
didžiausio laikraščio redaktorius.

Čia mums gali kilti klausimas:* kodėl 
spauda taip galinga ir svarbi? Dievo su
tvarkymu matomuose daiktuose dažnai glūdi 
nematomos ypatybės. Natūraliuose ir kon
venciniuose (sutartiniuose) ženkluose glūdi 
dvasinė sąvoka. Namas ir jame baldai liudi
ja, kad čia jie atsirado žmonių pastangomis. 
Deganti elektros lempa rodo, kad yra kur 
nors elektros srovei gaminti mažina (genera
torius). Lietuvos trispalvė vėliava vaizduoja 
lietuvių tautą. Kiekviename spausdinyje re- 
gihuose žodžiuose slepiasi akimis neįžiūri
ma mintis. Patsai Kristus teikdamas ant že
mės žmonėms savo malones ir geradarybes 
vartojo įvairius ženklus. Raupsuotąjį palietė 
ranka ir tarė: “Būk nesuteptas”, ir tuojau 
jis pagijo iš raupsų. Kitą kartą Viešpats Jė
zus spjovė žemėn, padarė iš seilių purvo, pa
tepė purvu aklojo akis ir jam tarė: “Eik, 

Tęsinys 8-tame pusi.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARY 

BOS GAUTOS AUKOS IR 
KT. PAJAMOS

$5.00
10.00 

. 7.00
86.05

11.25 
5.00 

. 7.00 
10.00
5.00

Čia skelbiamos ALT Skyrių, Komitetų ir paskirų asmenų 
atsiųstos ALT Centrui sumos - aukos, paskirstytos atskirais 
steitais. kurios yra gautos 1948 mt. gruodžio mėn. 17 d. —1949 
mt. balandžio mėn. 17 d. laikotarpyje.

ILLINOIS
1948 mt.

Mrs. Manon Blazis. Barwyn. III..........................................
SLA 10 apskr.. Waukegan, Dl. (J. Mačiulis) ...........
M. Vaidyla, Chicago. III., (už knygas) ..........................
Chicagos ALT Skyrius (A. Valonis) .............................

1949 mt.
Rockfordo. m., organizacijų duoklės (P. A. Deltuva) 
Kari Sitavičius. Chicago, Dl.................................................
Dr. P. Zalatorius. Chicago. III. (už knygas) .................
John P. Jasinskas, Chicago, III............................................
J. J. Bimba. Chicago. III............................................... ........
Justi n Mackiewich, Standard Fedr. Savings &

Loan Assn. prez., Chicago, III.............................................. 500.00
Springfieldo ALT Skyrius (VL Raguckas) ......................... 200.00
Teklė Bikinaitė c( “Naujienos”, Chicago, III............................  2.00
Mrs. O. Svirmickas “Naujienos”, Chicago. III......................... 1.00
A. Kazakevičius c( “Naujienos”, Chicago, UI.......................... 15.00
Jonas Pranaitis. J. Ascilla. Chicago. III................................. 5.00
Miss F. Sadauskas c< M. Vaidyla, Chicago, III........................ 10.00
Mr. & Mrs. Edward J. Allman, Chicago, III..................................5.00
Rockfordo ALT Skyrius, Roekford, III. (P. A. Deltuva) .... 524.00 
Brighton Park Lith. Athletic Club, Chicago, III...................  26.34
A. S. Kuizin, Chicago, III...............................................  10.00
Waukegan. III.. ALT Skyrius (G. P. Bukantis) ................  100.00
Chicago Lith. Women’s Club. Chicago, UI. (L. Vanagaiaienė) 

100.00 
25.00 

229.00 
73.00

Birutės Choras. Chicago. III. (Virg. Kentra) .............
East St. Louis. Dl., ALT Skyrius (kun. A Deksnys)
Chicagos Liet. Tremtinių Dr-ja (ižd. J. Brazys) .....
Joseph Barsewskv. Electrocast Steel Foundry Co.

sav., Cicero, III......100.00
SLA 301 kp., Cicero. Iii. (K. P. Deveikis) .............................  5.00
Chicagos ALT Skyrius (A. Valonis) .................................. 4,563.66
J. J. Pranokus. Chicago, III. .'.....................................  5.00

$6,645.30
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DIDELIS DARBININKO
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PIKNIKAS
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Sekm.,Birželio June12J949, Romuvos Parke, Brockton, Mass.
Gros - AL STEVENS ORCHESTRA

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

DARBININKO metinis pikni
kas ,tai NAUJOSIOS ANGLIJOS

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

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

Įžanga tik 25c. Kviečiame visus

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

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

u

v

h

OHIO
Clevelando ALT Skyrius (J. Kuzas) ................................. $710.89
Liet. Tremtinių Draugija, Cleveland, Ohio (Pr. Drąsutis) 125.00 
Clevelando tautinės grupės Vasario 16-sios pajamos (K. S.

Karpius) ....... 412.60
Our Lady of Perpetūal Help parapijos Vasario 16-sios paja

mos (kun. J. P. Angelaitis) .... 134.20
Akron ALT Skyrius (A. Zdanis) ................. ........................ 150.00

MASSACHUSETTS
Paul Mankus. Blackstone, Mass.............................   20.00
Haverhill. Mass.. ALT Skyrius (P. M. Jankauskas) ........... 70.55
Nonvood. Mass., ALT Skyrius (P. Kručas) ......................... 121.00
Lavrence, Mass., ALT Skyrius (kun. P. M. Juras) ........ 324.00
Lowell. Mass., ALT Skyrius (Peter Saulėn) ......................... 172.00
Nonvood, Mass., kolonija (kun. F. E. Norbtttas) ........... 97.44
Cambridge, Mass. ALT Skyrius (kun. P. Juškaftfe) .............92.00
Liet. Nepriklausomybės Minėjimo Komitetas, Boston, Mass.

(Dr. A. L. Kapochy) ........ 1,690.95
Sandaros 16 kp. M. Vaidyla, Worcester, Mass ......... 50.00
Sandaros 24 kp. M. Vaidyla. Brockton, Mass................... 230.00

« - 1

$2,867.94

i

$1,532.69

CONNECTICUT
New Britain ALT Skyrius (kun. J. J. Matutis) .............
Mr. & Mrs. John Kutis, Colchester, Conn.........................
Stamford ALT Skyrius (Mrs. A. Bortveck) .................
New Britain ALT Skyrius (M. Mažeika) .....................
Stanley Yuskevičia “Naujienos”, Bridgeport, Conn. 
Bridgeporto ALT Skyrius (A. Stanišauskas) ................
New Haven ALT Skyrius (V. Norkūnas) .......................
Waterburio ALT Skyrius (A. J. Aleksis) ......................
Anosnia ALT Skyrius (A. Trapkauskas) .......................

$200.00
... 30.00 
... 20.00 
. 200.00 
..... 5.00 
.... 30.00 
.300.00 
1,500.00 
.. 125.00

PENSYLVANIA
Z. Jankauskas. Philadelphia, Pa.................................... ...
Chester ALT Skyrius (kun. E. M. Paukštis) .......
Pittsburgho ALT Skyrius (j. J. GreHiūnas) ..........
Liet. R. Kat. Sus-mas Amerikoje, Wilkes-Barre, Pa.

(Wm. T. Kvetkus) .... 100.00
Philadelphia ALT Skyrius (adv. Č. S. Cheleden) ....... 1,100.00

j MARCINKENAS, Antanas, iš 
Rėkučių km., Kaltinėnų vi., 
Švenčionių ap.

PEŠKAITIS, ir sesuo Leoka
dija, iš Mitraukos km. Antaliep- 

i tės vi., Zarasų ap.
1 PETRILEVIČIUS, Viktoras. 

$35.00 POLIOKAS, Antanas, tremti- 
MAiNE nys, iš Skriaudžių km., Veiverių

Rumfordo ir Lewistono liet, kolonijos (tėv. Juv. Liauba) .... 25.00 vi., Marijampolės ap. prašo at- 
SLA 299 kp., Rumford, Me. (J. Kawlaiche) ....................... 10.00 siliepti gimines ir pažįstamus.

------------------ į RAČKAUSKIENE, ir jos se- 
$35.00 šuo Lanauskienė, abi Lipnicku

tės, Antosė ir Jadvyga. 
RUMŠEVIČIUS, Jonas. 
SNAKAUSKIENE, ir jos se

suo Ulevičienė, abi Krakauskai- 
tės, Marijona ir Petronėlė iš 
Pagraužiu km., Liubavo vi. 
Marijampolės ap.

STASKEVIČIENE - Ambro- 
ze, Ona. iš Lietuvos.

VASAITIS, gyvenęs Kaune, 
Aleksote.

, VINICKAITfi, iš Radziškių 
km.. Punsko vi.

i VINIKAS, Jonas, iš Pelegrin- 
Linkmenų- vi., Šven-

FLORIDA
BALFo 39 Skyrius, Miami, Fla. (C. Braze)

Z

NEBRASKA
Omaha ALT Skyrius (kun. J. Jusevičius)

MICHIGAN

Liet. Tremtinių Dr-ja, Detroit, Mich. (P. čečkauskas) .... 225.00 
A. J. Miekus, Houghton ,Mich...................................................... 100.00
John Ralys, Loweii, Mich............. .. ...........................................  13.00
Grand Rapids ALT Skyrius (A P. ChUds) * ......................135.00
J. Barauskas % “Naujienos”, E. Dearborn, Mich................... 3.00
Stanley Cotton % “Naujienos”, Detroit, Mich........................ 3.00
Detroito Liet Organizacijų Centras (J. Pilka) ............  1,402.05
Liet. Tremtinių Dr-ja, Detroit, Mich. (Ed. Arbačiauskas) 100.00

$1,981.05
MARYLAND

Kun. Dr. L. J. Mendelis, Baltimore, Md................................ 700.00
Baltimorės ALT Skyrius (K. Matuhauskas) ......................... 307.00
Įvairių asmenų smulkios aukos (kun. L .J. Mendelis) ......... 45.00
Šv. Alfonso mokyklos vaikučiai (kun. L. J. Mendelis).......  31.75
Baltimorės ALT Skyrius (K. Matuliauskas) ......................... 23.00
Ona Praninskienė % kun. L. J. Mendelis, Baltimore, Md...... 5.00

K
$1,111.75

50.00

$50.00

35.00

Viso — $21,915,46 
PASTABA: skliauteliuose pažymėta pavardė nurodo asmenį, 

kuris aukas ALT Centrui atsiuntė.
Visiems ALT Skyriams, kolonijų Komitetams ir kt. už dar

bą ,o aukotojams už jų gražią paramą Lietuvos reikalui tariame 
nuoširdų ačiū.

ALT Vykd. Komitetas.
■ ■ ■ . -— '

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

■*,

LANAUSKIENfi, ir jos se-’ 
šuo Račkauskienė, abi Lipnic- dos km., 
kūtės, Antose ir Jadvyga. čionių ap.

LIAUKEVIČIUS, Mateušas, j ZELIONKA, Juozas ir Pet-

... 25.00 
. 101.00 
1,100.00

NEW YORK

Maspeth R. Kat. parapija (prel. J. Balkūnas) ...............  475.00
Lith. Citizens Club, Ine., Maspeth, N.Y. (prel. J .Balkūnas) 25.00 
Binghamtono ALT Skyrius (P. B. Balchikonis) ................  200.00
Paul P. Kubiliaus surinktos aukos, Maspeth, N. Y.................25.00
Prano Jociaus surinktos aukos, Maspeth, N. Y.................... 25.00
Rochesterio ALT Skyrius (V. J. Apanavičius) ___ .......... 275.00

$2,226.00

NEW JERSEY
Newarko ALT Skyrius (J. V. Baltrukonis) 
Keamy ALT Skyrius (J. V. Baltrukonis) 
Paterson ALT Skyrius (J. Sprainaitis) ......

HISCONSlN
Racine ALT Skyrius (S. Simanavičius) ....
Liet Kultūros dr-ja (Ant Kašube) .............
Kenosha ALT Skyrius (kun. J. Paulukonis) . 
Jonas Žilis, Superior, Wis...................................
Sheboygan ALT Skyrius (kun. J. J. Shlikas)

-'1
<,

v

JLik.

calDornia
Julija Liesytė, Berkely, Cal. (už knygas) 
Adv. Joseph C. Peters, Altadena, Cal. .. 
Los Angeles ALT Skyrius (M. Varkalis) . 
A ShilaM, Los Angeles, Cal........................
Los Angeles ALT Skyrius ( A. F. Skrrius)

AMBROŽE - Staskevičienė,
Ona iš Lietuvos.

BAKŠIANSKYTE, duktė Vin
co ir Malvinos Lipnickutės.

