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Katalikas, kum neramia 
katalikiškos ipaudos, ne
turi teiste vadintis gera 
Bažnyčios vaiku.
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tekatas Patari Antębms 
ValiffiK Koatralėn

Pereitą savaitę išėjo į 
streiką Eastern Massachu- 
setts Street Railway kom
panijos darbininkai. Strei
kuoja apie 2,200 darbinin
kų 79 miestuose ir mieste
liuose. Visas susisiekimas 
autobusais -sustabdytas. 
Šis streikas paliečia apie 
500,000 žmonių.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algas 15 ir puse 
nuošimčiu. Pradėjus dery
bas, kompanijos atstovai 
pareiškė, kad jie nesutin
ka kelti algas, bet jie yra 
nusiteikę numušti 10 nuo
šimtį iš iki streiko moka
mų algų.

Kompanija visai nenori 
kalbėti su streikuojančių 
darbininkų atstovais. Ji 
reikalauja, kad visą ginčą 
paimtų ir spręstų arbitra- 
cijos taryba.

Kongreso atstovas Hur- 
witz iš Hingham yra pasi
ruošęs įnešti bilių, kuris

I 
I

Bendras iš lėktuvo vaizdas, viesulo sunaikintos Wood River, III. sri
ties, kurioje buvo penki žmonės užmušti.

40,000 Maldininkų Dalyvavo
Šventoje Valandoje Už Taiką

Gyvasis Rožančius Sudarė Nepapras
tą Įspūdį. — Pradėjus Kalbėti Rožan
čių Užėjo Lietus. - Pabaigus Kalbėti 

ir Lietus Sustojo.

Washingon, D. C. — 
duotų gubernatoriui DevertPraneša, kad Teisingumo 
galią paimti Eastern Mas-!Departamentas planuoja 
sachusetts Street Railway, traukti teisman tuos uni- 
kompanijos autobusus vai-! jos vadus, kurie išpildyda- 
džios kontrolėn ir juos o- ~':

"tSSrlSl“ Sovietai Užgrobė Amerikiečių
Katalikų Bažnyčių Maskvoje

džios kontrolėn ir juos 
peruoti.

mi afidavitus, kaip reika- 
Įlauja Taft - Hartley įsta-

HessenFrankfurtas — Hessen ’ - -
mieste, Vokietijoj 6 iš 10 esą komunistai ar

Gegužės 26 d., Toronte, pro
testantų - anglikonų Šv. Jokūbo 
kapinėse buvo palaidotas gegu
žės mėn. 24 d. širdies liga mi
ręs Lietuvos Generalinis Garbės 
Konsulas Kanadai Pik. Ltn. 
Gerald Lynham Porte Grant - 
Suttie. Laidotuvėse dalyvavo 
mūsų Konsulas Dr. Petras 
Daudžvardis, kuris atvyko iš 
čicagos, buv. Lietuvos nepapra
stas pasiuntinys ir įgaliotas mi
nisteris Švedijai p. V. Gylys, 
kuris šiuo metu gyvena Toron
te, Kanados Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos vicepirminin
kas p. A. Rinkūnas, Vietinio 
Liet. Sąjungos skyriaus valdy
bos pirm. p. B. Sakalauskas, 
Toronto lietuvių parapijos kle
bonas kun. P. Ažubalis, Hamil
tono — kun. Dr. J. Tadaraus- 
kas, Toronto lietuviai — visuo
menės veikėjai ir kit. Viso lie
tuvių dalyvavo apie 50 asmenų, 
o taipogi nemažas skaičius ir 
kanadiškosios visuomenės.’

Toronto didieji dienraščiai įsi
dėjo plačius nekrologus, jo nuo- 

• trauką, pažymėdami, kad Pik. 
Grant - Suttie buvo Lietuvos 

- Generalinis Konsulas Kanadoje 
ir iškėlė jo nuopelnus.

A. a. pik. Ltn. Grant - Suttie 
Lietuvos reikalus Kanadoje at
stovauti apsiėmė 1938 m. Per 
tą visą laiką, ligi paskutinės 
savo gyvenimo minutėą jis pa
siimtąsias pareigas ėjo gražiai 
ir su dideliu nuoširdumu lietu
viams ir Lietuvai.

etoje — buvo neeilinė, bet Ade
lės pagarbos verta, asmenybė. 
Jis tarnavo Kanados kariuome
nėj, kaip aukšto rango karinin
kas ir iš jos išėjo į atsargą tik 
1934 m. Atsargoje Pik. Grant- 
Suttie pasižymėjo didele ir gra
žia visuomenine veikla, būda- 

. mas visokiausių mokslo ir meno 
institucijų garbės ir aktyviu 
nariu. Taipogi jis dėstė ir Ka
nados Karališkosios Karo Aka
demijos kursuose, kaipo lekto
rius. Už tą didžiąją veiklą — 
jis buvo apdovanotas visa eile 
pasižymėjimo ženklų, jų tarpe 
ir Lietuvos Gedimino Ordinu. 
Jis daug keliavo po pasaulį, lan
kėsi įvairiose valstybėse, buvo 
priimtas Anglijos Karaliaus ir 
t. t. tik. Grant-Suttie buvo ir 
Lietuvoj — Kaune.

Jo asmenyje lietuvių tauta 
neteko didelio Lietuvos draugo 
ir nuoširdaus bičiulio. Dėl tos 
priežasties lietuviai liūdime ir 
lenkiame galvas prie jo kapo, 
nes jis, nežiūrint, kad Lietuvą 
šiuo metu smaugia baisūs oku
pantai, visvien nebuvo nutrau
kęs savo gražios veiklos ir vi
sokeriopai rėmė Lietuvos lais
vės bylą ir gelbėjo paskiriems 
lietuviams.

Jo kapą papuošė Lietuvių Są
jungos Centro Valdybos.ir To
ronto lietuviškosios visuomenės 
vainikai.

•

Sovietų delegatas Lake Sue- 
cess UN plenumo posėdžiuose 
keletą kartų puolė Kanadą ir 
kitas užjūrio valstybes, kad jos, 
jo žodžiais tariant, vežasi pas 
save iš tremties stovyklų “so
vietą piliečius” *ir juos žiauriai 
eksploatuoja prie sunkių darbų, 
kur sąlygos esančios netgi blo
gesnės, negu buvo Vokietijos 
DP stovyklose.

Tą pačią “dainą” užgiedojo 
neseniai ir sovietiška “Pravda”, 
parašydama, jog IRO Vyriau
sioji būstinė Vokietijoje, Bad 
Kissingene, vykdanti “milžiniš-

Tęsinys 2-rame pust

Washington, D. C. — na iš stambiausių preky- 
Michael 
katalikų 
damas Philadelphijoj, pa
reiškė, kad jis turi žinių iš 

, Valstybės Departamento, 
! kad rusai atėmė iš St.

Fruicis Doyle, bos sutarčių, britų preky- 
veikėjas, kalbė- bos istorijoj.

tymas, nuslėpė kaikuriuos 
faktus apie save.

Sakoma, kad kaikurie u- Louis Francaise katalikų 
nijų vadai nuslėpė, kad jie bažnyčios kleb. kun. Tho- 

- pri- mas raktus

* moterų yra naš-

Vatams paskyrė atstovą 
Korėjai

Boston, Mass. — Sekma
dienį, birželio 5 d., 7 
way Parke įvyko Šv. Var
do draugijų surengta taris”, seka J. E. Arkivys- 
Šventoji Valanda. Iš visos kupo Richard J. Cushing, 
Bostono arkidiecezijos pa- n. D. pamokslas. Garbin- 
rapljų suvažiavo apie 40,-'gasis ganytojas kalbėjo a- 
000 vyrų maldininkų. Ne-jpįe pasaulio taiką ir Pa- 
paprastas vaizdas. Visos lestinos šventoves. Jis at- 
sėdymosios vietos buvo už-1 sišaukė ir meldė, kad Je- 
imtos ir apie du tūkstan-. mznlė būtų sutarptautin- 
čiai vyrų turėjo stovėti, ‘tas ir kad visi galėtų lais-

Šventosios Valandos pro- va* lankyti 
grama pradėta koncertu, šventoves Palestinoje.

Labai didelį įspūdį darė 
“Gyvasis Rožančius”, kurį 

kurioj dalyvavo sudarė rinktiniai vyrai, 
žirniai kunigų/Vl8us ž,bun“a užgesinus, _ vyrai, stovėdami rožan- 

J čiaus rate ir kryželio for- 
• moję, laikė įvairiaspalvas 

. šv. Rožančių

au Švč. Sakramentu ir Jo 
Fen- viešas išstatymas.
” • Sugiedojus — “O Salu-

Krikščionių

lės. Dėlto daug jaunų mo
terų matoma bedirbančių, 
ypač laukuose.

Vokietija pamažu atsi
stato. Sunku būtų dabar 
kiek tiksliau pasakyti, ku
ria linkme nuriedės Vokie
tijos politinis, ekonominis, 
ir dvasinis gyvenimas. Y- 
ra šiek tiek dvasinio atgi- tremtinių tėvynėj, jų gy- 
mimo reiškinių, bet gero
kai yra ir jiems priešingų 
dalykų.

AnflUiai nlanualama ftima ARunjvj |pmnuvjviiu nnwo 
k tratate $ gyvenimo

Anglijoj viena filmų ben
drovė planuoja filmą iš 
tremtinių gyvenimo, pra
dedant karo siautimu

venimu Vokietijoj ir da
bartiniu jų kūrimosi kito
se valstybėse.

Pasikėsinimai Prieš Franco

- Vatikano Miestas —Šio
mis dienomis Jo Šventeny
bė Pijus XII

____ p aule k — 
jByrne iš Maryknoll Newl*un- v40018
Vnrlcn vieniinliina nirmnn- J®Dt Visažinias patvirtino. .I Yorko vienuolijos pirmuo- 

Kun. Thomas yra vienin- ju apaštališkū atstovu Ko
telis katalikų kunigas ap* reįai. 
tarnaująs 33,000 tikinčių-j * —-------------
ju-

Kaip žinoma, kun. La-
Berge grįžo iš Maskvos Washington — Kongre- 
šių metų pradžioje. Į jo so komiteto pirmininkas 
vietą yra pa skirtą« kun. Šen* Brian Mc Mahon bir- 
Arthur Brassard iš As- 2 d- pranešė, kad bu- 
sumption kolegijos, Wor- vo atrastas, pakastas su 
cester, Mass., bet sovietų kitomis išmatomis Argon- 
valdžia neduoda jam vi- ne butelis su viena uncija 

prieš kiek laiko dingusio

Atrasta Nngęs Urantanas

•T

zos.
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sutartis

Uranium — 235.
Manoma, kad tas išme

timas uranium’o įvykęs 
dėl kieno nors neapdairu
mo. Todėl komitetas atidė-

Barcelona, Ispanija — žigo universiteto profeso- 
Peręitos savaitės pabaigo-’rium, kurs yra ir komunis-' 
je Barcelonos katedroje tinęs propagandos centru, 
sprogo bomba, kai tuo me- ir išrinktas į aukštą postą 
tu buvo gen. Franco žmo- rytų Vokietijos valstybės 
na. ir duktė. Pats gen. institucijoj. 
Franco dar nebuvo atvy
kęs į katedrą. Bombos 
sprogimas sukrėtė žmo
nes, bet niekas nesužeis
tas. '

Tai jau antra bomba ka
tedros apylinkėje, o kiek;

Buenos Aires — Didžio- jo tolimesnį nagrinėjimą 
ji Britanija ir Argentina atominės energijos komi- 
sudarė penkiems metams sijos darbų neribotam lai- 
prekybos sutartį. Tai vie- kui.

Jungtinių Amerikos Vikty- 
biy b* Kanados atsargumo 

priemonės kiro atveju
Washington— Jungtinės

Trys Komunistai Pasodinti Kalė
jimai! Už Teisino Paniekinimų
New York — Kaip žino

ma, vienuolika komunistų 
vadų yra kaltinami ir tei
siami už sąmokslą skelbti 

! • « • •• • •laiko atgal, kai gen. Fran-! Amerikos Valstybės ir Ka-;^am^ uz sąmokslą skelbti 
co atvyko į Barceloną, nada pasikeitė planais, m°^yti jėga ir prievar- 
bomba buvo padėta. & kaip sutartinai mobilizuo- ta nuversti šio krašto val- 
sprogo miesto centre/ Ta- ti industriją karo atveju, džią. 
čiau ir tuomet nuostolių1 Šiam reikalui jau sudary- Prčiau ir tuomet nuostolių 
nepadaryta.

tiį smpg vauas nsier. 
jau VoMetijoj pas 

k- - - - - - - -

I

Iš Amerikos pabėgęs lai
vu komunistų šnipų vadas 
Eisler buvo Anglijos su
laikytas, bet vėliau paleis
tas. Dabar, kaip praneša
ma, jau jis yra rytinėj, 
komunistų užimtoj Vokie
tijos daly, skiriamas Leip

Šiam reikalui jau sudary- Pradėjus kaltinamuo- 
ta iš abiejų šių kraštų at-.sius klausinėti, jie* atsisa- 
stovų atitinkama taryba.