BARANAITIS, gyvenęs Kau- iš Dziviliškių km., Lazdijų vi., ras- Raudondvario vi., Kau
ne, Aleksote. Seinų ap. • no aP-

BITINAITES, Marė ir Ona, LIEKIS (Liekaitė), Bronė, ŽILINSKAS S. gyv New- 
iš Dziviliškių km., Lazdijų vi.,‘gimusi Amerikoje, gyvenusi arį jų j 
Seinų ap. Lietuvoje. 1

BRAZAUSKAS, Antanas, iš LIPNICKUTĖS, Lanauskie- Ieškomieji ar apie Juos ^nan- 
Daugiliškių km., Švenčionių ap. nė, Antosė ir Jadvyko. ^eji maloniai prašomi atsiliepti

CHMIELIAUSKAS, Jonas,'* LIUTVINAS, du broliai, iš Consulate General of Lfthasnia 
Juozas ir Motiejus iš Grinkiš- Vingšnupių km., Bartninkų vi., . 41 West 82nd Street
kių km., Simno vai., Alytaus Vilkaviškio ap. ' New York 24, N. Y.
(buv. Kalvarijos) ap.

CICĖNAS, iš Degutiškių km.,1 
Daugėliškiu vi., Švenčionių ap.;

DELTUVA, Juozas ir Ona,' 
gyv. Hanover, Md. I

DIENINIS, Liudvikas, iš Pa-į 
lūšės bažnytkaimio, Linkmenų 
vi., Švenčionių ap.

DUMBRAUSKAS, Mykolas irj 
Vytas, gimę Amerikoje, gyve
no Lietuvoje.

- ---------1 GIEDRAITYTĖS, is Vieštar-'
$553.421 tų km., Lazdijų vi., Seinų ap.

| GLYDAS, Gustavas ir Gly-
.... 4.00|daitė, Ona, iš Sparvinių km.,
.... 5.00 i Vilkaviškio ap.
. 181.06 j JANKELIŪNAS, Pijus, iš
....  5.00 Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.
... 35.00 Karpiejų km.

$1,025.00

250.00
152.25 
420.00 

. 10.00 
. 80.00

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

$912.25

ŽODYNĄ

INDIANA
BALFo 92 Skyrius, Clinton, Ind. (Dom. Riauba) ....
Ind. Harbor ALT Skyrius (kun. Albį Martišiūnas)

Garsaus Uragvajaus herojaus, generolo Jose Ar- 
tigas, bronzinv, dvylikos pėdų stovyla yra iškeliama 
iš laivo Brooklyne, N. Y., stebint Uragvajaus amba
sadoriui, Dr. Alberto Dominguez Campora, ir greta jo 
žmonai. Tai yra Uragvajaus Montevideo miesto dova
na Monte video,. Mmn.

NEW HAMPSURE
Manchester ALT Skyrius (P. A. Andre jūnas)

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin- 

; gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
i stiprus patarėjas.

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 

L^^fflUKAUSKAItes, Snakan- Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
$230.06 skienė ir Ulevičienė, Marijona Užsakymus siųskite:

|ir Petronėlė iš Pagraužiu km., f) A D R TMI\J If A C
... 25.00 Liubavo <, Marijampolės ap. Ii.N KAD

200.00 į KRASNAUSKAS, vaikai Ka- M Weii BtOOdwOy S®. Boston 27, MOM.

$225.00 jų motina Rapdonytė - Kras-1 šlU0ffll siunčiame $................ir prašome atsiųsti
jnauskienė, kilusi iš Dangų m. 3 mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

... 75.00 Alytaus ap. ' j y ' .........................
---------- 1 KRUTZKE, Gustav, gyvenęs’ ...........................................................

$75.00 Phfludėlphijoje. J^^Įrcoaa ♦•...•• w.....

$100.00 
.. 29.80

423.62
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LIETUVIŲ IR LIETUVOS 
VIENTISUMO VARDAN

Lietuvių tauta, kaip var
giai kuri kita tauta pa
saulyje, amžių būvyje 
nuolat ir nuolat turėjo 
grumtis žūtbūtinėj kovoj 
dėl savo laisvės, dėl savo 
žemės ir dėl savo išlikimo. 
Permainingas likimas yra 
teikęs jai ir didingų laimė
jimų ir skaudžių smūgių. 
Viena iš didžiausių mūsų 
tautos nelaimių buvo jos 
suskaldymas ir dalimis į- 
jungimas į svetimus poli
tinius junginius. Tatai ne 
tik nutraukė tarpusavį 
bendravimą, bet toms at
skirtoms tautos dalims 
dirbtiniu ir prievartos bū
du sudarė skirtingas poli
tines, ūkines ir kultūrines 
sąlygas, skatinančias se
paratizmą. Ne lietuvių 
tautos valia ir ne jos labui metu ir jo reikalų 
imta kalbėti apie Kauno jas). 
Lietuvą, apie Vilniaus Lie
tuvą, apie Rytprūsių Lie- eity nevisos lietuvių politi

nės grupės vienaip supra
to nepriklausomybės sie
kimą, nevisos vienodą rė
žimą Lietuvoj vykdė, ne
visos vienokią socialinę 
santvarką planavo, taip ir 
dabar didysis mūsų tautos 
ir valstybės vientisumo 
principas, kuris yra vie
nas iš pagrindinių mūsų 
tautinės politikos siekimų, 
taip pat nevisų vienaip su
prantamas, nevisų lygiai 
branginamas, nevisiems 
vienodai praktinėj politi
koj parankus.

Jau kuris laikas libera- 
listinės ir socialistinės 
grupės tremtyje yra pra
dėjusios akciją, kad Ma
žajai Lietuvai - būtų su
teiktas VLIKe specialus 
mandatas, lyg dabar VLI- 
Kas atstovautų tik Lietu
vos daliai, arba lyg VLI
Ko nariai atstovautų at
skiroms Lietuvos teritori
jos dalims.

Šitoks lietuvių ir Lietu
vos rūšiavimas į “didlietu
vius” ir “mažlietuvius”, į 
“Mažąją” ir “Didžiąją” 
Lietuvą yra nesuderina
mas su neskaitdomos bei 
vientisos lietuvybės ir vie
ningos Lietuvos principu, 
įvesti VLIKo nariu spe-

siekęs pasigėrėtinų rezul
tatų. Mūsų tautinio ir val
stybinio vientisumo sieki
mas yra tapęs realiu fak
tu. Visose mūsų bendruo
menės institucijose ir į- 
staigose be jokio skirtumo 
reprezentuojasi, dalyvau
ja ir vadovauja tiek “did
lietuviai”, tiek “mažlietu- 
viai”. Tatai vyksta visose 
viešojo gyvenimo srityse, 
neišskiriant nė politinės 
vadovybės. (Juk kuris lai
kas žinomas Maž. Lietu
vos visuomenės veikėjas, 
buvęs Prūsų Lietuvos Ta
rybos Vykd. Komiteto na
rys, buv. Klaipėdos krašto 
autonominės direktorijos 
pirmininkas ir Klaipėdos 
krašto gubernatorius yra 
VLIKo sudėty, paskutiniu 

vedė-

tuvą, apie Didžiąją ir Ma
žąją Lietuvą.

Bet ir pačiais tamsiai
siais savo istorijos tarps
niais, kada ji buvo pa
vergta, niokojama ir sus
kaldyta tarp šlavų ir ger
manų, lietuvių tauta išlai
kė gyvą vieningos ir vie- 
nalypės tautos sąmonę. 
Tas pats lietuvis per am
žius buvo ir tebėra Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoj. 
Tas pats šiapus ir anapus 
Nemuno. Tas pats Rytų 
ar Vakarų Lietuvoje. Ir 
jeigu po pirmojo pasauli
nio karo prie savo kamie
no grįžusi viena tautos da
lis svetimųjų sprendimu 
buvo gavusi išskirtinį iš 
visos tautos autonominį 
statutą, tai jis buvo tik 
primestinis, tik neišvengta 
blogybė, kuriai tačiau jo
kiu atveju neleistina at
gimti išlaisvintoj Lietu
voj. Istorijos bėgyje išori
nių jėgų atplėštosios lietu
vių tautos dalys vėl turi 
organiškai susijungti ir 
suaugti su tautos visuma.

Per pastaruosius mūsų 
tautos negando metus or
ganiškas atskirų tautos 
dalių integravimasis ir 
konsolidavimasis yra pa-

Tačiau, kaip nesenoj pra-

cialų Mat. Lietuvos atsto
vą, tai dirbtiniu būdu pa
brėžti tariamai specifinį 
šios tautos dalies trakta
vimą ir jos nesutapimą su 
visa tauta; tai gaivinti se- 
paratinį autonomizmą ir 
žlugdyti organišką tos 
tautos dalies integraciją į 
savo tautinį kamieną; tai 
palaikyti griovį, kastą 
tarp lietuvių svetimųjų in
teresų naudai. Todėl rei
kalavimas suteikti Maž. 
Lietuvai specialų mandatą 
VLIKe yra priešingas gy
vybiniams lietuvių tautos 
ir valstybės reikalams.

Didžiai apgailestaudami 
šį principinio pobūdžio 
tarpgrupinį nevieningumą 
dėl Lietuvos ir paties VLI
Ko struktūros ir nelaiky
dami liberalistinių ir so
cialistinių grupių tremty
je pasirinktą M. Lietuvos 
atstovo į VLIKo įvedimo 
klausimui svarstyti kelią 
nei politiškai tikslinga, nei 
Lietuvos laisvinimui nau
dingą, mes kviečiame visų 
politinių nusistatymų ge
ros valios lietuvius nepa
siduoti klaidinantiems į- 
taigojimams, būti ištiki
mus tautos ir valstybės 
vientisumo idealui, kad vi
sų mūsų vieningomis pa
stangomis išlaisvi n t o j i 
Lietuva būtų laisva ir nuo 
bet kurio autonomizmo.

Lietuvių Krikšč. Demokr. 
Partijos Atstovybė VLIKe 
Lietuvos Darbo Federacijos 

Atstovybė VLIKe 
Lietuvos Ūkininkų Są-gos 

Atstovybė VLIKe.

v •

LKraTRį I! MIK) 
hreŠtas

L.
Krikščionių Demokratų

Darbo Federacija, L.

n riĖ«BiiArt
Nekalto PrasidSjhno Seserų Vienuolyno Naujosios 

Koplyčios Projektas

f

--

r

■S----------- * *------ Kt— fi « 1.1nremKime sws nopiyaos MiiyDą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar AmKaaoju Nartu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bas fsariMas Naujoje Koplyčioje.

Autokime Marijai už Lietuvą!
Vfei geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. MiKoe, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
«taaan 4nyttous keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu mtoima.

VieSpatfe, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gura!

Aukas prašome siųsti:

Imimunriate Concepf ion Convent 
R. F. D. 2, Putniam, Cona.

Partijos ir Ūkininkų Są- 
jungos atstovybių VLIKe 
pareikštam lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės vien
tisumo principui ir prakti
nėms iš jo išvadoms prita
riame, laikydami, kad or
ganiškas tautos vieningu
mas sėkmingiausiai laimi
mas tada, kai visi tautos 
nariai jaučiasi lygiai įpa
reigoti už visą tautą, esą 
tautos ,o ne jos teritorinės 
dalies nariai.

Lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės vientisumo 
principą vykdyti esame 
pradėję nuo savęs, iš savo 
tarpo išskirdami į vyriau
siąjį politinį organą — 
VLIKą ne ką kitą, kaip 
vieną iš ilgamečių Maž. 
Lietuvos veikėjų, buv. 
Prūsų Lietuvos Tarybos 
Vykdomojo Komiteto na
rį, buv. Klaipėdos krašto 
direktorijos pirmininką, 
kuris lygiai gerai pažįsta 
tiek Lietuvos dalies, tiek 
visos Lietuvos reikalus.

Kovoj dėl Lietuvos iš
laisvinimo, juo labiau 
tremtyje, laikydami svar
besniu dalyku veikimą, o 
ne reprezentavimą, disku
sijas dėl VLIKo struktū
ros, lygiai kaip ir diskusi
jas dėl išlaisvintosios Lie
tuvos susitvarkymo šiuo 
metu laikome neaktualio
mis. Po Lietuvos laisvini
mo reikalų, mums rodos 
daug svarbesnis dalykas 
realiai rūpintis Lietuvos 
pakraščių atitautinimu ir 
pagelba jų gyventojams 
organiškai įsijungti į tau
tos visumą. Buvom ir e- 
sam šalininkai, kad toms 
Lietuvos Rytų ir Vakarų 
problemoms reikalin g a s 
specialus ir veiklus orga
nas. Tos rūšies pozityvią 
iniciatyvą kėlėm ir rė- 
mėm. Jei ligšiol tokio or
gano nėra ir darbas ne-

Amerikos artistas - komedininkas Danny Kaye 
šnekučiuojasi laike vienos vakarienės su garsiu 
rašytoju ir proto žmogumi George Bernard Shaw, 
Ayot St. Lawrence, Anglijoje. Danny grįždamas į 
Londoną buvo auto nelaimėje sužeistas.

vykdomas, tai ne mums 
tenka “sabotažo” kaltė, 
kurią mums nori inkirmi- 
nuoti liberalų ir socialistų 
grupės tremtyje, kalban
čios Lietuvos atitinkamų 
partijų vardu.

Dėl liberalų ir socialistų 
mums daromo M. Lietuvos 
reikalu priekaišto neaiš
kinsime, kas, ką ir kaip 
ligšiol sabotavo, nes ne
laikome tai naudinga nei 
Lietuvos laisvinimui, nei 
pačioms liberalų ir socia
listų grupėms. Manome, 
kad ir visuomenė mieliau 
skaitytų apie grupių rung
tyniavimą kraštui laisvin
ti, o ne apie jų tarpusavio 
nesutarimą, kad ir princi
piniu, bet tiesiogiai su 
Lietuvos laisvinimu nesu
sijusiu klausimu. Palieka- 

spręsti, kas 
Lietuvai laisvinti ir tautai 
sujungti daugiau veikė 
darbais. Šio meto, mano
me, visų grupių pagrindi
nis ir tiesioginis uždavi
nys — pozityvi Lietuvos 
laisvinimo veikla.

Lietuvių Fronto Vadovybė 
Tremtyje.

• v •

Dėl Penkių VLIKo Grupių 
Pareisite

(‘Mintis” 1949 3-23, Nr. 32>

Didžiai vertindami visų 
pozityvių mūsų tautos jė
gų vieningą bendradarbia
vimą kovoj dėl Lietuvos 
išvadavimo, su giliu susi
rūpinimu ir apgailestavi
mu turime konstatuoti, 
kad socialdemokratų, val-

Kai ai buvau 
mažutėle

Kai aš buvau mažutėlė. 
Man mylėjo motinėlė. (2) 

Kai truputį paūgėjau, 
Motinytei nusidėjau.

Motinytei nusidėjąu, 
Bernužėlį pamylėjau.

Man motutė barė, barė, 
Į darželį man išvarė.

Aš darželį nusravėjau. 
Su rūtelėms ten kalbėjau.

Man bekalbant su rūtelėms, 
Ir atjojo bernužėlis.

Motinytę perkalbėjo. 
Man motutė pažadėjo.

OI, LEKIA

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis. 
Tėvynę ginti ragin bernelius.

_ - « — t £ •

Tėvelis senas, brolelis mažas. 
Šelmis bernelis tai puikorėlis. 

Eisim .seselės, žirgą balnoti, 
Reiks mažutėliui broleliui joti.

siam tikslui — Lietuvos 
respublikos suvereninių 
organų veikimo atstatymo 
siekimui, — kai pusė VLI
Ko, to vyriausio mūsų po
litinio organo ir tautos 
suverenumo reprezentan
to, išeina tremtinių 
menės intervencijos 
ti ir grasina pačiai 
nimo organizacijai.

L. Vienybės Sąjūdžio 
vardu pasisakę principe už 
Maž. Lietuvos atstovavi
mo sprendimą visų VLIKo 
grupių vieningu sutarimu, 
mes darėme ir darysime

visuo- 
ieško- 
laisvi-

stiečių liaudininkų, tauti- pastangų, kad skirtingi 
ninku, ūkininkų partijos 
ir laisvės kovotojų vardu 
paskelbtas viešumai pa
reiškimas “apie susidariu
sią padėtį dėl Mažosios 
Lietuvos atsto v a v i m o 
VLIKe” ne tik stokoja ob
jektyvumo, bet ir labai 
apsunkina Lietuvos laisvi
nimo kovos vieningumą, 
skaldo pačią lietuvių vi
suomenę.

Yra didžiai žalinga mū
sų laisvės kovos vyriau-

tarpgrupiniai nusistaty
mai būtų išlyginti ir pa
siektas susipratimas, bet 
mes niekad nepritarsime 
tokiam nesutartų klausi
mų svarstymo būdui, kokį 
pasirinko minėtos penkios 
grupės savo pareiškimu.

L. Vienybės Sąjūdžio 
Vadovybė Tremtyje.

los ar ant Dievo ir artimo 
meilės altoriaus.

Fr. Ozaaam.

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L.
K. Spaudos Rėmėjų Atsiliepimai

Šių metų laikraščio “Darbininko” metinis išvažia
vimas— linksmoji GEGUŽINE, įvyks birželio 12 d., 
Romuvos parke, Montello - Brockton, Mass. Tai tra- 
dicijinis Naujos Anglijos lietuvių sąskridis, kur se
nas ir jaunas randa sau pasitenkinimo. Sutinka rečiau 
matomas asmenybes, gimines, draugus bei pažįsta
mus. Net ir svetimiausias žmogus įžengęs tą dieną į 
parką ir pažvelgęs į tuos mielus lietuviškus veidus 
jautiesi tarpe savųjų gerbtinų lietuvių, kurie savo is
torija ir gyvenimu tik pagyrimo užsipelno. Taip tai 
tie patys veidai, kurie pergyveno ir caro režimą; tie 
patys, kurie nukovojo lietuviškos knygos draudimą; 
tie patys, kurie sukūrė Nepriklausomą Lietuvą; taip 
tie patys, kurie pergyveno nacišką terorą ir kaujasi 
su raudonojo komunizmo vergija. Tai didinga lietuvių 
šeima, kuri subėgus šią dieną, šioje Romuvoje tarsi 
pasistiprins tolimesnėms kovoms. Juk dar mūsų tė
vynė Lietuva kenčia okupaciją...

Ir štai šalia tos milžiniškos talkos, kuri asmeniš
kai teiksis atvykti birželio 12 d., į Romuvos parką, 
iš toliau ir arčiau, mūsų nuoširdūs spaudos rėmėjai 
siunčia savo, kad ir kuklias aukas, bet daug sverian
čias, nes žinome iš Evangelijos, kad stebuklas įvyko 
tada, kada penkiais kepalais ir dviem žuvim buvo pa
valgydinti penki tūkstančiai vyrų ir pavalgius dar 
buvo surinkta dvylika pintinių trupinių. Taigi čia ir 
atsiveria akys, kad laikraštis “Darbininkas” šalia jo 
teikiamų žmonėms kelių valandų linksmos programos 
šiame sąskrydyje ir pridėjus prie to kuklių įeigų ir 
šias dovanėles, tikrai pajėgia nudirbti tikrai milžiniš
ką Katalikiškos Akcijos darbą, patiekia įvairias ži
nias iš pavergtos Lietuvos ir tremties gyvenimo. Tai
gi čia ir pasireiškia vienybėje galybė. Neužmeskime 
savo gerų darbų, bet remkime savo spaudą, o ji grą
žins mums šimteriopą naudą.

Šiomis dienomis jau spėjo sudėti savo dovanėles

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

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

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

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

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

šie mielieji spaudos prieteliai:
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass......................5.00
Rev. P. M. Juras, Lawrence, Mass........................ 2.00
Rev. J. J. Šupčinskas, Elmshurst, Pa..................... 2.00
Juozas Andrius, South Boston, Mass..................... 2.00 
Motiejus Cepolunis, Worcester, Mass..................... 1.30
J. K. Chapas, Rochester, N. Y................................... 1.00
Kari Ramanauskas, New Haven, Conn................  1.00
B. Czpulis, Thompsonville, Conn...........................  1.00
Lth .Furniture Co., South Boston, Mass................. 1.00
A. Kasper, Somerville, Mass.................................... 1.00
V. Krasauskas, Lawrence, Mass...........................  1.00
Jonas Monciunas, Windsor, Conn............................ 1.00
Charles Krasnakevich, South Boston, Mass.........1.00
Mr. Westfield, Dorchester, Mass.................................. 1.00 "
A. K. Masaitis, Westfield, Mass...........................  1.00
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn................  1.00
Mrs. Josephine Kurta, Nashua, N. H..................... 1.00
N. N. Worcester, Mass..........................................  1.00
M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass......................... 1.00 
Mr. B. J. Velička, Bristai, Conn...........................  1.00
Mr. A. Balvocius, Hartford, Conn............................ 1.00
Pranas Yanulevičius, So. Boston, Mass..................1.00
Joseph Mashevicius, Cambridge, Mass................  1.00
Baltrusunas Paul, So. Boston, Mass....................  1.00
Alexander J. Aleksis, Waterbury, Conn..................1.00
Domincella Steponaitis, Waterbury, Conn............. 1.00 
J. Šidlauskas, Fitchburgh, Mass...........................  1.00
Agota Weisengoff, Baltimore, Md........................ 1.00
Sylvester Sviokla, Brockton, M.ass........................ 1.00
S. M. Zdanis, Oakville, Conn.................................... 1.00
Sophie Stanys, South Boston, Mass.........................1.00
J. Šereika, So. Boston, Mass.................................... 1.00
I. Norbutas, Cambridge, Mass...............................  1.00
A. J. Shaukis, Haverhill, Mass.................................1.00
J. Yerusevičius, Lawrence, Mass...........................  1.00
Mrs. Mary Tumasonis, Brooklyn, N. Y................  1.00
Mrs. Miltenis, Brooklyn, N. Y................................. 1.00 
Adolph Musick, Haverhill, Mass...........................  1.00
Mrs. A. Malinauskienė, Cambridge, Mass.............. 1.00
Angelą Tarauskas, Baltimore 29, Md.................... 1.00
Mrs. A. Stankus, MontrealJ Canada.......................1.00
John Shislosky, Brooklyn, N. Y.......................... 1.00
Rev. F. Virmauskis, South Boston, Mass................. 1.00
Sofija Lungytė, Stratford, Ont. Canada............... 1.00
M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y.................................1.00
A. J. Swiss, Greenwood, Mass...............................  1.00
L. Kilnis, Toronto, Ont. Canada..............................1.00
Mikolas Yancius, Miners Mills, Pa......................... 1.00
John Puzinas, Elizabeth, N. J...............................  1.00
Geo. Davis, Brockton, Mass...................................  1.00
S. Močkus, Dorchester, Mass. .................................. 1.00
M. Dervin, Toronto, Ont. Canada...........................1.00
John Kasheta, Westfield, Mass................................ 1.00
V. Džigas, Hudson, Mass..........................................1.00
William V. Lutkin, So. Easton, Mass.................... 1.00
Mrs. L. Kasilevich, Methuen, Mass ..................... 1.00
Rev. John Klimas, Shamokin, Pa............................ 1.00
Kazys Kučinskas, Kingston, Pa...........................  1.00
Kazimiera Kuchorski, Bridgewater, Mass..............1.00
Šv. Kazimiero Seserys, Phila., Pa............................ 1.00
Elžbieta Adamonienė, Chester, Pa.......................  1.00
John Urban, Phila., Pa.......................  1.00
Peter Jokubauskas, Waterbury, Conn.....................1.00
Mrs. Rose Ravish, Holyoke, ................................ 1.00
G. Stukas, So. Boston, Mass..................................  1.00
Juozas Dilys, Minden, Ontario, Canada .............  1.00

Visiems spaudos rėmėjams reiškiame nuoširdžią 
padėką! “Darbininko” Administracija.
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TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISIJOS 
MAINE VALSTYBĖJE

lankėsi 
atliko sa-

pareigas.

valstybėsMaine
dar kelios lietuvių 

iš kurių didžiausia, be-

Pačioje 
šiaurėje yra 
salelės, 
rods, yra Millinocket. Čia žmo
nės beveik atskirti nuo kultū
ringo pasaulio, nes jie gyvena 

, miškuose, kirsdami medžius, 
arba juos iškirtę yra įsikūrę 
šiokius tokius ūkius. Pranciško
nams šie žmones, kaip gamtos 
vaikai, yra dar malonesni, nes 
daugelis jų, kaip šv. Pranciš
kus, gyvena palapinėse ir kiek-

z

H 1 ■ ■■ n
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J. Kučinskas

Iš lietuvių Gyvenimo Kanadoj
AR PAGERĖJO 
“N. LIETUVA”?