Nuteistieji komunistai 
už teismo paniekinimą iš 
kalėjimo atvedami į teis
mą, bet pasibaigus teismo 
sesijai, jie vėl grąžinami 
už geležinių vartų. - 
Teisėjas Medina įspėjo ir 
komunistų advokatus, kad 
ir jie perdaug netriukš
mautų.

11 t¥_tt—» -------Utpii ISSMHT1 (muTHMIS

Indianapolis — Greito 
važiavimo bandymuose da
lyvaujantiems automobi
lių vairuotojams, saugumo 
sumetimais, buvo įsakyta 
išsiimti iš burnos dirbti
nus dantis. Tai daroma 
dėlto, kad įvykus nelaimei, 
dirbtini dantys žaloja bur
ną.

kurį išpildė Šv. Vardo 
draugijų vyrų chorus ir 
orkestras. Apie 8 vai. pro-' 
cesija, kurioj dalyvavo 
prelatai, i 
seminaristai, K of C gar
bės sargyba, vyskupas 
John J. Wright, D. D. ir ™oje’ 
šių pamaldų globėjas J. E. lemPptes. 
Arkivyskupai Richard J. P”de£!? *a!bet1' T,®? 
Cushing, D D. Procesijai '^‘1 JI baigus kalbeli 
einant prie gražiai į. sustojo ir lietus- Po to į- 
puošto altoriaus grojo or-1Vy^° palaiminimas vi. 
kestras. Sakramentu, kurį suteikė 

1 E. vyskupas John J.

Šventoji Valanda užbaig-jant visa maldininkų mi
nia sugiedojo Amerikos!ta švč. Sakramento proce- 
himną — “Star Spangled | si ja ir giedojimu giesmės 
Banner”. Po to procesija — “Holy God”.

LATVIJOS PREZIDENTAS 
KATALIKŲ VYSKUPAS

i

ko atsakyti į kaikuriuos 
klausimus. Jie net pradėjo 
triukšmauti.

Teisėjas Harold R. Medi
na, netekęs kantrybės, tris 
kaltinamuosius komunis
tus, kada jie atsisakė at
sakyti į klausimus nubau-'liktų. Tuo klausimu, kaip 
dė kalėjimu. Kaltinamasis tik spaudoj paskelbta an- 
John Gatės gavo 30 dienų keta. Tavo atsakymas, ta- 
kalėjimo, o Henry Wins-vo mintys padės tą klausi- 
ton ir Gus Hali turi sėdė- mą ir tinkamai spręsti ir 
ti kalėjime per visą teis- tinkamai veikti. Bet tu vis 
mą, būtent iki pasibaigs dar neatsakei. Tat, dau- 
kaltinamųjų komunistų giau nedelsk ir tuo jaus at- 
byla. j sakyk.

LIETUVI,

Neabejojam, kad tau rū
pi, kad lietuvybė gyva iš- 

• • • • a • 1 • V _ • _ _
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Altoetting, Vokietija — katalikai, jis buvo išrink- 
Tai buvo reta, dabartiniais tas Parlamento Vice-Pre- 
moderniais laikais, Kata-'zidentu. Karo audros ir 
likų Bažnyčios iškilmė, bolševizmo grėsmės, jis su 

į kai Vyskupas Juozapas savo dvasininkais ir Lat- 
Rancans, Rygos Arkivys-vijos vyriausybės nariais 
kūpi jos administratorius, buvo iš savo krašto iš- 
šventė savo sidabrinį į-, tremtas. Čia jam teko ne- 
šventinimo jubiliejų. Mat priklausomos La t v i j o s 
vyskupas Rancans kartu ■ Prezidento pareigos, 
yra nepriklausomos Latvi
jos Prezidentas ir dabar 
ištrėmime esančios Latvi
jos vyriausybės galva. Jos 
nariai daugumoje yra ne- 
katalikai.

Vyskupas Rancans yra 
gimęs 1886 metais Rygoj. 
1924 metais jis buvo kon
sekruotas Rygos Vyskupu 
Pagelbininku. Greitu laiku 
jis buvo išrinktas į Latvi
jos Parlamentą. Krašte, 
kuriame iš dviejų milijonų 
gyventojų tik 500,000 yra

Jis buvo gavęs prieglobs
tį Olandijoje. Bet čia jį 
Vokietijos slaptoji polici
ja, Gestapo, suėmė ir jį 
naciai išgabeno į Vokieti- 

_ ją, Bavarijon. Kai Amen- 
j. i kiečiai Bavari ją užėmė, jis 

su savo dvasininkija ir 
į Latvijos vyriausybės na- 
Į riais buvo išlaisvintas. 
Dar daugelis latvių trem
tinių ir šiuo metu yra 
tremtinių stovyklose Ba
varijoj.

BERLYNO DARBININKAI AT
METĖ SOVIETŲ PASIŪLYMĄ

Berlynas — Pereitos sa
vaitės pabaigoje streikuo
ją Berlyno geležinkelių 
darbininkai visų balsų 
dauguma atmetė sovietų 
valdomų geležinkelių va
dovybės pasiūlymą mokė
ti 60 nuošimčių jų algų 
Vakarų markėmis. Darbi
ninkai reikalauja viso at
lyginimo Vakarų markė
mis.

Berlyno geležinkelių dar
bininkai taip pat atsisakė 
pripažinti UGO.

Tariasi MHj« refahis

Paryžius — Tarp Vaka
rų didžiųjų valstybių ir 
Sovietų Sąjungos eina pa
sitarimai Graikijos padė
ties reikalais. Daroma žy
gių, kad būt užbaigtas 
vykstąs ten sukilimas, ku
rį palaiko Sovietų Sąjun
ga ir jos satelitai, ir kad 
Graikijos valstybė įeitų į 
normalią valstybinio gy
venimo padėtį.
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Privalome daugiau susirūpinti imigracija Vykd. Tarybos Pirm. N. SicfaikauskasfheHtatai tanais (re« r i

Kaip jau visuomenei ži- Jewish Joint Distribution 
noma, lietuviai tremtiniai Committee ir kitos sukelia 
Vokietijoje, Austrijoje ir (milijonus dolerių savo
Italijoje yra specialėje vajuose ir be to per IRO 
tarptautinėje organizaci- ‘ iš reparacijų fondo gavo 
jos Internationa! Refugee j penkiolika su viršum mi- 
Organization (IRO) gk>-'Iijonų dolerių ii jų $9,845,- 
boję. Ši organizacija yra 1745 gavo žydų agentūra 
prielankesnė lietuviams, Palestinai remti ir $5,246,- 
kaip ir kitiems Pabaitie- 
čiams ir jų interesams, 
negu buvo senoji UNRRA, 
bet dar nemažai joje yra 
senojo raugo užsilikusio 
iš anų laikų ir vis dar nuo
lat tikrinami ir screenin- 
guojami pabaltiečiai; tų 
tikrinimų dėka daugelis 
tremtinių yra nukentėję ir 
jų tarpe nemažai lietuvių 
buvo išmesti iš stovyklų 
ir nustojo D. P. teisių, dėl 
to daugelis nustojo teisės 
pasinaudoti dabartiniu A- 
merikos tremtinių imigra
cijos įstatymu ir, be to, 
negauna materialės para
mos.

Visi tremtiniai stovyklo
se ir už jų ribų, deda vi
sas pastangas, kad kogrei- 
čiausiai apleidus neap
kenčiamas gyvenimo sąly
gas ir išvykus į kitus 
kraštus, kur galėtų pasi
justi laisvais ir savaran
kiškais, nuo išmaldos ne
priklausančiais žmonėmis.

Tremtinių gyvenimas 
darosi vis pavojingesnis 
ne tik politiniu atžvilgiu, 
bet ir todėl, kad gali visai 
nustoti net ir tos pašal
pos, kurią dabar gauna iš 
IRO ir BALF. Mat IRO, 
pagal ankščiau nustatytą 
tvarką, turi veikti tiktai 
iki 1950 metų liepos 1. d. 
IRO narių buvo numaty
ta, kad iki to laiko svm 
tremtiniai jau bus išsklai
dyti po įvairias šalis, o li
kusieji turės sutapti su 
vietos gyventojais, t. y., 
kurie pasiliks Vokietijoje 
sutaps su vokiečiais, Aus
trijoje — su austrais ir I- 
talijoje— su italais. Trem
tiniai dėlto yra. labai susi
jaudinę ir susirūpinę ir ne 
bereikalo, nes pasilikusie
ji gali atsidurti labai sun
kiose gyvenimo sąlygose, 
net bade ir vietinių gyven
tojų neapykantoje. Ne
nuostabu, kad visi tremti
niai, kas tik gali, stengia
si iš tremties gyvenimo 
pasprukti į kitus kraštus, 
o ypač į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Žydai tremtiniai yra 
daug laimingesni už ki
tus; jų labai didelis skai
čius atvyksta į Ameriką, 
nors tremtyje dabar jų y- 
ra tik apie 6% bendrojo 
tremtinių skaičiaus, o tuo 
tarpu į Ameriką atvyksta 
apie 40% visų atvežamųjų 
ir, atrodo, jie tuom dar 
nepatenkinti ir reikalauja, 
kad dabartinis tremtinių 
imigracijos įstatymas -bū
tų pakeistas nukeliant 
tremtinio kvalifikacijos 
išvažiavimui datą iki 1947 
m. balandžio 21 d., kad vi
si 90,000 atbėgusių iš 
Lenkijos 1946 m. žydų ga
lėtų atvykti į Ameriką.

Labai gaila, kad žydų 
organizacijos ir atskiri as
menys spaudoje ir raštuo
se kaltina pabaltiečius 
kaip nacių koloborantus 
ir pan.; atrodo, kad tas 
daroma tikslu, sutrukdyti 
baltiečių 
Jungtines Amerikos Vals
tybes ir kartu, kad jų pa
čių didesnis skaičius ga
lėtų imigruoti į.Ameriką. 
Tai nelabai garbinga ir 
graži priemonė.

Žydų organizacijos, kaip

580.00 Jevdsh Joint Dis- 
tribution Committee. Tuo 
tarpu visos kitos nežydiš- 
kos organizacijos iš to 
fondo gavo išviso tik 
$214,138.00. Turėdami to
kį milžinišką kapitalą ir 
užtektinai kvalifikuotų 
tarnautojų jie gali savų
jų emigraciją varyti visu 
smarkumu. Paskut i n i u 
laiku jie net įsigijo šališ
kiems gabenti orlaivių ir 
specialių laivų, čia reikia 
pastebėti, kad nemažas jų 
skaičius vyksta į Palesti
ną, dauguma jų yra kilę 
iš Lenkijos, Bulgarijos, 
Rumunijos ir Čekoslovaki
jos. Mes neprivalome pa
vydėti, kad jie sėkmingai 
vykdo savo planus, bet 
mes negalime pakęsti 
šmeižtų ,bet privalome at
remti tuos neteisingus 
puolimus nukreiptus prieš 
lietuvius, latvius ir estus.

Buvęs Latvijos ministe
ris Feldmanis pastaruoju 
laiku įteikė IRO Centrui 
Genevoje išsamų memo
randumą, kuriama išdėsto 
Pabaltijų tautų tremtinių 
pergyventas skriaudas, 
padarytas UNRRA, IRO 
ir kitų organizacijų, ku
rios daro “screeningus“. 
Pageidaujama, kad ir mū
sų atstovybės Washingto- 
ne ir kitur darytų pana
šius žygius lietuviams 
tremtiniams a p g i n t L 
BALF’as jau anksčiau y- 
ra daręs panašius žygius 
ir, žinoma, toliau darys, 
bet ir kitos organizacijos 
privalo pasisakyti šiuo 
reikalu. Keista, kad tie 
“screeningai”, kokie yra 
daromi baltiečiams ir ki- numatęs specialų atsargi
nėms, netaikomi žydams, nį fondą — $1,000,000.00. 
kuriems pavesta daryti

/<

pas Bostono Merę
tremtinių imigracijos įsta
tymu. Bet ji* privalo gau
ti paliudymus iš buvusių 
Lietuvos valdininkų ar ki
tus įrodymus, kad jie yra 
lietuviai iš Klaipėdos kra
što, o ne vokiečiai. Jeigu 
jie turėtų kokių nors keb
lumų, net ir turėdami 
tuos įrodymus, jie privalo 
savo bylas anglų ir pran
cūzų kalbomis pasiųsti ar 
įteikti IRO Review Board, 
Geneva, Svitzerland. Taip 
pat ir kiti D.P. lietuviai, 
kuriems buvo atimtos D. 
P. teisės (paskelbti non- 
eligible) gali savo įrody
mus įteikti tam pačiam 
Review Board.