Pradėjus redaguoti kanadiš- 
kį lietuvių laikraštį “N. Lietu
va” ponui J. Kardeliui, spaudo
je nemažai buvo pasisakyta ir 

i dėl laikraščio kokybės. Ir ‘Dar
bininke’, Kanados lietuvių sky
riuje, tuo metu buvo pasisaky
ta gana santūriai, patariant ne
būti per daug optimistams, ir 
tai dvejopu požiūriu: a. kad re- 

I daktorius nesinaudoja šio kraš
to kalba, nuo ko, žinoma, ge
rokai nukenčia 
rinkimas ir: b. 
abejojimas, ar 
raščio, esant
partijos vienu iš vadų laikraš
čio redaktoriui, bus iš viso be 
trynimuisi įmanomas pozityvus 
darbas ir ar dėl partinių redak
toriaus kaprizų nenukentės ir 
pats laikraštis?...

Mūsų spėliojimus ir būkštavi- 
mus keturių mėnesių laiko tar-

naujų žinių pa
buvo išreikštas 
nepartinio laik- 
aiškiam vienos

Brocktoniečiai ponai Kasperai, šiomis dienomis paėmė auginti dvi tremtines- 
našlaites. Tai girtinas pavyzdys, kuris teikia džiaugsmo ir mažytėms ir kitiems.

Visiems Maine valstybės lie-1 pastebėti, kad ir šios kolonijos 
tuviams jau yra žinoma, kad žmonės skaitlingai 
jų dvasiniais reikalais rūpinasi klausyti pamokslų ir 
Greene, Me., vienuolyno Tėvai vo dvasines 
Pranciškonai. Jie lanko netik j 
didesnes lietuvių kolonijas, bet 
net ir pavienius tolimiausiuose 
užkampiuose gyvenančius tau
tiečius. Kaip kasmet taip ir šį 
pavasarį didesnėse kolonijose 
buvo suruoštos misijos ar re
kolekcijos.

Lewiston’o lietuvius Motinos 
dienai prirengė gražiomis misi
jomis Tėv. Dr. Bernardinas 
G rauslys, kurio skelbiamas Die
vo žodis giliai palietė mūsų tau
tiečių širdis, taip, kad jie skait- vieną dieną klausosi Dievo gies- 
lingai lankėsi klausyti pamoks
lų, pripildydami nemažą bažny
tėlę. Motinos dienos rytą pasi
rodė tikras misijų triumfas, nes 
visi buvusieji bažnyčioje žmo
nės ėjo prie šv. Komunijos.

Kita nemaža lietuvių kolonija 
randasi Rumford’e. Nors ši ko
lonija yra apie 60 mylių nuo 
Greene vienuolyno, tačiau ir ją 
dažnai aplanko Tėvai Pranciš
konai. Vasaros metu jie čia at
vyksta kas mėnesį į airių baž
nyčią, atlaiko lietuviams 
Mišias, pasako pamokslą ir iš- sutinka, 
klauso išpažinčių. Tautinių I 
švenčių metu jie čia atvyksta 
su paskaitomis, kai kada atsi- 
veždami ir garbingų svečių iš 
kitų kolonijų. Kiekvieną gi pa
vasarį dvasiniam rumfordiečių 
atsinaujinimui jie surengia re
kolekcijas. šį pavažai _

Tblekcjjos 'įvyto * gegužės'* TS,* tuvių" parapijos svetainėje, St. 
14 ir 15 dieną. Jas vedė Tėv. James Avė., įvyksta “Penny 
Aleksandras Ziubrys. Ir reikia Sale”. Bus išdalinta daug gra-

mininkų — paukštelių čiulbesio. 
Juos jau kelinti metai lanko 
Tėv. Juvenalis Liauba, Greene 
vienuolyno viršininkas. Čia tai, 
galima sakyti, tikrų misijų 
kraštas, nes žmonių tenka ieš
koti plačiuose miškuose ir juos 
suradus ant kelmo klausyti iš
pažinčių. Šiomis dienomis tas 
pats tėvelis vėl aplankė savo 
dvasios vaikus ir suteikė jiems 
dvasinį patarnavimą, o jie kas-i 
met vis su didesniu ilgesiu lau- 

šv. kia ir su didesniu džiaugsmu jį

1

Maine valstybės 
korespondentas.

HORWOOD, MASS.
Antradienį, gegužės 24

kurias paaukojo Publikoje matėsi ir buv. Kauno čiai: kleb. kun. J. J. Raštutis— 
į operos primadonna ir konser- $25.00, M. Kerbelis — $10.00;

Po $5.00: Stokna A. G., Luk
šis A. J., Scukas N. Mrs., Schell 

'., Gaška G., Gaška F., Gobis* 
vidutiniškai stipriu, bet;A., Lalas P., Stan. B.

švelniu lyriniu tenoru, choristas
J. Bacevičius.

žiu dovanų, 
Nonvoodiečiai.

Šio parengimo pelnas skiria- vatorijos profesorė V. Grigai- 
mas parapijai. Rengimo Komi- tienė. Labai gražiai padainavo 
tetas, kleb. kun. F. E. Norbu- porą lietuviškų dainelių savo J 
tas ir vikaras kun. A. Janiūnas gal 
kviečia visus dalyvauti.

DĖKOJA Iš solistų dainavo Stella Vo
lam Končienė, buvusi Kauno 
valstybinės operos dainininkė. 
Buv. Kauno operos solisto Jono 
Butėno pasirodymas 
pavykęs. Butėnas šį 
pač publikai patiko 
humoristinės dainelės
kurią jam teko, publikai reika
laujant, netgi pakartoti.

Programą paįvairino

ja V. Volertas. Klausytojai pra- 
tšomi savo nuomones pranešti 
Liberty Savings and Loan 
Assn., 204 N. Broad St. Phila
delphia, Pa.

Jeigu susilauks klausytojų 
pritarimo programa, liks pasto
vi. Rp.

d..

irgi buvo 
kartą, y- 
dėl savo 

apie Oną,

pas net su kaupu yra patvirti
nęs ir įrodęs, kad anuose san
tūriuose mūsų pasisakymuose 
anaip tol nebuvo suklysta.

Šiandieną, po keturių mėne
sių naujojo redaktoriaus dar
buotės prie *N. L.” dar ir kitų, 
apart aiškios vienašališkos lini
jos vedimo ir visiems žinomų 
nesantaikų, įdomių dalykų gali
ma konstatuoti. Tebūna ir ger
biamuosius Skaitytojus su vie
nu kitu jųjų leista supažindinti.

Prieš keletą dienų rašančia
jam į rankas pakliuvo Vokieti
joje leidžiamo ‘Lietuvių Žodžio’ 
16 numeris. Perskaičius vieną, 
antrą, trečią laikraštyje tūpusį 
straipsnį, kažkaip nejučiomis 
piršosi pasąmonėje kaž kur jau 
skaityti dalykai. Ir kągi, trupu
tį dirstelėjus į kanadietiškąją 
“N. L.” 17 numerį, teko gero
kai nustebti, kad vienas paskui 
kitą straipsniai atatinka “L. 
Žodyje”; leidžiamam tremtyje... 
Tokie pat straipsniai buvo net 
4 surasti. Kilo, žinoma, truputį 
smalsumas: kuris iš jųjų yra 
originalas ir kuris — kopija?... 
Teko sulyginti laikraščių pasi
rodymo datos. “Lietuvių Žodis” 
talpina sekančią datą: “1949 m. 
balandžio 16 d.” o “N. Lietuva” 
— “1949 m. balandžio (April) 
28 d.”. Taigi, “N. Lietuva”, pa
sirodo, ėmėsi geroką dozę “sti
prybės” iš “L. žodžio”... Kadan
gi pasiimtieji straipsniai yra il
gi, tai “N. L.” redaktoriui be
veik visam trečdaliui laikraščio 
užteko medžiagos ir tuo, žino
ma, buvo sutaupyta rašymo e- 
nergija. Tenka pasakyti, kad 
nukopijavimas yra gana tiks
lus, tik vienoje vietoje antraš
tėje yra įsimaišęs mažas “ne
tikslumas”: “L. Ž.” deda ant
raštę “Lietuviai tremiami į 
KančatkV’- -^N- L.” redakci
ja rado reikalo nurodyti, kad 
Kančatka yra toli, taigi “N. L.” 
sekančiai rašynį užvardina: 
“Lietuviai tremiami į tolimą 
Kančatką”. Pats tolimesnis 
tekstas jau visiškai, be jokių 
paklaidų, atatinka originalui.

Deja, bestebint ir besulygi- 
nant minėtus rašymus, krito ir 
kita gana įdomi smulkmena, 
kad iš po išvardintų keturių ra
šymų, vos po vienu buvo kukli 
pastabėlė “Iš spaudos”, gi kiti 
3 straipsniai be jokių prierašų, 
iš kur jie buvo imti, taip kad 
atrodė, kad jie yra made in 
Canada. Dėl šios priežasties bu
vo patikrinta, kas šiuo metu y- 
ra “Lietuvių žodžio” redakto
rius ? Kaip žinoma, gyvenant 
p. Kardeliui dar Vokietijoje, 
kaip tik jis darbavosi prie to 
laikraščio redakcijos, taigi, gal 
ir dabar nuo tų pareigų dar ne
buvo atsisakyta. Deja, “L. žo
džio” redakcijos sąstate figū
ravo visai kitokios pavardės.

Turint aiškius faktus prieš 
akis, nebelieka nieko kita, kaip 
paklausti “N. L.” redakciją, 
kaip aiškinti toks straipsnių

Tęsinys 7-tame pusi.

Po $2.00: Yurkon J., Kuches 
A., Laurickis V., Mackievičius 
J., Strikolis M., Gaška J., Ka- 
zilas F., Urbelis J. Didžiuliam.

Į Po $1.00: Kaskas, Racys J., 
Baltuška, Juškevičienė, Myko
laitis, Jakaitienė, Šatienė, Stan
kevičienė, Cyžienė, Bablinskas, 
Švėgžda, Savickas V., Raila S., 
Kamurackas, Olišauskas, Stan
kevičius B., Mikeinas J. Luzi- 
nas, Tamuliunas, Žostautas A., 

■ Varnas, Butaitienė, Margevičie- 
nė, Jacauskas, Slikas J., Kana- 
poers C., Hayes P., Kerbelis, 
Beilis, Kazlauskas, Alexandra- 
vičius, Rimkus, Stacaitienė, Ja-

Conn. Valstija Trijy 
Apskričfy Gegninė

Rengia Moterų Sąjungos, 
Darbininkų Sąjungos ir Susi- 
vienymo Lietuvių Romos Kata
likų Amerikoje Conn. valstijos 
apskričiai. Įvyks sekmadienį, 
birželio 19, 1949, Sea Cliff Inn, 
Morris Cove, Conn.

Sulaukus šiltos vasarėlės, 
gamta kiekvieną vilioja pasi
gėrėti jos grožiu, ir pakvėpuoti 
tyru oru bei pasikaitinti saulu- 

_ , — . . _ * ' ---------- x---------C7-------------■ ----------------- ------ ■*------------' . * *

gūs. Kliūtis ir Atlantą nugalėti ]a|jaj vykusiai, ir publika tikrai lekastienė, Sapranavičienė, Sar- tėję ir užmiršti visus šaltos žie-
padėjo ir, kaip tėvai pasitiko ir puvo patenkinta. galis P., Rimkis E., Valikonis mos vargelius. Sea Cliff Imi y-
priėmė bei visa kuo aprūpino:, Iš viso to g^a išvada, kad A., Krachas, Gavrilcikas A.,lra viena iš gražiųjų vasarvie- 
p. Robertas Bartkus. Magd. ir sekantiems Rūtos Stuko radijo Mikolaitis H., Karužas K, Raila'čių, kur galima pasinaudoti vi-
Ad. Paulauskai ir p-lė Emilija koncertams reikės jau didesnės V., Gobis A., Kruop A., Malevi-įsais gamtos malonumais ir pa

togumais, kaip: pasimaudyti ir 
pasikaitinti saulutėje ant gra-

Rūtos 
grupė,

Labai dažnai galvodavau, 
kaip patekus Laisvojon Ameri
kon. kaip iš karo sugriautos ir 
nualintos Vokietijos bei tremti
nių stovyklos išsilaisvinus, o y- 
pač, nuo žiaurojo bolševizmo 
pabėgus. Visi mano norai ir 
mintys atsimušdavo į vieną la-, 
bai sunkiai nugalimą kliūtį, nes
Amerikoje jokių giminių netu- Lietuvių tautinių šokių 
rėjau, iš kurių būčiau galėjęs vadovaujama Lilės Stilsonaitės. 
tikėtis pagalbos. šį kartą grupė parodė porą

Šiandien vis dėlto esu tame naujai sukomponuotų numerių nevich, Liberis, Bogušius, Ma- 
izilauskas, Marozas J. Rusilas 

verginio, kur įstatymam visi ly- Visa prograr. m buvo išpildyta' W., Butkus, Gavrilcikas S., A- 
rrTio ... . . C .... .. . « « * • - . v • r* .

rį tos re- 7:30 vai. vakare. Sv. Jurgio lie- kraSte’ kur nežinoma tautų pa- ir buvo padidintame sąstate.
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Padėkime PfyTefe 
1ATĖVO KAZIMIERO 

AM1INAM PAMINKLUI

Oksaitė. Už ką jiems tariu šir- gajgg kad galėtų publiką su- cus M., Žukas M., Prėska J., 
dingiausią lietuvišką ačiū. talpinti. Tai yra geras reiškinys Juzapaitienė, Kruchienė, Kerbe-

Iz. \ alančitis. mQSų kultūrinėje veikloj ir tai lienė, Togailienė, Dirsienė, Kup- žaus smiltyno. Čia ant marių

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

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

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

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

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

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

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

Kreiptis adresu:—

9M Vest Broada ay
DARBININKAS

South Boston 27, Mana.

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

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

Vardas ________________________________________——

Adresas--------------------------- :----------------- --------- ---------- —-

NEWARK,N.J.
I 
i

i
I

rodo, kad visuomenė Stuko už-' ciunienė, Mikolaitienė. 
sibrėžtai katalikiškai ir lietuviš
kai linijai pritaria.

Pats radijo direktorius Stu- 
kas gražia ir trumpa kalba, už-j 
baigdamas meninę programos 
dalį nuoširdžiai padėkojo atsi- darbininkus. Gegužės 3-čią di- 
lankiusiems ir pabrėžė, kad hc*. džiulėje Town Hall’ėje Horn

Žugzda. i

HUADELPHIA. PA
Pagerbė ir apdovanojo senus

krantelio galės visi jauni ir se
ni smagiai pašokti, 
smagiam orchestrai.

Pasivaišinimui yra puošnus 
viešbutis, kurį jo savininkai po
nai Norkūnai paveda gegužinės 
svečių patogumams, šeiminin
kės jau iš kalno ruošiasi visus

grojant

tuviai vis daugiau ir daugiau and Hardart restoranų kom. skaniai pavaisinti “kugeliu” ir 
pradeda suprasti šio kultūrinio panija suruošė didelę puotą ii- ‘,balandėliai8”- o seimininkai 
darbo reikalą. igamečiams savo darbininkams ^pasiduodami rūpinasi gėri-gamečiams savo

Linkime Stuko radijui ir Rū-^ darbininkėms, 
draugijai sėkmės.

AMSTERDAM, H. Y.

I

Visi, kurie 
buvo išdirbę toje kompanijoje
25 metus, ne tik buvo nuošir
džiai pavaišinti, bet ir apdova
noti.

Jų tarpe buvo ir viena mūsų 
viengentė p-nia Konstancija

mais.
Šiai 

graži 
kalbų 
Tą pačią dieną 
"Tėvų Diena”, 
visus sūnus ir dukreles atsives-

gegužinei 
programa, 
ir kitokių

yra ruošiama 
Bus dainų, 

paįvairinimų, 
pasitaiko ir 
tad kviečiam

Damulevičienėj“ * helius i šią gege-, 
i ertriA Įrita* itza iinlramoi vaite* 

gyv. 2826 Bridge St, Phila.
Pa. Ji už savo 26-kių met. dar
buotę toje kompanijoje gavo 
auksinį “Wrist watch” — ran
kinį laikrodėlį ir “diament elip 
pin” - spilkutę.

ižinę, kur jie tinkamai bus pa-' 
’’ gerbti.

Kviečiam visus iš anksto 
ruoštis į gegužinę.

Rengimo Komisija. Į

Koncertas ir Balius
Šių metų gegužės 15 dieną, 

Šv. Jurgio salėje, Newarke, į- 
vyko Stuko lietuviškojo radijo 
Rūtos organizacijos VIII meti
nis pavasarinis koncertas ir ba
lius. Tai buvo didžiausias New 
Jersey lietuvių subuvimas. At
silankė daugiau, kaip 700 žmo-'
nių. Buvo atvykusių svečių net tos 
iš Miami, Floridos, Pennsylva-Į 
nijos. Connecticut ir daug iš 
kaimyninės New Yorko valsty-j 
bes. Specialiais autobusais at- Aukos dėl Lietuvos Išlaisvinimo 
vyko grupės iš Patersono, Ba-1 Tik neseniai mūsų kolonijoje
yonnes ir kitų vietovių. Buvo lankėsi buv. Lietuvos diplomą- Puodžiukaitė, 
daug atsilankę vietos žymesnių tas, ministeris Vac. Sidzikaus- 
veikėjų, kurių tarpe ir keletas kąs. Ta proga buvo surengtos 
dvasiškių. 1A.L. Klube prakalbos ir prog-

Tenka pastebėti, kad Rūtos rama. Kalbą pasakė gerb. sve- 
draugijos Stuko Radijo paren- čias Vac. Sidzikauskas, 
girnai pasidarė tradicinė New; Programą išpildė: panelė E.
Jersey ir dalinai New Yorko Supranavičiūtė; ką tik atvyku- --------------
lietuvių susitikimų proga. Buvo sios iš tremties p-lės Valikony-’ Netikėtas susitikimas. Rašan- 
didelis būrys ir naujai atvyku- tės. p-lė Gaškaitė, art. J. OI- čiam šias eilutes gegužės 14 d. 
šių iš tremties, kurie džiaugėsi šauskas ir kiti vietos lietuviai, netikėtai teko susitikti su muzi- 
patekę į šią lietuvišką atmo- Rengimo komisiją sudarė: art. ku vargonininku Juozu Vitkaus- 

’ sferą. Į J. Olšauskas. S. Vaškelis, mo- ku. Nors yra čia gimęs ir jau
šio koncerto programa taip kytoja Kadžys, O. Bilis, A. 16-ką metų, kai tarnauja vokie- 

pat buvo žymiai pagerinta. Pir- Lukšis. čių katalikų šv. Motinos Krikš-
mas geras pažymis, tai mažai Programa gerai pavyko. Au- čionių Pagalbos parapijoje, bet 
oficialinių kalbų bei sveikinimų, kų buvo surinkta $225.40. Ap- puikiai lietuviškai kalba ir 
kurie yra jau žmonėms nusibo- mokėjus rengimo išlaidas, atli- sunku būtų iš kalbos spėti, kad 
dę. į ko $185, prie kurių pridėjus tai yra čiagimis amerikietis lie-'

Centrinį programos punktą $180, kurie anksčiau buvo su- tuvis. Be to, jis yra karštas te
sudarė Bridgeporto (Connecti- rinkti vysk. V. Birzgio apsilan- vynainis - patrijotas. XX. ( 
eut) Šv. Jurgio Lietuvių para- kymo proga, susidarė $365 su
pi jos choro grupė, vadovauja-' ma, kuri buvo pasiųsta A. L. 
ma muziko Antano Stanišaus- Tarybai.
ko. Choras pasirodė tikrai gerai! Ponas Narijauskas, negalėda- kas trečiadienis per Philadel-Į 
išlavintas. Jo pasiklausyti at-įmas pats prakalbose dalyvauti, phijos Dziko radijo stotį prade-' 
vyko beveik visi New Jersey ir Į pasiuntė čekį $15.00. Kiti auka-'tas radio pusvalandis.
New Yorko žymesni muzikai. (vo didesnėmis sumomis sekan-| Šiam pusvalandžiui vadovau-j

Pradėta Kultūrinė Radijo;
Programa. Nuo gegužės 11 d. į
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Visi Keliai Veda Į Pirmąjį Pavasario

PIKNIKĄ-GEGUŽINE
uenmaiMyvsvt imi 

An

ZINUTĖS zikos mokyklą. Choristas, lan
kydamas Kačinsko muzikos mo
kyklą bei choro pratybas, pasi
daro muzikos studentu, kaip 
eidamas bet kurios konservato
rijos mokslus. Tik jam čia pa
rapija užmoka už lekcijas, o ki
tur jam nemažai kainuotų. Po

’ »■

Grįžta langai, šv. Petro para
pijos bažnyčia atnaujinama. 
Jau ir vidaus dažimas baigtas. 
Atnaujinami suolai, ir grindis. 
Dabar grįžta bažnyčios langai. 
Nauji bažnyčios langai grįžta į 

kio su. Knkte ratranir. j choristas tope profesionaliu dai
nininku - giedoriumi. Aišku, 
kad ir choras persitvarkys į 
aukštos vertės dainininkų būrį. 

| Bostoniečiai, kurie mėgsta 
muziką turi auksinę progą šia
me didžiame moksle progresuo
ti, vadovaujant tokiam įsamiam 
muzikui, kaip profesorius Jero
nimas Kačinskas.

Choristams pamokos šią sa- 
Užmušė vietoje. Italas Harryvajtę yra; pirmadienį, 8 v.v., 

Lena, 40 metų amžiaus, pabu-' parapijos salėje, E. 7th St. Te- 
čiavo savo lietuvę žmonelę, ge- norių grupei. Antradienį tuo pa- 
gužės 19 d., eidamas iš rytočiu laiku ir toje pačioje vietoje 
darban. Dirbo didžiuliame na-'—Soprano ir Alto grupei. Penk
ine, kur kilnojo žmones keltuvu tadienį, 8:15 v.v., visiems ben- 
(elevatorių). 4 v. p.p. baigda-(drai, po bažnyčia.
mas darbą, jis valė rūsį. Keltu-j j šį Kačinsko muzikos sky- 
vas leidosi žemyn. Ir jį užmu-'nų bei Šv. Cecilijos chorą gali 
šė už syk. Jis paliko savo žino- priklausyti kas tik mėgsta gi
ną Marijoną Miklušytę, ir trijų imtis ir dirbti muzikos moks- 
savaičių kūdikį, gyvenančius įuose.
289 D St. Palaidotas, iš Šv.' 
Petro parapijos bažnyčios, geg. 
23, 10 v. r.

Melskimės už mirusius.

vietas buvusių mažiukų. Ir 
kie jie gražūs! Kokie patrauk-! 
lūs. Pavyzdin, Kristaus Nukry
žiavimo langas stato žmogui vi
są Kalvariją, lig per televiziją.

Šį puikų, tiek daug sielai kai-’ 
bantį langą aukoja Plevokų šei-j 
ma amžinai atminčiai kun. Jono' 
Plevoko. Didelė garbė šeimai už 
ją-

Geg. 20 d., mirė, ilgai sirgusi, 
Viktorija Račkienė, 81 metų, 
savo namuose, 15 Mt Vemon 
St., Charlestovn. Ji priklausė 
prie Lietuvos Dukterų draugi
jos nuo 1904 m. Amerikoje pra
gyveno 54 metus. Paliko dukte
rį ir seserį. Tapo palaidota, iš 
št. Petro parapijos bažnyčios, 
geg. 23 d., šv. Mykolo kapuose.

SEKMADIENĮ,
Gegužės - May 29 d., 1949

2 vai. po pietą
Romuvos parke, Brockton, Mass.

šokiams gros geriausias lietuvių AL 8TEVANS 
ORKESTRAS. Įdomi programa: sporte ir komiš
ko sporto varžybos, bei kitokios staigmenos. Su
sitiksite su senai matytais draugais ir giminėmis 
gryname ore, žaliojoj lankelėj. Turtingas ir ska
nus bufetas. Prie įėjimo tikietų skiriami du geri 
laimėjimai: 1) Geras, paskutines mados radio 
aparatas; 2) ir modemiškas automatiškas toste
ris.

Atsilankysit — nesigailėsit ir palaikysit tau
tinį bei kultūrinį darbą. Dalis pelno bus paskirta 
BALF’ui ir A.L. Tarybai.

LRKSA Rengimo Komisija

pp., paminklinėje Šv. Petro pa
rapijos mokykloje, artistas Ka
činskas lauks atvykstant visų 
tų, kurie norėtų išmokti eilu
čių, dramos ar kitką iš scenos 
srities. Pasinaudokime proga 
ateidami lavintis lietuviškų 
mokslų šeštadieniais, 2 v. p.p.

Kvietimas į pirmąjį 
Pikniką

Persitvarko choras. Šv. Petro 
parapijos Šv. Cecilijos choras 
gyvuoja 40 metų. Naujakuris 
Jeronimas Kačinskas, būdamas 
specialistas muzikas ir dirigen
tas sumaniai veda chorą nauja
kryptimi. Jis veda pratybas j 21 d., tapo pakrikštytas
skyrium kiekvieno balso choris- Enrikas Andrius sūnus Nikode- 
tų grupei. Tai sudaro ne kokį ir Bronislavos (Daukšaitės) 
paprastą jaunimo pobūvį, bet Pocių 185 L st 
rimtą studiją muzikoje, bei mu- Marcelė Ona Juozapo ir Ale

knos (Urbanavičiūtės) Carpine, 
gyv. 86 F St

■ Teikia kredito katalikams. 
Tremtinys, ką tik įžengęs į lais
vą Dėdės Šamo kraštą, džiau
giasi katalikų jam teikiama pa
rama ir dėkoja jiems. Sako, jei

'ne Amerikos Katalikų Tremti
niams Remti Draugija, visai 
mažai lietuvių tepasiektų šią 
šalį.