Pačiame IRO Centre Ge- _ ____ ____ ___ _
nevoje yra asmenų, kurie'curiey priėmė lietuvių delegacijos lydimą Vykd. Tary- 
nepalankūs pabaltiečių in- bos pirm. V. Sidzikauską, kuris dieną prieš tai padarė 
terasa ms, bet ačiū Dievui, Bostone pranešimą Lietuvos virtualiai^ klausimai g

Paveiksle matome (iš kairės į dalinę), adv. Ant 
O. Shallna, Lietuvos garbės konsulas ,James Mictyel 
Curley JBostono m. mūras, min. V. Sidzikauskas, gau
nąs Bostono miesto raktus, ir adv. J. G. Grigalua, Bos
tono ALT Skyriaus pirm. i ALT.

Geg. mėn. 9 dieną Bostono mūras Jame* Michael

yra žmonių, kaip Prancū
zijos atstovas ir Amerikos 
atstovas Mr. Warren ir 
kiti, kurie aiškiai užstoja 
pabaltiečius, kada jie ne
teisingai puolami.

Kaip jau anksčiau minė
jau, IRO baigia savo veik
lą 1950 m. liepos 1 d. 
Tiems paskutiniaihs imi
gracijos ir šalpos veiklos 
metams numatytas biu
džetas yra $54,000,000.00. 
Šiuos pinigus IRO gauna 
iš 17 valstybių, kurios yra 
IRO nariai. Šie pinigai 
daugiausiai bus sunaudoti 
emigracijos reikalams. H 
dabar numatytų emigruo
ti į kitus kraštus 500,000 
D. P., kurie yra Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje, 
(visoje Vakarų Europoje 
dabar yra, su nuolat atbė
gančiais iš komunistų ro
jaus. per du milynnąi 
tremtinių), po 19W m. lie
pos 1 d. tremtyje pasiliks 
apie 18,000 tremtinių, 
daugiausia senelių, liguis
tų ir dėl kitų priežasčių 
nesuskubusių išvykti į ki
tus kraštus. Tiems pasili- 
kusiems globoti IRO yra

■MBk -M: ž
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SOVIETŲ RUSIJOJE TYLIAI 
VALO KOMUNISTŲ PARTIJĄ

300,000 Komunistų Išmetė 
iš Partijos

Paryžius. Iš įvairių šal- uždegti. Be to naujasis bu
tinių gautos žinios, kad ras .galins orlaivius du 
Sovietų Rusijoje dabar ei- kart daugiau pakelti ir 
na tylus, bet smarkus Ko- bombų ir žmonių. Metalų 
munistų partijos valymas, srity yra svarbus dalykas 
Sakoma, kad 300,000 ko-'turėti vis kuolengvesnį ir 
munistų išmesta iš parti- kuostipresnį metalą.

* u a * šia P*1 Pro*a ižryškėjo, Keliolika stambių vadų kad jungtinės Amerikos 
—' " “ malonės- V;-------

dama

nttsiji iianHtyi br<zmn 
Pritintas rabėgėfius

Vienas — Austrijos Vi
daus Reikalų Ministeris 
Oskar Hehaer birželio 4 d. 
pranešė, kad Sovietų vai-kuriems pavesta daryti Mes Amerikos lietuviai - . . .

savitarpius “screeningus”.'ypatingai privalome susi- dininkai pareikalavo Aus- 
Kodėl tokia diskriminaci- rūpinti ,kad kodaugiausia A J 7 ' --.T?- ~~-
ja tebepraktikuojama ir lietuvių galėtų atvykti į iijĮti visus politinius pabė- 
dabar iš IRO pusės.

BALF įgaliotinis jure 
IRO Genevoje, Šveicarijo
je padarė atatinkamus žy
gius, kad Klaipėdos lietu
viai galėtų vykti į Jungti
nes Amerikos Valstybes ir 
pasinaudoti dabartiniu

Kodėl tokia diskriminaci- rūpinti ,kad kodaugiausia

Ameriką, o tam reikia ko
daugiausia darbo ir buto 
garantijų. Tik tokiu būdu 
galime išgelbėti lietuvius 
iš žiaurios ir ilgos vergi
jos.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF-o Pirmininkas.

LAIME, KAD BOLŠEVIZMAS 
ĮVYKO RUSIJOJ

trijos policiją tuojau grą-

kurios nedavė ir neduoda 
bolševizmui paglemžti pa
saulio, tai pasauliui neim
ponuojanti Rusija, neko
munistinės vyriausybės 
kitose pasaulio šalyse ir 
Katalikų Bažnyčia.

Jis pabrėžė, jog yra di
delė Markso tragedija, 
kad jojo bolševikinė dok
trina buvo pradėta gyven
dinti plačiųjų žemės ūkio 
plotų krašte, Rusijoj, ku- 
rios gyventojai savo poli
tiškuoju išsiauklėjimu at
silikę ir Marksizmo dok
trinai neparuošti.

Jeigu komunizmas Rusi
joj būtų neįvykęs, tai, ga-

Vienas žymus britų vy
ras p. Pranciškus Sheed, 
garsiosios Sheed ir Ward 
knygų leidyklos pirminin
kas, kuri yra netik Angli
jai bet ir Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms pa
reiškė, kad žmonija yra 
tikrai labai laiminga, kad 
bolševizmas pirmiausiai 
susikūrė Rusijoj.

Jis pareiškė, kad Stali
nas yra pats žiauriausias 
despotas, koki tik pasau
lyje yra buvę ir jį galima 
bent kiek prilyginti tik su 
žiauriuoju Diokletijanu, 
303 metais aršiai žudžiu
siu krikščionis.

Dabartinė Rusijos bolše
vikinė valdžia yra tipiška]limas daiktas, kad komu- 

imigr a c i j ą į aziatiška valdžia, valdo 
slaptos policijos ir teroro' 
pagelba, naudojasi neribo
to melo propaganda ir vi
siškai nepaiso žmonių rei
kalų, jų gerovės.

p. Sheed mano, kad trys 
pagrindinės kliūtys yra, bus išgelbėtas.

gelius, rastus rusų oku
puotoje Austrijos zonoje.

Helmet pareiškė, kad jis 
buvo bejėgis atsispirti 
šiam įsakymui, nors jo 
nuomone politiniai pabė
gėliai naudojasi asylum 
teises šiame krašte. Jis 
dar pridūrė, kad, jeigu 
Austrijos policija neatsi
žvelgtų į tuos sovietų rei
kalavimus, atsidurtų as
meniškai labai blogoje pa
dėtyje.

nizmas būtų kamavęs ki
tus kraštus. Dabar komu
nizmui įsiviešpatavus Ru
sijoj, pasaulis nuo jo išsi
blaivo ir galimas daiktas, 
kad tuo būdu pasaulis nuo 
komunistiškos baisybės

tara

Valstybių.zaM Msianuntati kate rSStEr auldttas 
kokybes dirbtinos gumos 
tiek, kiek tik jai reikalin
ga. Šita guma ne tik pri
lygsta natūraliai gumai, 
bet dar yra 15% geresnė.

Amerikos mokslininkai 
buvo paprašyti ir toliau 
tobulinti naujai išrastą 
kurą, metalus, bombas ir 
orlaiviams instrumentus, 
kuriuos galima būtų sėk
mingai panaudoti naujo 
karo atveju.

Gen. G. C. Kenney, Or- 
laivininkystei Universite
to Viršininkas, pareiškė, 
kad išvystytoji radaro sis
tema yra tokia jautri, kad 
ji įgalina Jungtinių Ame
rikos Valstybių oriaivinin- 
kystę stebėti visą pasaulį 
ir matyti visa, kas jame 
tik svarbesnio yra. Taigi 
radaras, bus geriausios 
patruliuoja n č i o s akys. 
Naujasis orlaivių kuras 
turės tokias ypatybes, kad 
jį nei kautynių kulkos, nei 
orlaivių sudužimai negalės

Antrita VlriMtai SmH- 
kt 4 Lenfai LSra (plas 

Vyno
New York, N. Y.— Jung. 

Valstybių imigracijos vir
šininkai sulaikė 4 lenkų 
laivo “Batory” įgulos vy
rus išklausinėjimui kaip į 
tą laivą įsigavo Gerhart 
Eisler, komunistas, kuris 
slapta pabėgo ir buvo a* 
raštuotas Anglijoj.

tvp BėžnySos k fiktyMs 
vfcMtjr

Praga — Čekoslovakijos 
Arkivyskupas Juozapas 
Beran pareiškė, kad negali 
būti jokios vilties, kad bū
tų atnaujinti pasitarimai 
tarp Čekoslovakijos vy
riausybės ir Katalikų Baž
nyčios.

Washtegton — Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
žinioj esančių plotų atžel- 
dinimti miškais * paskirta 
175 milionai dolerių.

Siaurės Atlanto Paktas, 
pasirašytas balandžio 4 d. 
yra dalis Prezidento Tru
mano užūenių politikos 
jilano. Tai yra labai svar
bus žygis, kuris sukrėtė ir 
Kremliaus užsispyrimą už
sienių politikoje.

Jau 1947 metais prezi
dentas Trumanas savo 
pranešime Kongresui iš
reiškė nusistatymą padėti 
laisvę mylinčioms šalims, 
vedančioms savo viduje 
kovą prieš* tos laisvės pa- 
aikenintojus. Jis prašė pi
niginės paramos Graikijai 
ir Turkijai, sakydamas: 
“Manau, kad Jung. Vals
tybės turėtų remti laisvus 
žmones, kurie kovoja, kad 
nebūtų pavergti. Manau, 
kad privalome pšdėti lais
viems žmonėms, kad jie 
pasiektų savo tikslą.

Marshall planą pravedė, 
kad sulaikius komunizmo 
išsiplėtimą Europoje, pa
sinaudojant jos skurdu. 
Kai dvylika tautų pasira
šė Atlanto Paktą, prezi
dentas Trumanas pareiš
kė: “tai yra apsauga prieš 
agresiją“. Jeigu toks ak
tas būtų egzistavęs 1914 ir 
1939 met., būtų sulaikęs 
abu baisiuosius pasauli
nius karus.

Tą pačią dieną, kai buvo 
pasirašytas Šiaurės At- 
anto Paktas, prezidentas 

Trumanas aplankė Demo
kratų Partijos Tautinio 
Komiteto Tautybių Sky
rių. Ten buvo ir Senato
rius J. Hovard McGrath, 
senatorius Green, M. Ciep- 
linski ir A. Gazda. Ta pro
ga prezidentas pareiškė, 
kad esą ir toliau svarbu 
tęsti Tautybių Skyriaus 
švietimo programą dvide
šimt dviems milijonams 
amerikiečių, kurie varto
ja kitas, negu anglų, kal
bas. šia proga prezidentas 
padėkojo svetimos kilmės 
amerikiečiams už pagalbą 
kovoje prieš anti - ameri
konišką propagandą. Tai 
buvo atliekama per laiš
kus, kuriuos jie siuntė sa
vo kilmės giminėms ir 
draugams užsienyje.

Pirmas šį laiškų siunti
mo vajų pradėjo senato
rius Green Italijos rinki
mų metu. To tikslas buvo 
painformuoti europiečius 
apie tikrąją padėtį Jungti
nėse Valstybėse per jų gi
mines ir draugus šioje ži
lyje. Vajus buvo tikrai 
sėkmingas: komunistai I- 
talijoje pralaimėjo ir nu
smuko.

Vice-prezidentas Alben 
W. Barkley, kalbėdamas 
apie Tautybių skyriaus 
veikimą, pabrėžė, kad De
mokratų Partija tradiciš
kai skaitosi su kitokiomis 
kalbomis kalbančiu ameri
kiečių grupėmis. Paskuti
nių rinkimų rezultktai pa
rodė, kad svetimos kilmės 
Jung. Valstybių gyvento
jai laiko* jog Demokratų 
Partija yra vienintelė, ku
ri rūpinasi jų gerove. C.C.