Metinėje Vyskupų Rinkliavoje 
Amerikos katalikai sudėjo 5 
milijonus dolerių, kurios 

i džia Tremtinius atkviesti 
I naujai juos apgyvendinti. 
J - -

■' —•
■ Naudokimės proga. Amerikie
čiai mylime gerai pastatomus 
lietuviškus vaidinimus. Atvyko

j dramos artistas Enrikas Ka
činskas. Jis bostoniečių tarpe 

įgalėtų palavinti vaidintojų gru
pes ir mums pastatyti vieną ki
tą spektaklį, o, gal, ir daug jų. 
Reikia tik padirbėti.

šeštadienį, geg. 28 d., 2 vai.

DAKTARAI

IVAIROS SKELBIMAI I
lei- 

ir

A J. NAMAKSY
Real Estete * 

Insurance

409 W. Broadiray
SO. BOSTON, MASS.

Off lee Tai. SOuth Boston 8-0948

Rec 37 Oriole Street 
Weot Razbury, Mar

TEL. PA—7-123LW

!zMMI

Mes turime ll-kos rūšių alaus Ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BOBB BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeL 80 8-3141, So. Boston, Mass.

ĮKKK«»SKSBSU9B00SSM0db00B00BSSM»S6BKSSSnX3C»SX»00SMK

vy

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co

(Pradžia 6-tame puslapy}) 

kopijavimas, visai nepažymint 
iš kur jie yra imti:? Berods, 
žurnalistinė etika, apie kurią 
kai kas bando labai akcentuoti, 
tai smerkia? Arba taip “bevie
nijant”, nusigyventa bendradar
biais, kad reikalinga oro paštu 
persisiųsdinti laikraščiai iš 
tremties ir jų straipsnius imti į 
“N. Lietuvą”, kaip originalą?...

būtų pagerėjęs, jei josios re* 
daktorius būtų rūpinęsis vieš 
laikraščio reikalais, o ne betiks- 
liu lindimu į partinę ir net idę» 
ologinę kovą, užgriebdamas sa
vųjų tarpe kaip tik pirmuoju 
smuiku, o kitaip galvojantiems, 
vienybės ženkle, anaip tol nebe- 
įdomina, kaip anksčiau.

1VAM0S SKELNMAI

yra sekantis: paskelbimas “N. 
L.” laikraščio skiltyse proko
munistinės Hamiltono Sūnų ir 
Dukterų draugijos ‘‘linksmo 
šokių vakaro”. Skelbime pasa
kyta, kad ‘‘maloniai kviečiame 
atsilankyti visus tautiečius — 
narius ir nenanus, be pažiūrų 
skirtumą”. Skaitant šį skelbi- 
skirtumo”. Skaitant šį skelbi- 
L.” ir jos redaktorius iš didelio

REIKALINGA patyrę MAR
ŠKINIŲ OPERATORIAI 
PRESO OPERATORIAI 

Atsišaukite 
HIND6 LAUNDRY 

Brookline Vfflage: LO 641186

me-Atšilo oras, sužaliavo 
džiai ir krūmai, pražydo gėlės. 
Gamta visus vyiioja ir kviečia 
palikti per žiemą įkyrėjusius 

__________ ankštus kambarius,visa krūtine 
Mirė. Geg. 22 d., mirė, miesto a^ėpti tyru pavasario oru. 

ligoninėje, trumpai sirgusi, Ona' 
Šidlauskienė, 55 metų, gyv. 
1825 Dorchester avė.
Darsūniškiu parapijos, 
koje pragyveno 42 m. 
vyrą Joną, tris dukteris, brolį 
ir dvi seseris. Laidojama, iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios, geg. 
25 d., 9 v. r., Naujos Kalvari
jos kapuose.

• Geriausia tam proga yra į- 
vykstančiame šių metų gegu
žės - May mėnesio 29 dieną, 
Romuvos parke, Brockton, 
Mass., piknike, kurį rengia A- 
merikos Lietuvių R. Katalikų 
Susivienymo 94 kuopa. Piknike 
dalyvaus žymūs svečiai ką tik 
atvykę iš tremties. Buvęs Lie
tuvos krašto apsaugos ministe
ris generolas Musteikis, šiomis 

'dienomis atvykęs iš Vokietijos 
Darbi- ū" aPsist°jes pas visiems gerai 

žinomą pramonininką ir visuo
menininką p. Joną Kasmauską. 
piknike pasveikins gausiai su
važiavusią Amerikos lietuvių 
bendruomenę ir tars keletą žo
delių. Vilniaus valstybinio teat- 

•ro dramos artistas -. aktorius 
Henrikas Kačinskas, atvažiavęs 

p. Liudas Kriaučiūnas džiau-' P“J*™ bro1* muzik4 Jeronimą

LANKfiSI

Paėjo 
Ameri- 
Paliko

šeštadienį, geg. 21 d. “ 
ninko” redakcijoj lankėsi p. 
Liudas Kriaučiūnas, geg. 15 d. 
š. m. atvykęs iš Europos, lydi
mas p. J. Rutkausko iš Lynn, 
Mass., kuris p. Kriaučiūnui už
tikrino butą ir pagelbsti suras
ti darbą, kas ir sudarė galimy
bę atvykti į šį kraštą. j ...

giasi ištrūkęs iš tremties ir tiki-'Kačinsk*’ malonini sutiko užpil
si, kad jam pavyks gauti dar- daH programos, kuri žada

Lietuviai buvo pakviesti ir 
dalyvavo “I Am An American 
Day” parade ir iškilmėse Hatch 
Memorial Shell, sekmadienį, 
geg. 15 d., kurias ruošė Bosto
no miestas ir Amerikos Legi jo
nas. Be St Dariau Posto legio
nierių apie 40 Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Grupės dalyvių 

į ryškiuose lietuviškuose kostiu
muose maršavo ir iššaukė daug 
aplodismentų iš didelės žiūrovų
Rūnios- i Dar kitokių deimantukų gali-

Pradžioje buvo nešama para- ma “N. L.” numeryje užtikti, 
šas “Lithuania”, kurį nešė ber- Viena originaliausių betgi jųjų 
niukai — Vincas Jakutis ir Mi- 
kalkevičius - Michaels. Vida 
Lušytė nešė didelę gėlių puokš
tę. Tuomet ėjo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, kurias nešė 
Mamertas Simonavičius ir Al
dis Končius. Milda Martinkaitė, 
žemaitės kostiume vedėsi mažy
čius, trijų metų berniuką ir 
mergaitę. Tuomet ėjo maži ber
niukai ir mergaitės. Juos sekė
spalvingai pasipuošusios šoke- žurnalistinio patyrimo tiek toli 
jos, o gale ėjo būrelis jaunimo, eina? Jei jau “N. L.” tokį skel- 
Hatch Shell estradoje lietuvius bimą savo laikraštyje deda, tai 
reprezentavo tautiniuose kos- tuo pačiu ji jį ir aprobuoja, at- 
tiumuose Ecelyna Marcinkiūtė, seit, kitais žodžiais išsireiš- 
Dalia Barevičiūtė, Irena Lūšy- kiant, prisideda prie kvietimo 
tė, Romualdas Bričkus, Ryman- atsilankyti į aną komunistų va
tas Ivaška. karą “be pažiūrų skirtumo” ir

tautiečius: narius ir 
Jei jau taip dalykai 
stovi, tada kam dar 
Kanadoje du lietu

viški laikraščiai: betenka tik 
užmegzti kontaktą dėl susijun- 

.gimo su “Liaudies Balsu”...

i Tuo tarpu korespondiencijoje, 
aprašant apie susiorganizavimą 
Toronto lietuvių parapijoje ka
talikių moterų, “N. L.” randa 
reikalo leisti “vienybės, kaip di-

'tRi “visur 
Maršuotojų tarpe buvo daug 

tremtinių pavyzdin: Giedre .. 
Natkevičiūtė, Laimutė ir Vincas 
Jakučiai, Aldis Končius, Ro- irei a mga 
mualdas Bričkus, Daiva ir Judi- i 
ta Audėnaitė, Vida ir Irena 
Lušytė.

Daug šiame parade pagelbėjo 
savo automobiliu nuveždamas 
ir parveždamas Bronius Kon
trimas, Jr., Birutė Martinkienė, 
p. Lušienė, Razvadauskienė, Ja
kutienė ir Kraunelienė. R&D » r

desnės galybės” vardan kritiką.

mumis rūpinatės nesigailėdami 
nei savo vargo nei materialių 
lėšų. Už Visą tai tariam širdin-j 
gą ačiū ir tai niekad nebus už
miršta ir stengsimės Jums tuo 
pačiu atsilyginti.

Anicetas, Vladislava ir Ilona
Strockis.

visa
ofį-

bą.

Whist Party
Petro liet. par.

būti labai įvairi ir įdomi. Todėl, 
suvažiavę į pikniką, be kitų 
malonumų turėsime pirmą to-

Moterų ki* ?er* pamatyti ir iš-Šv.
kliubas rengia Whist Party. Ji piršti be’ pasigėrėti puikiąja 
turėjo įvykti pereitą šeštadienį, į m’^sW garsaus valstybinio teat- 
a _ — ....... a«zxbet nenorėdamos pastoti kelią ro ar^isto - menininko vaidyba. 
Dariaus Postui, kurie tuo pačiu “U žymiųjų mūsų svečių 
turėjo savo parengimą, Moterų Jū® turėsite progą po ilgesnės 
kliubas nusikėlė į šeštadienį, pertraukos vėl susitikti su savo 
geg. - May 28, 7:30 vai. vaka- J senaisiais pažįstamais ir drau- 
re Šv. Petro par. bažnytinėje Į 8^“ susipažinti su daugeliu 
salėje, W. 5th St., So. Boston.!11^’ atvykusių, nes tremtiniai 

Kviečiami visi dalyvauti. Bus ®iame Panike žada gausiai da-
Rengėja.gražių dovanų.

IV AKOS SKHBIMAI
PARSIDUODA dviejų šeimy

nų namas su šalę trim lotais. 
Namas turi steam heat — garu 
šildomas. Taipgi sykiu parsi
duoda ir didelė bamė. L-------
netoli lietuviškos bažnyčios, 26 
Ridge St., arti Ames St., Brock
ton, Mass. (24-27)

X X X X XXX X X

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

mario, nuo histerijos ir žemų 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi

lyvauti. šokiams gros garsusis 
ir visus “sušildąs” Al Stevens 
orkestras, o valgyti ir gerti ga
lėsite iki sočiai, nes vyriausioji 
šeimininkė, ponia Neverienė, 
tuo sugeba pasirūpinti. Prie ti
kietų bus du geri laimėjimai: 
radijo aparatas ir moderniškas 

Namas tosteris. Autobusai pradės kur
suoti nuo “Darbininko” namų 
ii valandą po pietų. Kviečiame 
visus atvykti laiku, nes progra
mą pradėsime lygiai 2 valandą 
po pietų.

Rengimo Komitetati.
DĖKOJA

sokių nervų ir vidurių netvar-
kumo. Supiaustykit vieną gerą
arbatinį šaukštuką v&lerijono
šaknų ir įdėkite į pantę verdan

Surado Darbus

Mykolas Venis, senas ameri
kietis, kuris iš Lietuvos atvyko 
1897 metais ir dirba Mt. VVa
shington Co-operative Banke 
tebėra tokis pat patrijotas lie
tuvis, kokis buvo prieš 52 me
tu. Jis rūpinasi atvykusiais į 
šią šalį mūsų broliais ir sesė
mis lietuviais. P-nas M. Venis 
jau surado 6-ms asmenims pa
stovius darbus ir dabar ieško 
kitiems darbų.

Iš šalies stebint, atrodo, 
betgi gana paradoksiška: 

i cialus KLCT organas, kurio, 
'tikslas kaip tik visokias orga- 

• nizacijas buvo jungti, randa 
reikalo kištis į -grynai parapiji
nio pobūdžio reikalą.

Į klausimą, ar pagerėjo “N. 
L.”, paėmus jį redaguoti p. 
Kardeliui, šiandieną tikrai jau 
galima atsakyti. Deja — vien 
neigiamai! Galbūt, laikraštis ir

Juoze K
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washtegton Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakty.