MUITIKMStaOS

ką vergų prekybą” įr verbuo
janti DP žsmnms vergiškiem* 
darbam*. Straipsnis buvo per
skaitytas ir per Maskvos radi
ją-

Žinoma, toks nuolatinis pačių 
nusikaltėlių, laikančių savo ka- 
cetuose keliolika milijonų ne
kaltų žmonių, akiplėšiška* tvir
tinimas apie demokratiniuose 
kraštuose esančią* “vergų pre
kybas”, buvo nugirstas ir tų 
kraštų oficialių asmenų, todėl 
ir kilo pasipiktinimas dėl begė
diškų diktatoriau* Stalino tar
nų svąičiojinaų.- Tą reikalą labai 
gerai suprato ir patys lietuviai, 
kurie šiuo metu priglausti Ka
nadoje, Amerikoje ir kitur. Vie
tini* Kanados dienrašti* “The 
Globė and Mhfl”, leidžiamas 
Torontą, su pasitenkinimu at
spausdino Winnipego • Lietuvių 
Sąjungas (Kanadoje) skyriau* 
pareiškimą, kuriame teigiam*, 
ios Lithuanian Association of 
Canada oficialiai yra pareiškusi 
tokį teigimą: "Mas dabar gy
vename demokratiniam krašte 
ir turime visą* reikiamas sąly
gas savo teisėm* apginti Tuo 
pačiu stebimės, kad raudonieji 
vis peršasi būti mūsų protekto
rius ir užpuldinėja IRO, kad ji 
leidžia mums emigruoti į demo
kratiniu* kraštus. Mes nenori
me jokių bolševikinių protekci
jų. mes atmetame jas, kaip bol
ševikų propagandą ir malą”.

Šį Kanados Lietuvių Sąjun
gos, Winnipego skyriaus pareiš
kimą su plątesniai* aavo ko
mentarais teikrišta stspausdi- 
no gegužės mėn. 24 d. numery
je-

Ach, los moterys, tos mergu
žėlės. ktek jo* “nrasMndin*” 
pinigų pudroms, kvepalams, Mi
nu Pieštukams ir kitiems ko*- 
metikes tai tuaietikoe reiks*** 
ainis. Pažiūrėkime ką kalba sta
tistiniai duomenys iš Amerikos.

Kiekvieni metai JAV moterys 
veidų grąžinimui, plaukų raity- 

i mui ir kitiems reikalams išlei
džia net $2500JM»JMM). Tai 

1 visgi sumelė! Sakyčiau, tikrai 
. “apvali”... t

Kas metai bdankydamos 
i 130,OOQ grožio salioaų (tiek jų 
t esą Amerikoje jo* praleidžia 
t milžiniškas pinigų sumas; o ten 
. jom* atliekama manikiuros, pe- 
į dikiuros, veidų maskavimas 

(atleiskite už gal nevykusį for
mulavimą), antakių pešiojūnas 
ir kitokie kitokiausi patarnavi
mai...

Na, o dar: kur įvairiausi par
fumerijos reikaranys, visokiau
sios “rauges” (raudona pudra), 
sausam ir drėgnam pavidale, 
“lipstickai”, visokių rūsių kre
mai ir kitokia “beautiferija” ?...

Lietuvaitės, nors Jūs nebūkite 
tokios “spendingos” tiems rei
kalams, nes tai, iš tikrųjų, anot 
garsaus psichiatrinio Dr. Jacob 
L. Moreno, šiuo metu moterų 
pasaulyje vyksta tikras psicho- 
dramatinis perversmas... F*. AL

. ja > a

Washingtonas — Jung
tinių Amerikos Valstybių 
konsulatui Mukdene, Kini
joj, duotas parėdymas už
sidaryti, kadangi jis nega
li laisvai veikti.

Brangus tautieti ar jau esi 
ištiesęs pageltos ranką savo 
broliui tremtyje? Užpildyk 
Menkas ir siųsk BALF-ul Bū
si laimingas atlikdamas gailes
tingumo darbą- Garantijas ir 
sukas siųskite:, 
United Lithuanian Relief Fund 

of Amarica, Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

Chicagos lietuvių raudo
nųjų laikraštis "V.” rašo: 
“Jei. Lineolną perkelti į 
dabartį, tai jis sakytų, ką 
ir Rooseveltas sakė: išrau
ti fašizmą su šaknimis vi
suose pasaulio kraštuose“. 
Taip, tikra tiese. Linco!- 
nas, Rooseveltas ir visi ki
ti demokratijos vadai pa
sakytų, kad .būtinai reikia 
išrauti raudonąjį fašizmą 
su šaknimis,* kuris tebelai
ko pavergęs tautas.

Raudonasis fašizmas y- 
ra baisesnis už pilkąjį ir 
rudąjį fašizmą, būtent, 
Hitlerio ir Mussolinio. 
Hitlerio ir Mussoiinio fa
šizmas sunaikintas, bet 
Stalino raudonasis fašiz
mas tebemaučin. Jis turi 
būti sunajkinUs, jeigu no- 

Įrime taikos pasaulyj.
* /
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Atrodo, kad VLIK’o pageidavimą sukūrti išeivi
joj lietuvių tautos užnugarį, ar verčiau Lietuvos iš
laisvinimo bazę, uoliausiai parems tremtiniai. Tai vi
sai natūralu, nes jie yra lietuviškiausi (teneįs įžeidžia 
išeivijos patriotai) ir savo akimis yra matę Lietuvos 
nelaimę ir asmeniai ją iškentėję. Mat, aprašytos ar at
pasakotos nelaimės negali lygintis su iškentėtomis, 
tad ir akstinas išsigelbėti iš patirtų nelaimių yra kur 
kas didesnis pas tuos, kurie su jomis susidūrė.

Netenka abejoti, kad J. A. Valstybių išeivija no
rės vadovauti Lietuvos išlaisvinime, tačiau ji turės 
gerokai įsitempti, kad jos nepralenktų kitos išeivijos, 
būtent, Brazilijos ir Kanados. Žinoma, čia eina kalba 
ne apie finansinę paramą, kurioje mūsų išeivija turė
tų natūraliai būti pirmoje vietoje, bet apie tikro lietu
viškumo dvasią. Laikraštininkystės srityje Kanada 
dar tik pradėjo kurtis, bet neilgai trukus ji sužibės, 
nes ten jau apsigyveno virš 5000 tremtinių, kurie ne- 
beiškęs neišvystę tos pačios nuostabios lietuviškos 
veiklos, kuria taip garbingai pasižymėjo Vokietijos 
tremtyje. Brazilijos išeivių laikraštija taip pat ne
gausi, tačiau ta,.kurią jie turi, pasižymi gryna lietu
vių kalba ir ugningu patrijotizmu. Tiesiog negalima 
atsigėrėti kilniais, iš sielos plaukiančiais jausmais, iš
reikštais K. Jeremijo straipsny, tilpusiam Sao Paolo 
(Brazilijoj) einančiam laikrašty “Mūsų Lietuva”.

“Lietuvi, ar tau negaila?...
“Šaukia tave, lietuvi, kuris seniai nebeturi gali

mybės grožėtis tėviškės gamtos žaluma! Kuris jau 
esi nutolęs nuo savojo krašto už daug tūkstančių my
lių!... Šaukiu tave, kuris dar gaiviniesi šventa, lyg bal
zamo rasa — viltimi, vėlei sugrįžti į savąją Rūpinto
jėlių, gražiųjų klonių ir lygumų žemę! Į baltųjų vyš
nių sodų, tyliųjų damų; švelniosios romantikos tėvy
nę — Lietuvą... • ,

. Tu, kuris tebesi įsitikinęs, kad vėl išgirsi čirenan
čius vieversėlius, šnarančius upelius, giedančias lakš
tingalas, dūzgenčias biteles ir skambias, jautrias se
selių dainas žaliuose rūtų darželiuose, ar tu išgirsi šį 
šauksmą?

“Ar svetima šalis savo burtais jau tave tiek pa
vergė, kad liksi viskam kurčias ir aklas? Ar sveti
mos dainos jau tau meilesnės už skambias lyrines ir 
herojines lietuvių dainas? Ar svetima duona jau tau 
skanesnė už lietuviškąją? Svetiihų kraštų reginiai ta
vo akims meilesni už tavo tėviškės klonių žalumas?

“Jaunuoli, ar toji svetimtautė mergaitė tavo šir
džiai meilesnė už lietuvaitę, kad tu ramia sąžine suri
ši savo likimą? Lietuvaite, ar svetimos šalies ir sve
timos tautos jaunuolis jau brangesnis tavo širdžiai?

“Broli, ar tau negaila tėvynės? Kraujuose paplū- 
dusios, vergovės jungą nešančios, po kančių kryžiumi 
suklupusios ir išniekintos, supurvintos? Tolimų ir sve
timų kraštų lietuvi, broli, Ar jau apkurto tavo ausys, 
kad negirdi savosios tautos kančių aimanų? Negirdi 
sielvartingos mirties agonijoje besikankinančių brolių 
šauksmų? Ar jau aptemo tavo akys, žydriosios, lino 
žiedo akys, kad nematai plėšiamų ir deginamų tavo 
tėvynės sodybų? Nematai raudonąja žara kruvinai 
nutviekstų savo šalies lygumų ir klonių? Nematai 
nukankintų tėvynės partizanų kūnus, šunų valkioja
mus, pavergėjo batu trypiamus, apspiaudytus ir išnie
kintus? Ar jau suakmenėjo tavo jautrioji širdis kuo
met tu džiūgaudamas garbini vandalizmą ir aziatiš- 
kąjį terorą? O, broli, jeigu man neplyštų širdis dėl 
tėvynės kančių ir skausmo, jeigu man neverktų akys 
pavergtųjų sielvartais, aš verkčiau dėl tavęs, mielasis 
broli; nes tu esi vargšė muselė įviliota į mirtinai nuo
dingojo voro tinklą; nes tu apkurtai savo tėvynės 
vargui; tu apakai jos skriaudoms; tu netekai širdies 
jos kančiai.

...“Kada, o kada tu, broli, pajusi savo širdyje 
skausmo virpulį dėl kraujuose ir ašarose plukdomos 
tėvynės kančių,? Kada tu suprasi, kad tėvynėje ne vis
kas taip gera, kaip skelbia “Tarybų Lietuvos’” garbin
tojai? Kada tave, broli, nebeslėgs ne fizinis, bet poli
tinis (vienodai purvinas) mongolo batas? Kada tu iš- 

• tiesi savo broliui ranką, ne todėl, kad jis priklausytų 
tavo partijai, bet-todėl, kad jis taip pat yra brolis - lie
tuvis? Kada tu, mokslo šaukštą išlaižęs lietuvi, iš sa
vo aukštumos nusileisi prie paprasto mužikėlio, prie 
paprasto skurdeivos ir širdimi prabilsi, kaip į lygų 
brolį lietuvį?

“Ištieskime rankas! Atverkime širdis! Suglauski- 
me gretas! Vardan Tėvynės Lietuvos”.

Taip kryžiuojamos Lietuvos vardu prabilo į mus 
naujas Jeremijas. Kokiais žodžiais ir veiksmais į kru
vinas Tėvynės ašaras atsiliepsime? K.

................. ..........—

Ar galima išgelbėt Kiniją?

Gen. Stasys Raštikis

Amerikos spauda ir radijo žinių pranešėjai be
veik vienbalsiai skelbia, kad nebeišsimoka Kinijai 
siųsti pagalbą, nes nėra vilties, kad ji pajėgs atsilai
kyti prieš komunistų puolimą. Kadangi žinių skelbimo 
organai gauna politines informacijas iš Valstybės De
partamento, taf eilinis Amerikos pilietis nustato savo 
auomonę sulig to, ką jis skaito spaudoje ir girdi per 
radiją. Ką jis gali padaryti, jei Vyriausybė nusistatė 
lalikt Kiniją savo likimui ir žiūrėt, rankas sudėjus, 
kas toliau bus?

O vis dėlto toks Vyriausybės neveiklumas sukelia 
masėse daug nerimastavimo. Negali žmonės neprisi
minti, kiek Kinija pasitarnavo Amerikai pereito karo 
metu. Dėl ryžtingo kiniečių pasipriešinimo japonai 
buvo priversti laikyti Kinijoj keletą milijonų savo ka
riuomenės, kuri galėjo būt panaudota prieš amerikie
čius. Dabar Kinija desperatiškai kovoja už savo lais
vę, o oficijalinė Amerika šaltai į tai žiūri, tąrsi nieko 
nebūtų kiniečiams skolinga už suteiktą pagalbą sun
kiose su japonais kautynėse. Ir, iš viso, anot generolo 
Chennault’o, Kinijos padėtis, norą ir labai sunki, dar 
nėra pragaištinga. Vėlu, bet dar nepervėlu ją išgelbėti. 
Visa viltis remiasi ant Pietų Kinijos, į kurią pirmiau 
sudužo japonų puolimas. Ypač karingumu pasižymi 
Kwangsi, Hunan, Kwantung ir Thinsghai provincijų 
gyventojai. Tose vietovėse buvo sulaikyta japonų žy
giai. “Bėgyje 25 metų Thinsghai kariai daug kartų 
kovėsi su komunistais ir nepralaimėjo nė vieno mū
šio, — sako gen. Chennault. — Pernai jie apsupo ir 
sunaikino apie 30,000 komunistų, kurie buvo atėję iš 
Kansu. Thinsghai kareiviai skaitomi geriausiais Kini
jos kovotojais, bet jiems trūksta amunicijos. Jei būtų 
pakankamai karo reikmenų tai lengvai susidarytų 
200,000 armiją”.

Tad, generolo manymu, reikia tik jiems pristaty
ti ginklų ir orlaivių, ir komunistų antpuolis bus at
remtas. Bet, žinoma, delsiant ir nieko nedarant, pas
kutinė proga bus praleista.

Pagaliau, Amerikos vadams reikia gi suprasti, 
kad Kinijos likimas atsilieps ir ant amerikiečių liki
mo. “Jei mes taip ir belauksime, kol dulkių sūkurys 
savaime išsiblaškys, tai susilauksime, kaip jis nukris 
ant mūs pačių galvų, kai komunistai įsistiprins Kini
joj ir žygiuos į Indo-Kiniją, Sijamą ir Burmą”.

Ir be šio generolo perspėjimo amerikiečiai nujun- 
ta sau pavojų, jei komunistai užimtų Aziją. Tačiau ne
suprantama, kodėl Amerikos vadai taip abejingai žiū
ri į Kinijos įvykius. K.

ATVYKO BUVĘS LIETUVOS 
KARIUOMENES VADAS 

GEN. STASYS RAŠTIKIS
I Ameriką atvyko Gene

rolas Stasys Raštikis, bu
vęs ilgametis Lietuvos ka
riuomenes vadas, didis lie-' 
tuvis patriotas ir energin-’ 
gas, kovotojas, dėl Lietu
vos laisvės ir gerovės, vie-j 
na iš šviesiausių lietuvių 
tautos asmenybių. Jam 
New Yorke išlipus iš laivo, 
Amerikoj plačiai žinomo 
“The Register” laikraščio 
korespondentas turėjo su 
juo pasikalbęjimą. Štai ką 
jis rašo: “Generolas Sta-- 
sys Raštikis, karys ir vai-j 
stybininkas, kuris buvo: 
nuo 1934 iki 1936 m. Lie-į 
tuvos kariuomenės vadu,! 
buvo tarp 2265 DP kurie vežti į Amcriką. 
atvyko iš Europos. Tai di- pp 
džiausiąs DP skaičius, vie- ___
na diena atvykusiu iš Eu- rįįą 27*356 
ropos, kaip pradėta jie

v •

vis katalikas žino, kad lie—Į 
tuvybę patsai Dievas jam J 
davė ir dėl to jis nusikals-: 
tų ją neigdamas ir taip 
pat nusikalstų savo tėvų 
ar bočių kraštą pamiršda
mas.

kas 
pa

REIKALINGOJI 
AKCIJA

Bet kad išlaikyti tą, 
lietuvių katalikų yra 
statyta ir sukurta, kad vi
sos mūsų įstaigos tarnau
tų ir ateityje, kaip tarna
vo praeityje— išlaikyti vi
sas lietuvių ir religines ir 
tautines brangenybes, bū
tinai yra reikalinga būti ir 
tikrai gerai organizuo
tiems ir veikliems. Kad 
veikla būtų pastovi, tiksli, 
metodingą,, reikalinga tu
rėti aparatai, kvalifikuoti 
darbininkai, kurie visą sa
vo laiką galėtų pašvęsti bių ūkis greičiau mechani- ra viena industrijos revo- 
tai akcijai, kuria rūpinasi zuojasi, negu bet kada is- liucijos formų juose. In- 
mūsų ALRKF. Čia kaip torijoje. Taip apie tai pra- dustrijos revoliucinė įta- 
tik ALKAF ateina į pagal- neša Agrikultūros Sekre- ka į ūkius jau seniai pasi- 
bą. į torius Brannan savo me- reiškė ir toliau vystosi.

Be to, reikalinga yra pa- tiniame pranešime Prezi- Viena tos revoliucijos for- 
rama lietuvių katalikų dentui Trumanui. Tačiau mų yra ištobulinimas 
spaudai. Reikalinga, kad tai nereiškia, kad mūsų ū- traktorių ir darbui pa- 
visos ALRKF šakos būtų kininkai nedirba rankomis lengvinimo įrankių, kurie 
gyvas, kad jos nenudžiūtų, ūkio darbus. Bureau of naudojami mažuose ūkiuo- 
kad veiktų. Dėl to Ameri- agricultural Eeonomics į- se. 
kos Lietuvių Katalikų Ak- rodė, kad iš bilijonų darbo 
ei jos Fondas vajaus metu valandų, išdirbtų ūkiuose 
surinktų pinigų dalį skiria 1944 met., 60% buvo dirb- 
Lietuvių Kultūrinio Insti- ta su mažais rankiniais į- 
tuto ir Liet. Centralinio rankiais. 
Knygyno bei Archyvo Viena priežastis šio
tvarkymui ir išlaikymui, aukšto rankų darbo nuo- 
Joms gražiai vadovauja šimčio yra ta, kad vata 
mūsų uolusis visuomeni- pietuose dar vis renkama 
ninkas kun. Pr. Juras ir rankomis, ir tas faktas, 
jam talka yra labai reika- kad 75% darbo prie gyvu- 
linga.

PRIREMKIME SAVO 
PETJ

Amerikos lietuviai kata
likai negali užmiršti ir 
tremtinių. Yra svarbu ir 
tremtinių katalikų kultū
rinę veikią paremti. Jau 
kelinti metai kaip prie 

__ ________ , „ ALRKF veikia tremtinių 
buvo priimtas iriau bus susiorganizavu- komisija, susidedanti iš 

’ ” sios 'ALT ir BALF-ą suda-prel. J. Baisūno, J. Lauč- 
rančios srovės, juo stiprės- kos ir J. Boley. Ji palaiko 
nis bus ir bendrasis dar-ryšius su National Cath- 
bas Lietuvai laisvinti ir olic Ressetlement Council. 
šelpti. Tai nebus “palaidieji tikrai daug yra prisidė- 
barščiai”, bet stiprus ir jusi prie to, kad galint

LIET. KAT. AKCIJOS 
FONDAS

Didingame Amerikos, 
Lietuvių Katalikų Kon
grese, buvusiame 1948 m. 
spalių mėn. Chicagoj, pra
vestas vienas nutarimas, 
kuriuo visuomenė rimtai 
susidomėjo, mūsų organi- 
zacijų vadai jam pritarė ir 
lietuvių katalikų laikraš
čių redaktoriai nesigailėjo 
jam komplimentų.

Tasai nutarimas liečia 
įsteigtąjį prie Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos 
autonominiais pagrindais 
veikiantį fondą, kuris pa
vadintas — Amerikos Lie
tuvių Katalikų Akcijos 
Fondas. Fondo valdybą 
sudaro: Kunigų Vienybės 
pirmininkas ir ALRKF 
centro valdybos nariai.

Mūsų spaudoje jau buvo 
paskelbta, kad ALRKF 
pirmininkas yra prel. Jo
nas Balkūnas, fondo ini
ciatorius ir ALRKF dva
sios vadas. Fondo valdy- tol! ALKAF pirmininkas 
bos susirinkime, buvusia- prel. J. Balkūnas yra ne- 
me Chicagoje prieš porą kartą pasakęs, kad juo ge- 
mėnesių, i 
statutas, kuriuo bus laiko
masi iki kito ALRKF kon
greso ,o kongrese bus siū
loma jį inkorporuoti į AL
RKF konstituciją.

ALRKF valdyba nutarė 
ir vajų pravesti, kad tas šiandien taip reikalingas daugiau lietuvių tremtinių 
fondas nebūtų tik iš var- lietuvių darbo 
do, bet kad turėtų bent frontas, 
tiek pinigų, kuriais pačius 
svarbiausius, pačius aktu
aliausius lietuvių katalikų 
kultūrinius ir visuomeni
nius veiklos dalykus galė
tų patenkinti. Vajui vado
vauja patsai prel. Jonas 
Balkūnas. Jis kreipiasi į 
mūsų visuomenę prašyda
mas būti dosniai ir savo_____ _ _____ _____ (
aukas siųsti kun. Ig. Alba- ma, ir pasiliks, nes lietu-|

vičiui (1515 So. 50 Ave„ 
Cicero, m.), fondo iždinin- 

Jkui, kuris yra ir ALRKF 
centro valdybos iždinin
kas.

Šiame rašinyje paduoda
ma keletas dalykų iš AL
RKF istorijos, nes daug 
kas apie fondą klausinėja, 
nes dar, toli gražu, ne visi 
su juo yra susipažinę.
VISŲ SROVIŲ BENDRA 

VEIKLA
Visi gerai suprantame, 

kad šiais tragingais Lietu
vos gyvenimo laikais yra 
reikalinga visoms patrioti
nėms lietuvių grupėms bei 
organizacijoms dirbti ben
drai Lietuvos laisvinimo 
ir šelpimo darbą. Tą ben
drą darbą ir dirbame, kiek 
ALT, tiek BALF. Bet tai 
dar nereiškia, kad bendra
sis darbas vienoj ar ant
roj organizacijoj reikalau
ja savo ideologijos išsiža
dėti ar jos aktualiuosius 
reikalus pamiršti. Anaip- 

l

ir kovos į Ameriką galėtų atvykti. 
Tuo būdu ir tos komisijos 

Kalbant apie lietuvių darbas turi būti remia- 
katalikų visuomenę Ame-mas.
rikoje, visi pripažins, kad Visi reikalai, kuriuos y- 
ji savo veiklumu, organi-!ra užsimojęs finansuoti A- 
zuotumu ir dosnumu daug merikos Lietuvių Katalikų 
ką įsteigė, pastatė, suku- Akcijos Fondas, yra nė
rė. Ji buvo dosni (ir pati paprastai svarbūs. Todėl 
dosniausia) ir įvairiau- padėkime sėkmingai pra
šiems Lietuvos reikalams, vesti to fondo vajų.
Ji tokią, nė kiek neabejo-; ALRK Federacijos

| Sekretorijatas.

3
. Sovietų Rusija turi daug 
vargo su vykstančiu prieš 
ją pasipriešinimu, kuris 

(ypač yra stiprus Ukrainoj, 
I Lietuvoj ir Lenkijoj. Karo 
! atveju Sovietų Sąjunga tu
pėtų daug sunkumų, kad 
suvaldyti savo kariuome
nę ir užimtasiąs tautas”.

Dėl Berlyno blokados 
nuėmimo Generolas St. 
Raštikis pareiškė: — Tai 
yra tik taktinis manev
ras”. Paskui dar jis pridė
jo: “Tik jėga gali Sovietų 
Rusiją priversti trauktis 

•nuo josios tikslo — visą 
pasaulį paglemžti komu- 

’ nizmui”.
Gen. Raštikis vyksta į 

Los Angeles, kur jį pri
glaudžia kun. Jonas Ku
činskas, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebo
nas. Čia jis bandys įsikur- 

’ ti. Generolo St. Raštikio
Viso jau žmona ir trys dukrelės, 

mūsiškai sakant/būtent, 12, 7 ir 1 metų bu-
tremtinių, atvežta į Ame- vo bolševikų paimtos į ka- 

. 3 asmens. Dėl Įėjimą. Jis turi žinių, kad
dabartinės padėties Gene- jauniausioji dukrelė jau 
rolas Raštikis štai ką pa- mirus, o kitų dviejų jokiu 
sakė: “Sovietų Rusija jo- būdu, nors ir įvairioms 
kiu būdu negalėtų ilgiau šalpos organizacijoms tar- 
kariauti su Jungtinėmis pininkaujant, išlaisvinti 
Amerikos Valstyb ė m i s, nepavyksta. Pažymėtina, 
nors gal pradžioj ir turėtų,kad Gen. St. Raštikio žmo- 
laikino pasisekimo Euro- • na tiesiog stebuklingai iš- 
poje. Sovietų Rusijos ka-sigelbėjo.
riuomenė, nežiūrint jos iš-| Mes linkime Generolui 
garsinimo, nėra šiandien St. Raštikiui sėkmingai 
Europoj labai stipri. Ten čia kurtis, vis taip pasiau- 

lyra ir dažnų iš kariuome-'kojančiai dirbti Lietuvos 
nės pabėgimų. Štai kad ir .laisvei ir lietuvių tautos 
visai nesenai į Vakarų Vo- gerovei, išvysti Lietuvos 
kieti ją atbėgo visas vieno į laisvės aušrą ir sveikas 
bolševikų kariuo m e n ė s. sutikti savo mielas dukre- 
pulko štabas.

šiandien Jung. Valsty-j Ūkių mechanizavimas y-

lių taip pat atliekama ran
komis. Antra priežastis, 
kad daug mažų ūkių, ku
rių pelnas nedidelis, ne
mato reikalo vartoti bran
gias mašinas. Ši priežas
tis kai kur yra prašalinta, 
vartojant kooperatyvines 
mašinas. Pagal Žemdir
bystės Departamento duo
menis daug ūkių Jung. A- 
merikos Valstybėse yra 
mažų šeimų ūkiai.