Draugijų Valdybų Adresai

Savo ir šeimos vardu reiškiu 
širdingiausią padėką mieliems 
mūsų globėjams p.p. Martynui 
ir Onai Gapučiams, gyv. 690 E. 
Sizth St., So. Boston, Antanui 
ir Nelai Gapučiams, gyv. VR3
Patukent River, M. D., Lucille
ir John Kuckens, gyv. Flushing
7651 174 Str., N. Y. už didelę

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Isltegton, Mase.

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

Grafton Ave^ Isltegton, Mass.
Tel Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

čio vandens. Kada atšals, galit
gerti vieną puoduką į dieną.
Valerijono svaras, $2.00. Pusė
svaro, $1.00.

ALEXANDER’8 CO.
414 W. Broadtvay,

So. Boeton 27, Mase.

materialę ir moralę paramą.
kurią patyrėme tremtyje ir su
teikiant progą mums atvažiuoti
į U.S.A.

Dėkojam Jums už tėvišką
globą ir šilumą, kurią patyrėme
mes atvažiavę Jūsų namuose, o
taip pat už tai, kad iki šiol

11 ■ ■ ■ e

Kas norite jsi«yti Saulėtoje
Califoraijoje Namus ar kitas

nuosavybes
kreipkitės pas:

aus. LIKSIS
Reabtatteinkas

716 N. Vrn Nesu Ave^
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI
/ . .______________

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
8outh Boeton, Mase. 

Jesepii V.Cnper 
(KA8PERA8) 

LaMotavlų Dtaefctorios Ir 
BalMMNMtatoo 

NOTART PUBLIC 
Patamrimas Dieną ir Nakty 
KoplyCia Šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
SOuth Boeton 8-3980

YAKAVONIS 
/merai Home

741 No. Mate St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boeton, Mass. 

Tel SOuth Boston 8-1298.
Vlee-Pimininlrt—B. Gailifinienė,

8 WĮafieM SL, So. Boston, Mass. 
ProL Raft. — Ona IvaildenC,

440 E. 6th SL, So. Boaton, Mass. 
Finansų RaiL — B. Cūnienė,

29 GouM SL, W. Rozbury, Mass 
Tel Parkyray — 1864-W

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa SL. Mattapan, Mato.

Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 
11 Springer SL, 8a Boston, Mass.

Kasos GI—Elzbieta Aukštikalnyte, 
110 H 8L, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus taiko kas 
antrą antradieni menesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rafttininkę.

•V. JONO EV. BL. PABALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boeton, Mass. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sisth SL, So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — Jonas Baikis,
787 Broadvay, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

I
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE "1

♦♦

61*
Vincas Balukonis, Savininkas.

Patarnavimas Dieną ir Nakty 
KoplyCia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

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

degtinę, ir visiems draugiškai
ir mandagiai patarnauja.

Soufli Bosini, Mes. g
aapgcK»ohi mum wmm mm
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Lietuvės Motinos Keliai
(p. S. Leimonienės pa- mę vaikščiotų, bet savo

tik dirbo mokė, pasakojo,' 
bet ji ir dainavo. Ji daina
vo verpdama, linelius rau
dama, žif .s griebdama ir 

i kitus darbus dirbdama.
skiltos, pasakytos per Mo- dvasia j Dangų atsiremtų. |Dai„a.-,> motinėlė, mokėsi 

tų dainų vaikučiai ir užau
gę dar važiau dainavo. 
Lietuva dainomis skambė
jo. Atvykę svetimtaučiai 
tomis dainomis gėrėdavosi 
ir Lietuvą dainų šalimi 
praminė. Kartu lietuviš
kas dainas, melodijas už
rašinėjo, knygas leido, 
kad ir kiti su jomis susi
pažintu.

Ir išaugino lietuvė mo
tina didvyrių: priespaudos 
laikais knygnešių ir kito
kių pasišventėlių, nepri
klausomybės laikais kar
žygių savanorių, laisvę iš
kovojusių, o nepriklauso
mo gyvenimo laikotar
piui visoms sritims vadų, 
kad sparčiai Lietuvos ge
rovę keltų.

AMERIKOS LIETUVE
MOTINA

Žvilgterkim ir į Ameri
kos lietuvę motiną. Čion 
paprastai vyko jaunutės, 
neprityrusios lietuvaitės. 
Daug vargo teko pakelti, 
ypač pirmais laikais. Bet 
savo pasišventimu ir 
darbštumu per sunkumus 
prasiveržė ir geresnį gy
venimą susikūrė. Ir daug , .. „ . ..
kitiems padėjo, ypač Lie-Regina, 
tuvoje: giminėms ir negi- " " **
minėms. O dabar daug pa
dedama žiauriai blaško
miems tremtiniams.

tinos Dienos iškilmes Law- Reikia mokėti jaunam be- 
renee, Mass., santrauka).

Gegužės mėnuo. Tai gra
žiausias metų mėnuo. Jis 
skirtas mūsų Dangiškajai 
Motinai. Bet šitam gra
žiam mėnesy surasta vie
na diena ir žemiškajai mo
tinai.

Motinos dieną švenčia 
veik visas pasaulis. Moti
na gražiai pagerbiama šei
mose, mokyklose, organi
zacijų susirinkimuose. Tą 
dieną motina minima 
spaudoj, per radiją. Yra 
valstybių, kuriose teatrai 
ir kinematografai savo

augančiam žmogui įkvėp
ti, kad jis, gyvendamas 
tarp laikinų, žemiškų da
lykų, mokėtų siekti amži
nųjų. Tai neįvykdoma per 
vieną dieną. Šiam reikalui 
motina turi pašvęsti visas 
savo gražiausias gyveni
mo dienas. Ir už tai jai pa
saulis galvą lenkia.
LIETUVE MOTINA DIR

BA, AUKLĖJA IK 
DAINUOJA

Nuostabiai gražus, 
mokinantis senesniųjų 
kų lietuvės motinos kelias, 

judamaisiais paveikslais Lietuva buvo svetimų di- 
duoda specialias motinai džiųjų valstybių prispaus- 
pagerbti programas. Ypa- ta. Lietuvių tauta buvo 
tingu būdu prisimenama slegiama ir naikinama, 
varge esančios motinos. Apšviestų žmonių tada 
Joms teikiama paramos, mažai buvo. Ir tie patys 
dovanų, kad jas sušelpti ir dažniausiai iš savo šalies 
džiaugsmo padaryti. Ser- ištremti. Bet lietuvių tau- 
gančios motinos aplanko- ta turėjo gerą, rūpestingą 
mos, paguodžiamos.- Už motiną. Ji tvarkė visus 
mirusias motinas pasi- namų darbus. Kartu ji rū- 
meldžiama lankoma jų ka- pestingai auklėjo savo 
pai. Be to daromos moti- vaikus būti gerais krikš- 
noms paremti įvairios rin- čionimis ir gerais lietu- 
kliavos. Taip ir panašiai viais. Ji buvo labai užim- 
Motinos Dieną švenčia ta. Tai ji ir dirbdama, pa- 
Europoj. Ji gražiai, iškil- vyzdžiui, kai atsisėsdavo 
mingai paminima taip pat verpti, pasisodindavo savo 
Amerikoj.

KODĖL ĮVESTA MOTI
NOS DIENOS ŠVENTE?

Motinos Diena plačiau į- 
vesta po pirmojo pasauli
nio karo. Kodėl? Karas

pa
lai*

DARBININKAS

Visi sausumos keliai pabėgti iš Šanghajaus komunistų yra užkirs
ti. Tūkstančiai įvairiausių luomų žmonių stengiasi nuo komunistų pa
bėgti jūros keliais. Uosto prieplaukoje minios žmonių: šeimos su mažais 
vaikais ir savo skurdžia manta (daiktais) laukia ištisomis paromis, kad 
galėtų patekti į laivus ir pabėgti nuo besiartinančio raudonojo mhro.

I Strikmaitytė, Kazimiera 
į Worcester, Mass.

j Strumskis, Motiejus, Pe
tronėlė į Chicago, III.

| Sukevičius, Eduardas į 
Chicago, III.

į Sviderskas, Mikas į Det
roit, Mich.

i Tomkevičius, Veronika, 
Marija į Pittsburgh, Pa.

i Uloza, Marijona, Regina 
į Philadelphia, Pa.

Urbanavičius, Boleslo
vas, Marija, Aldona į Det
roit, Mich.

Vainoras, Cecilija į Chi
cago, UI.

I Valiukas, Leonardas į 
Dayton, Ohio.

i Zaicienė, Marija, Danu
tė į Dunn, N. Carolina.

Zauka, Jonas į E. Chica
go, Ind.

Zelba, Pranas į Mt. Cle- 
mens, Mich.

| Žilys, Adolfas, Prane, 
j Gražina į Worcester, Mas- 
sachusetts.

Zigmantas, Petras į Cle
veland, Ohio.

Zumbakis, Povilas, Sofi
ja, Irena, Danguolė, Sta
sys į Philadelphia, Pa.

Zvirzdys, Stasys, Karoli
na į Woodstock, III.

Levanauskas, Valentinas 
į Detroit, Mich.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai. Tarp 
kitų atvyksta pasitikti sa
vanoriškai kun. Pakalnis, 
kun. Aleksiūnas, kun. Če- 
kavičius, D. J. Averka, A- 
verkienė, Valaitienė, Tre
čiokienė, Petrulienė, Vasi
liauskas, Vasiliauskienė, 
J. Atkočaitis ir kiti.

Razgaitis, Mečislovas, 
Stasys į Chicago, III.

Rėklaitis, Vladas į Wor- 
cester, Mass.

Remeza, Jonas, Kaze, 
Saulius, Kazys, Evaldas į 
Brooklyn, N. Y.

Ribbe, Arturas, Barbora 
į Brooklyn, N. Y.

Rimavičius, Sophie, An
tanas į Great Neck, N. Y. 

j Ryliskis, Andriejus į 
Maciūnas, Algirdas, Ge- Waterbury, Conn.

Samaitis, Jonas, Alek
sandra ir du vaikai į Prai- 

j Mitkus, Vaclovas, Cecili-'rie, Wisc.
Jonas į ja, Irena į West Haven, Ct.i Saulaitis, Antanas, Ona, 

I Norkus Algirdas, Vy-' Antanas, Marija į Water- 
--------- tautas į Waterbury, Conn. būry, Conn.

viena lietuvė tremtinė mo- Oleskevičius, Algirdas į į Sermas, Vytautas į Lo
tina, su savo nusilpusiais Chicago, III. -well, Ind.
vaikučiais neturėdama Padvoiskis, Vacys, Ona,! Seskevičius, Kazys, Sa- 

Algirdas, Ry- lomeja, Gvidas į Chicago, 
’ ,H1.

Pakalniškis, Pranas, Sa-I Sesplaukis, Ignas, Sofi- 
sios į Jumis, Amerikos lie- lomeja į Brighton, Mass. ja, Auksė, Tada į South 

i Pakama, Klemensas, Ci- Boston, Mass.
venimas. Nors pasaulinis meldžiu Jūsų pagelbos. O cirką į Worcester, Mass. I Siauriusaitis, Juozas, E- 
karas jau pasibaigęs, bet Jūsų pagelba — tremtinių Paliliūnas, Jonas, Elena, Iena, Juozas, Algirdas, Jo- 
pasaulis vis dar yra it ant išsigelbėjimas. Ir mes ti- Živilė į Chicago, III. nas, Vytas į Baltimore,
drebančio ugniak a 1 n i oJkime, kad šitame lietuvy- Pipiras, Jonas, Marija, Md.
Kodėl? Dėlto, kad žmogus bės išlaikymo ir lietuvių Dale, Jonas į Worcester, 
sugedęs. Reikia tą žmogų gelbėjimo darbe, Ameri- Mass.
taisyti. Kas tai turi pada- kos lietuvė motina, ture- Pocius, Vladas, Elena, 
ryti? Aišku, kad čia dide- dama gerą, lietuvišką šir- Regina į Gobies, Mich. 
lis vaidmuo atitenka ir dį, daug padarys. Ir už tai 
lietuviai motinai savųjų nuoširdžiai dėkojame.

Nauji Tremtinių Transportą
(Pradžia 2-rame pusi.) Levickas, Vincas, Biru- 
Kuliešius, Vladas, Julija, tė, Saulius į Baltimore, 

Jonas į Maspeth, N. Y. Md.
Kuraityte, Ona į Chica- Mačiukevičius, Bronius į 

$>°» , __ Crown Point, Ind.Kuseliauskas, Kazys,
Maciulskas, Jonas į W. 