O kai aš

O kai aš, o kai aš 
Už bernelio nuėjau, 
Kaip dilgelė patvorėly

Kalbėdamas apie mecha- 
nizavimą apskritai, Sekre
torius Braunan pažymėjo, 
kad Amerikos ūkininkai 
dabar vartoja dvigubai 
daugiau traktorių, negu 
1940 metais. Taip pat 80% 
daugiau sunkvežimių, apie 
20% daugiau automobilių, 
apie 150% kuliamųjų ma
šinų — “grain Combines” 
(mašinos, kurios kartu 
piauna ir kulia, 100% ku
kurūzų rinktuvų (corn pi- 
ckers)* ir 150% daugiau 
melžiamųjų mašinų.

Sekretorius Brannon to
liau praneša, kad daugiau 
mašinų vartojama šienui 
rišti, vatai rinkti, ir šias 
mašinas gali lengvai, vie
nas žmogus aptarnauti. 
Tris kartus daugiau var
tojama elektra, negu prieš 
10 metų.

Toks ūkių mechanizavi
mas pakėlė ūkių našumą 
net 10% ir pavertė milijo
nus akrų žemės žmonių 
maitinimo gamybai, kuri 
pirmiau buvo vartojama 
.tik gyvulių maitinimui. 
Ūkių mechanizavimas su

siūbavau. mažino ir ūkio gaminių

. Brannon 
kad Jungtinių 

ganyčiau. Valstybių valdžia yra nu- 
Ir daugiau, ir daugiau sistačiusi skatinti kelti ū-
Už bernelio neeičiau, kių našumą, panaudojant
Kad nors anas aukso kalnus ir užsienių patyrimus bei . 

duotų, išradimus. C.C.

O kai aš, o kai aš
Pas močiutę buvau, (2) 
Kaip daržely lelijėlė žydėjau.

. (2 k.)

Kad galėč, kad galėč 
Pas močiutę sugrįžti. 
Velyk pas ją žąsytėles

kainas.
Sekretorius 

praneša,
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Nauji Tremtiny Transportai
Š. m. birž. 7 d. laivu “Ge- Pukshtis, Karolina į Ha- 

neral Holbrook” į Bostoną vertown, Pa. 
atvyksta šie lietuviai Račkauskas; Janina, Jo- 
tremtimai: Jąuiaa, Irena, Jopas į

Eitmanas, Algirdas į E. Oaklawn, IU.
Hartford, Conn. Radzieąfc, Julia, Loreta

Gedutis, Antanas, Sta- į Worces^er, Mass.
sys į Bridgewater, Mass. Ragauskas, Antanina,

Grudzinskas, Ona, Irena, Laima, Raimundas į Eli- 
Vitalius į Ozone Park, N. zabeth, N. J.
Y. Rimavičius, Vladas, Bro-

Grybauskas, Antanas į ne į Great Neck, L. L, N. 
Loretto, Col. Y.

Ignatonis, Jeronimas, Li- Rudokienė, Adelė į Chi- 
lija, Algimantas į Pana-'cago, HL
ma, UI. Sabaliauskas, . Kazys,

Jakomaitis, Gerda į San Kotryna, Algimantas į Ro- 
Diego, Calif.

Jakstys, Jonas, Ona, Vy
tautas į Nonvood, Mass.

Jarusūnas, Petras į Cle
veland, Ohio.

Jučaitė, Brone į San Die
go, Calif.

Juzėnas, Stasys į Det
roit, Mich.

, w Kaliskis, Dimitrijus, Na- 
diezda, Lidija į San Diego, Pittsburgh, Pa. 
Calif. Skripkus, Kazys

Kasputis, Jonas, Antani- Boston, Mich.
na, Alfonsas, Pranas, Jo
nas į Bristol, Conn.

Konkulevičius, Vytautas, 
Ona į Chicago, III.

Lisauskas, Augustinas į 
Kennebunk Port, Maine.

Lukauskas, Pranas, Ona 
į Pittsburgh, Pa.

Mazio nytė, Sofijaį 
Plattsburgh, N. Y.

Mikalauskas, Vaclovas į ham, Pa.
Totilas, Pranas, Emilija, 

Juozas, Algimantas, Jina į Water- 
bury, Conn.

Ūselis, Zenonas, Valenti
na, Giedre į Ozone

chester, N. Y.
Sadauskas, Vacys, Ane

lė į Naugatuck, Conn.
Sakalauskaitė, Kunigun

da į Jenkintown, Pa.
Šlapelis, Petras į Long 

Island City, N. Y.
Siekunas, Juozas į Law- 

rence, Mass.
Šukys, Irenius,

Kun. Joseph VValsh suteikia paskutinius dvasi
nius patarnavimus VVilliam Kelly iš Shenandoah, 
Pa., kuris, po 50 vai. įtemptų pastangų išgelbėti, 
buvo ištrauktas iš apdegusių nuo dujų (gasų) 
sprogimo anglių kasyklų prie Gilberton, Pa.Rasa j

į New

• t

I

betariu k K. $v.Leparskas, Alfonsas, 
Antanina, Romu aidas, 
Viktoras į Philadelphia, 
Pa.

Lilekaitė, Emilija į Brock- 
ton, Mass.

Liubinas, Juozas į Au
burn, N. Y.

Maciulaitis, Juozas į 
Waupeton,* Iowa.

Majauskas, Vytautas, E- 
lena, Danguolė, Violeta į 
Schenectady, N. Y.

Mateika, Albertas į Ra
cine, Wisc.

Meksraitytė, Oną į Phi
ladelphia, Pa.

Mitkus, Teodoras į Far- 
mersburg, Iowa.

Moncys, Kazimieras į E. 
Chicago, Ind.

Monstavičius, Dionysas, 
Julijona, Beata, Algirdas 
į Chicago, IU.

Morkūnas, Mykolas į 
Chicago, UI.

Navackas, Juozas į Buf
falo, N. Y.

Noreika, Vaclovas į Con- 
tent, Montana.

Morkus, Petras, Teresė į 
Warehouse Point, Conn.

Pabilionis, Feliksas, Isa- 
bella, Feliksas į New Bri
tam, Conn.

Papartis, Petras į Chica
go, m.

Petraitis, Mykolas, Ces- 
lava, Danutė į Dorchester, 
Mass.

Psibilskis, Stasys, Uršu
lė į 611 Coos Bąy, Oregon.

Radziumas, Juozas į 
Brooklyn, N. Y.

Ralys, Leonardas į Mi
chigan.

Ratkelis, Juozas, Elzbie
ta, Algirdas į Brooklyn, 
N. Y.

Raudys, Juozas, Stase, 
Vytautas į Chicago, UI.

Rudavičius, Vytautas, 
Jadvyga, Gabrielius į Bal- 

j Ilonis, - Paulina, Ona į timora, Md. ;,.
Rudziūnas, Petras, Ka- 

tarina, Leonas, Algiman
tas, Danutė į Portsmouth, 
R. L

Rūta, Stanislovas, Ona, 
Tadas, Antanas į Chicago, 
DI.

Saladzius, Vytautas, Ge
novaitė, Nijolė į Brooklyn, 
N. Y.

Šaulys, Antanas, Elena, 
Vacys į Chicago, III.

Šimkus, Vytautas, Eu- 
frozina į Gordonsville, Va.

Skudzinskas, Algirdas į 
Linden, N. J.

Sližys, Leonardas, Soni- 
ja į Brooklyn, N. Y.

Smitas, Ferdinandas, Ci
ną, Regina į Brockton, 
Mass.

Sodeika, Stasys, Anasta
zija į Baltimore, Md.

Stanaitis, Stasys, Urte, 
Jonas į WaUingford, Ct. ’ 

Stadevičius, Petras, Ele
na į Chicago, III.

Stasiulis, Jonas, Kons
tancija, Zenonas į Chicago 
Heights, UI.

Strimaitis, Petras, Geno
vaitė, Vida, Algimantas į 

Juozas į Mt. Wilkes Barre, Pa.
Stuopis, Konstancija, 

Viktoras į So- Regina, Jurgis į Chicago,

įvyksta š. m. birželio m. 26-27 d. Šv. Pranciškaus para-' 
pi jos svetainėj, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.
> DIENOTVARKĖ

Birželio 26 <L, sekmadienį.
11 vai 45 m. a) Iškilmingos Mišios.

Šv. Mišias atnašaus Darbininkų Sąjungos Pirmi
ninkas Kun. Pr. Juras.
Pamokslą pasakys Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y.

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

2 vai. p.p. a) Seimo ątidarymas.
b) Prezidiumo ir Komisijų rinkimai.
c) “Krikščioniškoji darbo prasmė”, kalba prof. 
Simonas Sužiedėlis.
d) “Koks turi būti krikščionis darbininkas?”, kal
ba agr. Petras Kaladė. Paskaitininkams tarus 
sąvp žodį, kalba koreferentai: Kun. Pr. Strakąus- 
kas, Adv. A. Young, Dr. O. Labanauskaitė ir p. 
Pr. Raz.vadauskas. Toliau, seka bendros paskaitų 
temomis diskusijos.
vai. p. p. Meninė dalis Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėj.

Birželio 27 d*, pirmadienį.
8 vaL ryto.. Iškilmingos gedulingos Mišios už miru

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

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

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

Kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, 
Sekretorius.

1

Zymonas, Pranas, Van- j 
da, Juozas, Marija į Fre- 
mont, Wisc.

Berzanskis, Jonas, Bro
ne, Jonas į Detroit, Mich. j

Bieliauskas, Vytautas, I 
Danutė, Linas į Waterbu- 
ry, Conn.

Budreckas, Stasys į Chi
cago, III.

Endzelis, Paulius, Sofija, 
Arvydas į Livermore, Pa.

Gasparaitis, Pranas į 
Detroit, Mich.

Gelezelė, Albertas į Ci
cero, III.

Genys, Juozas, Margit į 
Chicago, III.

Gibaitis, Juozas, Aldona, 
Jonas į Nevvington, Conn.

Grudzinskas, Elena, Ele
na, Aldona, Rima į Brook
lyn, N. Y.

Į Grudzinskas, Vytautas, 
i Salomėja į Detroit, Mich.

~ " ‘ , Vincas,
, Mindaugas į 

_________ __ Brockton, Mass. 
Ališauskas, Povilas, Ve-1 Guiskis,, Emilija, Izabe- 

ronika į Richmond Hill, lė į Brooklyn, N. Y. 
N. Y.____________ a '

Asminas, 
vaite į Detroit, Mich.

Aukštuolis, Rapolas 
Vingelis, Ignas, Adele, Detroit, Mich.

Balsevičius, 
Lindvilas į LaCrosse, Wisc.

Barusevičius,

Ona įTamašauskienė, 
Vandergrift, Pa.

Tamašauskas, Vincas, 
Adelė į E. St. Louis, III.

Tamošauskas, Leonas į 
Chicago, UI.

Taucas, Juozas, Stase į 
Waukegan, III.

Tekorys, Jonas, Stase, 
Alvydas, Nijolė į Chelten-

Brooklyn, N. Y.
Mikolauskas,

Marijona į Cleveland, O.
Milunaitis, Pranas, Ona,

Stasys į Baltimore, Md. 
Nagaliauskas, Antanas, L. I., N. Y.

Otilija, Rita- į Philadel- Valaitis, Anelė 
phia, Pa. mour, Conn.

Pečiulis, Jonas į E. Chi- Vasiliauskas, 
cago, Ind.

Pelegrinas, Vladas, Zo- Vedeckas, Leonas, Bro- 
fija, Dainotas į Chicago, ne, Aušra į Auburn, Mass. '

Park,

2 Sey-

______ . Aleksan-
* dra į Toledo, Ohio.

Š. m. birž. 7 d., laivu 
“General McCrae” į New 
Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Alilionis, Marija, Henri-i Grybauskas, 
kas, Albina, Genovaitė į Pranciška, ? 
Hamilton, Mich.

Vilkas, Eugenijus, Irena 
į Chicago, III.

Vinclovas, Mykolas į Los 
Angeles, Calif.

Židonis, Pranas, Teresė į 
Binghamton, N. Y, 

Žiemelis, Bronius, Mar- , • A t <

PaieškojM
ARMONAS, Mikas, iš Juod- 

petrių km., Tauragės vai.
į BAKSTIS - Tamošauskaitė, 
{Ona, iš Erslos km., Mosėdžio v.

tma, Alma, Elvyra i Dėt- Ona |p 
roit, Mich.

Žilionis, Juozas, Ona, E- 
gidijus į Brooklyn, N. Y.

Zinkevičius, Stasys, E- 
milija, Elena, Eugenija į 
Barre, Vermont.

Zirlys, Mykolas 
chester, N. Y.

Zubkus, Angelą 
chester, N. Y.

Žukas, Vaclovas, 
Kristina, Kęstutis į Rich- 
mond Hill, N. Y.

Žukauskas, Vytautas į 
Chicago, III.

Žutautas, 
Ona į Nonvalk, Conn.

Tremtinius pasitiks 
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos

Ona ir Janukaitis, Nikodemas, 
_ iš Jasiškių km., Bagaslaviškiu 

vals.
EIDUKIENfi - Padvelskaitė, 

Uršulė, iš Karalglieslio km., Pa
jevonio vi., Vilkaviškio ap., vy
ras Eidukas, Motiejus, ir sūnūs 
Jonas.

i GUDAITIS, Pranas, Viktoras 
ir Vincas.

IRAVIČICTŠ, Amale. 
JANKAUSKAS, Stasys. 
JANUKAITIS, Nikodemas ir 

Janukaitytė - Diktelienė, Ona, 
.iš Jasiškių km., Bagaslaviškiu

Vladislovas,' jasNAUSKAITE - Urbienė, 
Įvyrąs Urbas, Petras, ir duktė 

or- Emilija.-
JURDONAS, Antanas, iš 

Skuodo m., Kretingos ap. 
Komitetas.: KARANAUSKArre. Bronė.

- --------------— Į Ieškomieji arba apie juos ži- 
PaŽinti Dievo neregia- naritieji maloniai prašomi atsi- 

mąją ranką, rėdančią mū- liepti į:
sų gyvenimą, yra tai aukš-. Consulate General of LiUiaaaia. 
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

Jonas, Geno-, Rochester, N. Y.
; Jagminas, Pranas į Chi- 

į cago, UI.
j Jancauskienė, Jadvyga į 

į Nonvood, Ohio.
Janulis, Kazys į Detroit, 

Pranas, Mich.
Jasevičius, Juozas, Ona, 

Bronius į Lincoln Park, 
Bronius, Mich.

“i Kantauskas, Povilas, E- 
milija į Chicago, UI.

Benkauskaitė, Danutė į Karnavičius, Albinas į
Worcester, Mass. Chicago, III.

Bliumentalis, Pranciška,' Karosas, Vitoldas, Ona, 
Eduardas į Cleveland, O. Violeta į Brockton, Mass.

Brazys, Jonas, Julija, Kaunelis, Ignas, Stefa- 
Danutė, Elena į Luling, nija, į Detroit, Mich. 
La. • i Kausas, Vaclovas, Van-

Bucmys, Steponas į Day- da į Chicago, III.
ton, Ohio. Kavaliūnas, Juozas į Mt.

Butkus, Julius į Chica- Clemens, Mich.
i Kazlauskas, Teofilius į 
E. Chicago, Ind.

Kiršinąs, Vincas, Janina, 
Vydmantas, Vytautas į 
Swanton, Ohio.

Korziena, Emilija į Chi-

m.
Petelkevičienė, Elena į Algis į Chicago, HL 

Chicago, III. Visminas,
Petkevičius, Vladas, O- Detroit, Mich.

na, Zenonas, Romanas į Visockas, Juozas į Or- Vince į RFD Cape May 
Chicago, III. land Park, III. jCourt House, N. J.

Petruškevičius, Vytau- Zaviekas, Stasys, Leon-j Bendoraitis,
tas, Danutė į Waterbury, tina, Teresė į Rockville, i Angelė, Richardas, Izolda 
Conn. Conn. !į Chicago, m.

Pilmonaitė, Ema į Cice- Zerskaitė, Emilija į Cle-
ro, III. veland, Ohio.

Plestys, Kazimieras į Zubernis, Edvardas į 
Hart, Mich. Chicago, UI.

Povilas

į Ro-

i Ro*
Tekle,

I 
i

\

Naujasis Indijos Jung. Valstybėms ambasado
rius, ponia Vijaya Lakshmi Pandit priima iš vie
no Indijos importieriaus žmonos, ponios Ram Mo- 
ham Rai, gėlių dovaną, kuri jai buvo įteikta, atvy
kus į Washingtoną užimti savo postą. Dešinėje 
stebi naujosios ambasadoriaus duktė. Ši diploma
tė ponia yra Indijos premjero Nehru sesuo, kuri 
pirmutinė atstovauja Indijos kraštą Jung. Vals
tybėse. _

go, m.
Cesna, Juozas, Stefani

ja, Leokadija, Silvija, Juo
zas, Leonardas, Teresė.

Chamskas, Vytautas,
Marta, Teodoras, Vladas,
Anatolijus, Andrius į St. cago, III.
Thomas, N. D. ■ Kriščiūnas, Jonas, Mar-

Cesna, Kazys, Marija, ta į Negaunee, Mich.
Eugenija, Gražina į Wor- Kricena, Vincas, Antoni- 
cester, Mass. na, Dalia, <

Daugvydas, Kazimieras, Pleasant, Pa. 
Kristina, Kostas, Virgini
ja į Detroit, Mich.

Daunus, Ignas į Michi- 
gan City, Ind.

Dauskus, Stanislava į
Michigan City, Ind.

Dobrovolskis, Jonas,
Greta, Margarita, Kristi- gija į San Diego, Calif. 
na, Irena į Luling, La.

Domanskis, Vandalinas, Algis į Chicago, HL 
Halina, Jonas į Chicago,! Kudakas, Jonas, Ona, 
UI. j Genovaitė į Rockford, m.

Domarkas, Kazys, Ago-i Kvedarąvičius, Vytau
tą, Rūta į East Chicago, tas, Algirdas į Newark, 
Ind.

Drąsutis, 
Chicago, UI.

Drungilas, Veronika į Į
Philadelphia, Pa.

Durickas, Stasys, Sofi
ja, Rita, Teresė į Brigh
ton, Mass.

Kiburis,
dus, Mich. i DI. ’

Korkutis, Juozas, Zofija,! Taraila, Ona, Jonas į 
Ona į So. Boston, Mass. Worcester, Mass.

Krasauskas, Vanda į Valentinas, Albinas į
Chicago, III. ; Chicago, UI.

Kraseninikovienė, Pela- Valiūnas, Juozas, Otili-
. ja» Filibertas, Jūratė į

i Kronas, Liudvikas, Ona, New Haven, Conn.
Al* • • TI T I w ' • 1 W

N. J.
Edmundas į, Lapas, Zdislovas, Elena 

į Chicago, III.
Leknickas, Kazys į Re- 

public, Mich.
Liauba, Albinas, Marija, 

Rimahtas į Randolph, Ma* 
ssachusetts.

I Vareika, Juozas į Dun- 
lap, Iowa.

Varmauskas, Vaclovas į 
Mahanoy City, Pa.

Veličką, Agnieška į Chi
cago, IU.

Venclovas, Juozas į Cle
veland, Ohio.

Vidmantas, Gabrielius, 
Mikalina, Ina, Eugenijus į 
Rochester, N. Y.

Vilenickis, Antanas į 
Rbslindale, Mass.

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

«

Uraguajaus kariuomenės generalinis inspekto
rius, brig. generolas Carlos Iribar (dešinėje) svei
kinamas U.S. Armijos štabo viršininko pavaduo
tojo gen. Įeit. Wade H. Haislip Washingtono aero
drome. ......
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J. Kuzmickis

Anna Luiza Strong
‘ Htikiaui kwliM0 neįleidžia-

M i Kiniją. — Už atkaklumą | U-
Haakoe kalė£nią ir i Ameriką. — O vh dėltg 
sąvietą kaliame laisviau nei Aamrikgįe^

Maskvos radijas vasario 
mėn. viduryje paskelbė, 
kad amerikietė žurnalistė 
Anna Luizi Strong, įtarta 
bendradarbiavimu su JAV 
žvalgyba, suimta ir užda
ryta Liubiankos kalėjime.

Už savaitės A. L. Strong 
bylą svarstė slaptasis NK
VD tribunolas ir nuteisė 
deportuoti į jos kilmės 
kraštą. Tokiu būdu buvu
si didelė komunizmo sim- 
pątikė per Lenkiją ir 
Prancūziją * pasiekė savo 
senąją tėvynę.

KAS TA ANNA LUIZA 
STRONG?

Žurnaliste Anna Luiza 
Strong S. Rusijoje gyve
no ilgoką laiką. Jos vyras 
buyo rusas ir, be abejo, 
komunistas. Ji pati gerai 
pažino visus komunizmo 
vadus ir kurį laiką reda
gavo anglų k. laikraštį 
‘Moscow Daily News’, ku
riame gėrėjosi komunizmo 
pasiektais laimėjimais.

Komunistai jos aktyvan 
yra įrašę: intensyvią 30 
metų veiklą už sovietų in
teresus; bekompromisę 20 
metų akciją už Kinijos ko
munistus; atkaklią poka
rio laikų panegyriką R. 
Europos nauja g i m ė m s 
“liaudies respublikoms”.

Pažymėtina, kad raudo
najai armijai veržiantis į 
Europą, A. L. Strong su 
pluakspa rankoje sekė 
paskui ir aprašinėjo “iš
laisvintų tautų” entuziaz
mą, kai jų dėkingi piliečiai 
iš laimės bučiavę ne tik

raudonarmiečių kojas, bet 
ir arklių kanopas...

Sugrąžinta į Ameriką, 
A. L. Strong nesiliauja 
simpatizavusi komunis
tams , ir honorarą už 
straipsnius paskyrė tei
siamų amerikiečių komu
nistų gynimo tikslams. Tą- 
čiau jos mintys ir atsimi
nimai, spausdinami “New 
York Herald Tribūne” 
laikraštyje, verti skaityto
jų dėmesio.

DĖL KO JI BUVO 
SUIMTA?

1948 m. spalio mėn. A. 
L. Strong pasišovė nuva
žiuoti į Mandžiūriją ir su
sirinkti medžiagos knygai 
apie naująją Kiniją.

Tuo tikslu ji kreipėsi į 
MSZ įvažiavimo vizos rei
kalu. Maskvos įstaigos iš 
principo atsakė palankiai, 
tik prašė ją dalyvauti spa
lio sukaktuvių minėjime 
Maskvoje. A. L. Strong 
pasiūlymą priėmė ir džiau
gėsi, kad buvo p. Moloto- 
vienės išskirta ir labai pa
lankiai traktuota.

Tačiau po spalio iškil
mių jai buvo atsakyta, 
kad į Mandžūriją negelė- 
sianti važiuoti dėl gele
žinkelio linijų sutrikimų. 
Tokiu atsakymu nustebo 
nė tik Strong, bet ir kinai 
komunistai, kurie prižadė
jo įvažiavimo vizą parū
pinti Charbine. Dar labiau 
A. L. Strong nustebo, kai, 
dalyvaudama Tarptauti
niame Moterų Kongrese 
Budapešte, iš kiniečių de-

H

Pfytefe
KAZIMIERO

AMŽINAM PAMINKLUI
Neabejojame, kad Tamsta ir dau

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

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — "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 
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nhoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant ii 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do 
vaną.

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

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

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

Iš *n lesto 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:—
DARBININKAS.

366 West Brondway South Boston 27, Mass.
- — - - - - , - - - - M .1 ■ — ■ ** <

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

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

Vardas_____________________________________

legacijos sužinojo, kad ge
ležinkelio linija į Kiniją y- 
ra tvarkoje.

Tikėdama Maskvos gera 
valia, A. L. Strong vėl 
kreipėsi vizos reikalu, pri
mindama, jog keliai nėra 
sutrikę. Jai buvo ątsąkyta, 
kad vis dėlto geležinkelio 
linijos apgadintas, o jas 
reikalu bus kalbama Char
bine. »

Tuo metu A. Ų.» Strong 
išsirūpino Pekine vyksian
čio azijatinių prof. sąjun
gų kongreso pakvietimą, 
vėl kreipėsi į Maskvą vizos 
ir pradėjo tartis su kinų 
komunistais Rusijoje. Su
sitarė vasario Iš 4 susi
tiktu tūlu Lo ir pasitar
ti. Tačiau paskutinę naktį 
buvo netikėtai suimta ir į- 
kąlinta Lubiankoje.
(SPŪDŽIAI IA KALEJI-

Kol A. L. Strong buvo 
laisva, ji aklai gynė sovie
tų santvarką ir neigė bet 
kokius girdus apie priver
čiamojo darbo stovyklas.

Tačiau kai atsidūrė gar
siame Maskvos kąlėjuęę, 
ją apėmė baimė. Jos savi
jautą gerai charakterizuo
ja sakinys: “Ar aš kada 
nors iš čia išeisiu?” Nesį- 
jausdama kalta, jį parašė 
laišką pačiam Molotovui, 
prašydama padėti atitai
syti klaidą.

Kiekvienas kalėjimo ad- 
ministraci jos mostas 
Strong kelia įtarimą. Kai 
kalėjimo direktorius pa
klausia apie jos sveikatą, 
A. L. Strong apima siau
bas:
— Mano sveikata?!... No

ri žinoti, ar tinku sun
kiems darbams miškuose 
ar kur kitur?