Kazys, Antanas, Vidman- Lynn, Mass. 
tas į Dowling, Mich. |

Kvaraciejus, Julijus, Na- novaitė, Genovaitė, Mari- 
____ __________ talija, Algis į Crystal ja, Jūratė į Chicago, III. 
Ir išaugo Amerikoj lie-

, tuviskos parapijos, pačių 
vaikučiams pripasakodavo pastatytos bažnyčios, mo-

v •

vaikučius šalia savęs ir 
juos mokydavo skaityti, 
lygiai taip pat ir kitokių 
naudingų dalykų. O kiek 
ji, tomis progomis, savo Kvietkauskas, 

Chicago, III.
mu Karo, r^ouei rvarab įe senovės laikų Lietu- tykios chorai laikraščiai žmomją veikia demorali- v£ kai Uetuviai tikri mil. ^^horai taikrascMj, 
zuojanciai. Žudymai, gno- ži į b jj b t kie visokios draugijos ir t.t.

baisy.- Xūskad rSai ki priS Sfcdar'
m Jte ^liSia’ir "mota j*08 • atsUaik^avo- bai, gerų lietuvį molinė- k“r ateičiai galvos pri- Gražina Algirdu B 
na. Jie paliečia ir moliną. u apstodavo dau- k„ uį-urintu ir iiauklėtu aavo iškankintus mantas j Chicago, IU. •Netvirta motina, netvirta y Jkart„ gausingesnis UU U“Ug‘ntU išauklėtų. jvUggnius nukreipu. PakainiSkiSj Pranas> S
_iraa’ ”?5virta .ir va^s^Y‘ nriešas ir tai geležimis ap- ŽVILGSNIS Į ATEITĮ sios į Jumis, Amerikos lie- lomeja į Brighton, Mas;

bes be pėdsakų nepraei- čia gimusių lietuvių dar-

bė. Pašlija ir visas gyve
nimas. Geros valios žmo
nės susirūpino, kaip tą 
pašlijusį gyvenimą taisy
ti. Ir prisiminta motina, 
naujųjų kartų auklėtoja. 
Juk motina didysis šeimos 
ramstis. Per motiną gali 
geriausiai eiti šeimos kili
mas, taigi ir žmonijos at
gimimas. Imta motina la
biau vertinti, gerbti. Susi
rūpinta jai visokiariopai 
pagelbėti, kad ji sėkmin
giau savo uždavinius at
liktų.
MOTINOS UŽDAVINIAI

Dievo valia motinai yra mokė gražiausiais 
pavesta duoti naują žmo- audinių austi. Jų

priešas ir tai geležimis ap- - -
sikaustęs. Bet ir tuometi Neramus šių dienų gy- tu vės motinos, nuoširdžiai 
lietuvis iš mūšio nesi
traukdavo, iki mirties ko
vodavo. Jis geriau žūdavo, 
negu gyvas priešui pasi
duodavo. Ir taip vaikučiai 
klausėsi iš lietuvės moti
nos jos pasakojimų ir vis 
labiau pamilo savo šalį, 
savo tautą. Ir užaugę taip 
prie savo tautos prisiriš
davo ir jos labui dirbda- tarpe. Į
vo, kad nieks iki šiam lai- Lietuva, lietuvių tauta laukia ir dideli ateities 
kui lietuvių tautos par- šiandien labai daug ken-j darbai. Kad juos galėtų ze į Skokie, III. 
blokšti neįstengė. Ji yra čia. Rodos, kad visos pože- motina sėkmingai vykdy-; Pudimaitis, Agota, Ge- tis į Waterbury, Čonn.
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telefono Gitta

BALF Imigracijos 
Komitetas.

blokšti neįstengė, 
gyva.

O savo dukreles
mio galybės sukilo, kad 

ji dar lietuvių tautą išnaikinti, 
raštais Reikia visas jėgas įtempti 
priaus- ir žūt - būt lietuvių gyvy- 

gų. Ir jai tenka tą žmogų davo daug, pilnas skry- bę išlaikyti ir čia Ameri- 
užauginti sveiku • ne tik nias pridėdavo. Tais audi- " 
kūnu, 
sunkus, 
darbas.
žmogų, kurs kūnu po že-

bet ir dvasia. Tai niais ir svtimi kraštai gro- 
atsako m i n g a s žėdavosi ir daug apie juos 
Reikia auginti prirašydavo.

Bet lietuvė motina ne

Pradžia 3 -č i ame pusi.
nusiprausk Siloės tvenkinyje. Jis nuėjo, nusi
prausė, ir parėjo regįs”. Visi sakramentai 
yra regimi ženklai neregimų Dievo malonių. 
Kas apsakys kokia jėga trykšta jos iš Kry
žiaus, iš to Golgotos simbolio?

Spauda yra regimi ženklai, bet neregimai 
veikia į žmogaus protą ir valią. Knygų skai
tymas palieka sieloje jose slypinčių idėjų žy
mes. Kaip spaustuvninkas rašytojo mintis 
raidėmis išspausdina popieryje, taip atspaus
dintas mintis skaitytojas atspausdina savo 
sieloje. Tos mintys sieloje nežūva. Jos pade
da žmogui formuoti jo vidinį gyvenimą. Iš 
pasąmonės kyla jame geri ar blogi norai, ge
ri ar blogi jausmai, kurie pasireiškia dar
bais. Kokią spaudą rasi šeimoje, toksai bus 
ten ir vyras, žmona ir vaikai. Klaidingai gal
vojančių, nedorai gyvenančių, tikėjimo neap
kenčiančių namuose terasi bespalvę ar be
dievišką spaudą, kuri žmogų gadina, atitrau
kia jį nuo Dievo.

Žmogus yra Dievo vaikas sutvertas dėl 
dangaus. Jojo mintys, žodžiai ir darbai turi 
būti religingi, dangiški. Pragaro galybė savo 
spauda naikina jame visa, kas dieviška. Pa
sakyk ką skaitai, o aš pasakysiu kas esi, sa

Silkauskaitė, Agota į 
Brooklyn, N. Y. į

Simukėnas, Jonas, Alek
sandra, Giedra į Philadel- 

Prackaila, Leoną, Agnie- phia, Pa. j
tė, Mindaugas į Edwards- Skėrys, Petras į Pitts- 

| Taigi lietuvės motinos ville, Pa. burgh, Pa.
i »_•_ ateities Prizgintas, Vladas, Ka- Stankevičius, Antanas,

Ema, Magdalena, Ramu- Rauch iš Bad Gleichens- 
tein, austrė, kuri gavo ir 

Elena į priėmė per transatlantinį 
telefoną pasiūlymą susi- 

Valerijo- tuokti iš Sam Hedge, vie- 
Vytautas, no Chicago prekybininko.

koje ir visur kitur, kur 
tik lietuvių esama. Ir daug 
kur tuo atžvilgiu pagelbos 
šaukiasi. Štai ir šią Moti* 
nos Dieną švenčiant ne-

ti, ji turi nuolat sau stip- novaitė, Klausutis į Chi- 
rybės ieškoti Dievo ir lie- cago, UI.
tuvių tautos meilėj. Iš- Puikunas, Jonas, Sofija, 
reiškiamoji motinai pa- Milda, Giedra, Vytautas į 
garba, tegul ją skatina E. Chicago, Ind.
garbingai eiti jos aukštu Radvila, Vladas, Teresa, 
pašaukimo keliu. Ir tegul Rūta, Skirmuntas į Phila- 
jaunesniosios kartos su delphia, Pa.
pagarba ją mini ir iš jos Raštikis, Stasys, Elena į 
mokosi. Los Angeles, Calif.

Stankevičius,
Chicago, UI.

Stasiunaitis, 
nas, Janina, 
Virginia, Danutė į Spring- Jis įsimylėjo į ją iš foto- 
field, III. grafijos, kai, susirašinė-

Steponavičius, Vacys į dama su savo giminėmis, 
: Jamaica, N. Y. tą fotografiją atsiuntė.

Strikienė, Elzbieta į Chi- Jie mano greitai susituok- 
cago, III. ti.

ko žmonių patarlė. Prieš religinį indiferen
tizmą, prieš moderniškąjį pagonizmą, plati
namąjį per bedieviškąją spaudą, mums rei
kia panaudoti moderniškiausią idėjinės ko
vos ginklą — katalikišką spaudą. Šalia kny
gų priešingų krikščionybės idėjoms turime 
spausdinti katalikiškų.

Katalikiškoji spauda mums davė šv. Au
gustiną, šv. Ignacą ir pulkus apaštalų bei 
šventųjų. Iš daugelio paminėsiu tik vieną pa
vyzdėlį. Tūlas Anglijos markizas iš Ripono 
gyveno kaip tik tais laikais, kada daug angli
konų grįžo į Katalikų Bažnyčią. Sustabdyti 
šiam sąjūdžiui masonai prašė savo vadą at
spausdinti knygą prieš katalikybę. Markizas 
sutiko ,bet prieš rašant tą įtakingąją knygą, 
jis panorėjo arčiau susipažinti su katalikų 
tikėjimu. Jis skaitė katalikiškas knygas de
šimt mėnesių. To skaitymo pasėkoje nuėjo į 
Oratorionų Broliją Londone ir prašė priim
ti jį į Katalikų Bažnyčią. Įtakoje Kristaus 
dvasioje spausdintų knygų anglikonų marki
zas, masonų vadas, priėmė katalikų tikėji
mą ir buvo uolus Bažnyčios narys.

Spausdintas žodis gali žmogų suklaidyti 
ir sugadyti arba atvesti į gerą kelią. Niekas 
neužginčys, kad dabartinė pasaulio būklė

skaudžiai sužalota kruvinojo komunizmo. Ir 
tai įvyko dėl to, kad pasaulis nepažino arba 
pažinęs nepriėmė žmonijos Gelbėtojo.

Paklauskime savęs, ar gali misijonieriai, 
kunigai ir kiti dėl Dievo karalystės besidar
buoją asmenys vien gyvu žodžiu perteikti 
žmonijai krikščioniškąsias tiesas, tose tieso
se išblaškyti kilančius neaiškumus ir ugdyti 
vis pilnesnį krikščionybės pažinimą ir prak
tikavimą? Katalikiškoji spauda yra geriau
sias ir nepakeičiamas šiame darbe talkinin
kas. Ji, nuolat puoselėdama, iššauktąsias 
žmoguje dieviškųjų minčių kibirkštis, ge
riausiai padeda joms plėstis žmoguje ir vys
tytis krikščioniškojo įsisąmoninimo proce
sui, kuris veda vis arčiau prie Dievo. Be šio 
žmogaus vidujinio proceso, kad ir patys gra
žiausi šūkiai, kaip laisvė, lygybė, brolybė ir 
panašiai, gyvenimas virsta tik žemiškuoju 
pragaru. O šis žemiškasis pragaras, bedie
viškos spaudos kurstomas, dabar jau taip 
siaučia, kad mums sunku visas jo šiurpias 
pasėkas ir pramatyti. Ir čia mes tol būsime 
bejėgiai, kol bedieviškoji spauda nebus nu
stelbta visais atžvilgiais geresnės ir plačiai 
išplitusios katalikiškosios spaudos.

Mes dažnai mėgstame dėl esamų negero

vių nusiskųsti ir aimanuoti, o kitus kaltinti 
ir kritikuoti. Kas iš to? Tai tiktai silpnina 
dvasią, sako mūsų dainius Maironis. Turime 
gerų norų! Vien gerų norų negana! Lietuvių 
patarlė sako, kad gerais norais ir pragaras 
grįstas. Mūsų laikais katalikų neveiklumas 
ir katalikiškosios spaudos dirvos apleidimas 
yra Kristaus išdavystė.

Dievo Apvaizdos buvo skirta Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Vienuolynui Lietuvoje 
atlikti svarbų vaidmenį katalikiškosios spau
dos srityje. Stebuklingoji Dievo ranka pri- 
gydė tojo Vienuolyno šaką Putname ir čia 
Vienuolyne įkurdino spaustuvę. Ar negalima 
manyti, kad skaudžiuoju nulietuvėjimo ir nu- 
krikščionėjimo laiku mūsų dangiškasis Val
dovas yra paskyręs joms Jungtinėse Ameri
kos Valstijose misiją — išugdyti ir išplatin
ti katalikiškąją spaudą?! Gal Dievas nori, 
kad vadovaujant Vargdienių Seselėms, visi 
jų gildos nariai bei narės įsijungtų į katali
kiškąją akciją ir panaudotų, kaipo priemonę, 
tikriausiąją mokytoją, budriausiąją saugoto
ją nuo klaidų ir geriausiąją stiprintoją kovo
je už tikėjimą ir dorą — lietuviškąją katali
kiškąją spaudą.

Pabaiga.