Kai gydytoj* su slaugė
mis liepia jai nusirengti, 
Strong samprotauja, kad 
tokiu būdu tiriama, kiek 
ji išlaikysianti. Kai slau
gės mandagiai sugrąžina 
jai drabužius, galvoja:
— O, vis dėlto nebus 

žiaurūs... iš karto... dar ne 
dabar...

Kai jai praneša, kad bus 
deportuota per Lenkiją, 
Strong apima naujas siau
bas: visą naktį mato Len
kijos apsnigtus laukus, 
kur kankins ją šaltis ir 
draskys vilkai.

Visą gi laiką ją kankina 
vienas klausimas:
— Už ką? Ką aš pada

riau?... Gal norėjo, kad 
aprašyčiau jų pavyzdinį 
kalėjimą...

KINŲ SIENĄ IR 
SOVIETĄI

Tikrai nuostabu, kad A. 
L. Strong, kuri per ilgus 
metus turėjo gerai supras
ti komunistų neigiamą at- 

Į sakymą vizos reikalu, taip, 
atkakliai galinėjosi su 
Kremliaus valdovais. A- 
merikoje jai daugiau kas 
paaiškėjo------ -—

Juk Maskva oficialiai 
nepripažįsta * Kinijos ko
munistinės vyriausybės. 
Priešingai, ji ir toliau pri
pažįsta Kuomintango vy
rus. Siena su Mandžūrija 
uždaryta ir tik tyloipis 
praleidžiami komunistų 
atstovai. Komunistų lai- i 
mėjimai nereklamuojami 
Maskvos spaudoje...

A. L. Strong mano, kad 
sovietų politikos tiksiąs— , 
iš Kuomintango išgauti 
bazes ir koncesijas Sin-' 
kiange. Tokia jau sovietų 
mada: ir iš žudomo kali
nio ką nors išgauti... kad 
ir prisipažinimą.

Kadangi A. L. Strong 
nesugebėjo anksčiau to 
suprasti, Kremlius linko

■BillUUllIAff
J. tBeviSus “DARBININKO” METINES

gegužines talkininkai

pildydavo su choru. Tuoąyk jub 
buvo draugų vadinamas 2aro- 
vu, o jo choristai “kazokais”

Tas savotiškas ir nepaprastas 
gabumų pasireiškimas jau tuo
syk rodė, jog iš jo išeis ne pa
prastas orkestro dalyvis, bet 
vadovaujantis muzikos veikė
jas. Ir štai, kai pabaigia savo 
studijas Klaipėdoje, pagilina 
kompozicijoje savo žinias ir 
nuodugniai išstudijuoja tuosyk 
prasidėjusią naujosios kūrybep, 
vadinamos ketvirtatoninės mu
zikos, harmoniją pas prof. Ha- 
bą Prahos Muzikos Konservątp- 
rijoje, Čekijoje. Tos rūšies sty
giniam kvartetui iš viso tuosyk 
buvo teparašyta vos trys kyar- 
tetai, tat Jeronimas parašo ket
virtąjį ir, tuos veikalus griežu- 
sio kvarteto, buvo Kačinąko 
kūrinys irgi pildomas ten.pat 
Prahoje ir tos rūšies muzikos 
mėgėjų labai buvo įvertintas. 
Tas kvartetas buvo ir kituose 
Eųropoą didmiesčiuose išpildo
mas. Šalia kompozicijos jis Pra
hoje studijavo dirigavimą spe- 
cialinėje klasėje ir su pagyrimu 
jį baigė.

Grįžus Lietuvon, jis buvo pa
kviestas į Valstybės Teatrą, bet 
neilgai trukęs persikelia Klaipė- 
don, kur organizuoja simfoninį 
orkestrą, rengia visą eilę kon
certų. Vėliau ten įsikuria opera 
ir ten jis diriguoja “Faustą”, 
“Traviatą” operas. Tie Kačins
ko pasirodymai Klaipėdoje su
silaukia širdingo įvertinimo ne 
vien iš lietuvių pusės, bet ir vo
kiečiai negailėjo pagyrų. Po ke-

Jeronimas Kačinskas

Kai sužinojau, jog kompozito
rius Jeronimas Kačinskas apsi
gyveno Bostone, labai nudžiu
gau. Teko man su juo susipa
žinti 1925 metais, kai jis studi- 
jąvo muziką Klaipėdos Muzikos 
Konservatorijoje. Iš karto jis į 
save atkreipė visų mokytojų dė
mesį savo nepaprastu gabumu 
ir ypatingu darbštumu. Kiek 
atsimenu, visuose muzikos daly
kuose visada buvo pirmutinis ir 
savistovus, niekada nemėgdavo 
kitus pamėgdžioti, bet origina
liai pasireikšdavo. Atsimenu 
tokį įvykį, kuris sujungė apie 
jį visą konservatorijos jaunimą. 
Nuo to laiko jis buvo laikomas 
ypatingoje pagarboje draugų 
tarpe.

Vadovaujant man choro va- 
, dybos klasei, kurią turėjo lan- 
, kyti visi tuo laiku buvę muzi
kos instrumentalistai, kaipo lėtos metų vėl grįžta į VaĮsty- 
privalomą dalyką būsiantiems | bes Teatrą Kaune. Kai Lietu- 
muzikos mokytojams mokykla- vai grįžo Vilnius, ten buvo pra-
se, tuo laikotarpiu atvyko Klai- 
pėdon garsusis Kazokų Choras, 
vadovaujamas Jarovo t(Žarovo). 
Būtent, tas pats choras, kuris 
JAV ir dabar koncertuoja. Su
prantama, visi studentai buvo 
koncerte, bet įsiprašė ir į prak
tiką. Į jauną Jeronimą tas cho
ras tiek paveikė, jog kreipėsi į 
mane, kaip į direktorių, jo 
draugų būrelis, prašydamas 
leisti jam pasirinkti iš savo 
draufb tokius balsus, kokie jam 
atrodys tinkami ir kad jis nori 
tai grupei vadovauti. Tas pasiū
lymas buvo maloniai sutiktas ir 
jis greit pradėjo darbą taip, 
kaip jis atrado tinkamu. Tos 
grupės dalyviai, buvę prakti
kose pas kazokus, gerai įsižiū
rėjo disciplinon ir klusniai sekė 
Kačinsko nurodymus. Iš tikrų
jų, poros desetkų vyrų choras 
pasidarė nepaprastu dėl savo 
skambesio, sutarimo, intonaci
jos ir chorinių efektų, kai ką 
pritaikant iš kazokų choro nau
jenybių. Choras tobulėjo, drau
ge augo ir dirigento autoritetas. 
Kur tas choras pasirodydavo 
(nors dažnai nebuvo leidžiama 
pasirodyti dėl pamokų trukdy- 
mosi), visur begaliniai širdin
gai buvo sutinkamas. Nors jis 
tris specialius dalykus studija
vo (violą, kompoziciją ir pia
ną). Nors be galo buvo darbais 
apsikrovęs, vistiek tam savo 
chorui rasdavo laiko, rašydavo 
savo kūrinius ir juos tuoj pat

apšaukti ją amerikiečių 
žvalgybininke ir išsiųsti.

Tačiau A. L. Strong ir 
toliau pasilieka ištikima 
komunizmui. įsidėmėtini 
jos žodžiai, kad laisviau 
jautėsi sovietų kalėjime, 
nei Amerikoje.

Gal būt: be abejo, ame
rikiečių žvalgyba ją seka, 
nes — kas žino — kuriam 
tikslui ji išsiųsta. Gal to
kiais pačiais tikslais, kaip 
seklys Dimitr Leščcnko į 
DP stovyklas ir Kanadą...

dėta perkelti daug kultūrinių į- 
staigų iš Kauno, kurių tarpe ir 
radiofono orkestras buvo atkel
tas. To orkestro dirigentu buvo 
pakviestas J. Kačinskas. Ten 
jis surengė daug įvairių įdomių 
koncertų, už kuriuos buvo 
klausytojų ir spaudoje specia
listų aukštai vertinamas.

Kai Kačinskas pateko Vokie
tijon į D. P. eiles, jis nenulei
džia rankų, bet organizuoja iš 
DP stovyklose atsiradusių or
kestrantų simfoninius koncer
tus ir prie sunkiausių apystovų, 
rengia koncertus su dideliu pa
sisekimu. Šie paskutinieji jo or
ganizuoti simfoniniai koncertai 
buvo paseka jo didelio žemaitiš
ko užsispyrimo. Mažai kalba, 
bet kukliai ir įtemptai siekiąs 
savo tikslo, kad ir kažin kaip 
sunku būtų, vistiek savo idė
joms pasilieka ištikimu ir sun
kiai nuo tikslo atbaidomas. 
Nuodugniai pažindamas jo bū
dą ir jo didelius muzikoje ga
bumus, paremtus akademinė
mis žiniomis, tvirtai tikiu, jog 
jis ir Bostone sudarys ką nors 
tokio įdomaus ir išdidaus, nes 
Bostonas to užsitarnauja.

Nereikia pamiršti, jog M. 
Petrauskas čia turėjo savo mu
zikos konservatoriją įsteigęs 
su skyriais apylinkės miestuo
se; čia buvo pastatyta pirmuti
nė lietuviška originale opera 
“Eglė Žalčių Karalienė”; čia 
buvo autoriaus premijeros visos 
eilės operečių. Reiškįa, čia bu
vo nuo senai pradėtas rengti 
puikus daržas lietuviškai muzi
kai ugdyti. O kiek buyo išleista 
Bostone M .Petrausko ir A. Ba- 
čiulio muzikos kurinių...

Negalima pamiršti nemažo 
indelio žymiojo mūsų daininin
ko Rapolo Juškos, įdėto į baž
nytinį chorą. Chorui nebuvo 
svetima Bacho, Palestrinos, 
Bethoveno kuriniai, o taip pat 
ir lietuvių žymieji ir didieji kū
riniai, kaip "Vytauto Kantata” 
J. Žilevičiaus, visi sudėtingieji 
St Šimkaus kūriniai ir t. p.

Darbininko” metinė tradicijinė GEGUŽINE - iš
važiavimas įvyks Birželio-Jtme 12, š. m., Romvvąa 
Pariję, Montelią, Mąss. Tai visai arti toji diena, k*4* 
iž arti ir toli suvaliuos, kad pasimatyti, pasikaįbėtį, 
pąaivąišiuti įlietieji lietuviai ir tuomi pačiu paiiąn$į 
laikraštį “Darbininką”, kuris taip intensyviai varę gį- 
Uą Vagą kata&$k& akcijos dirvoje. Šią taip rinkti
nę dieną reiųįą visi iŠ ir arti ir n°ri iž anksta pa
rodyti kilnunptą reikalo, kad būtų visokeriopai sėkmin
ga, nors kai kurie ir negalės pribūti dėl ilgų distanci
jų ar kitokių priežasčių vedini. Todėl iš anksto jie tal
kininkauja tam didingam suvažiavimui ir siunčia sa
vo dovanėles. Štai jįę:
Rev. John Daunis, Čąmbridge, Mass...............
gaą. Žvirblis, O.P., Wąahington, D. C..........
A. Pruselaitis, Hą$oįUon, Ont. Canada .....
Juozepa Judikaitienė, Toronto, Ont. Canada .. 
J. Narenkaitė, Lowell, Mass..............................
Teresįę Grįgunįęnė, Lynu, Mass.......................
V. Romazas, Plantsville, Conn..........................
Marė Kurtinaitienė, Cle Elum, WaSh....... .......
NN, Keąrny, N. J. .................................. ........
Mrs. P. Samunienė, Brockton, Mass..................
M. Zaremba, Manchester, N. H........................
Ąnastasija Ščepavičius, Toronto, Cąna&i - - 
Jonas Slūoksnąitia, Watąrbųry, Coąn.............
E. Gravičius, Waterbury, Conn. .....................
Sisters of St. Casimįr, Mother M. Concepta, 

Chicago, III... 
Sisters of St. Casimįr, Chicago, UI...................
Delia Ginewicz, Boston, Mass............................
Rimantas Staniunas, Toronto, Ont. Canada ... 
Louise Gedrin, Pęppereįį, Mass..........................
P. Starazinskaitė, Chicago, III. .........................
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn............
Barbara Trebies, Chicago, DI............................
Albertas Siandenis, Toronto, Ont. Canada......
Mrs. Agnės Bacenas, Arlington, N. J................
Mrs. Elizabetb Railo, Millinocket, Maine ......
Mykolas Verveska, South Boston, Mass............
Jack J. Stukas, Newark, N. J...........................
Justina Jelęavičienė, Taunton, Mass. ..............
Sisters of Jesus Črucified, Brockton, Mass. ... 
Frank Kuzminskas, Waterbury, Conn.............
P. Lukas, Brooklyn, N. Y..................... .............
M. Kazlauskas, No. Andover, Mass...................
T. Mickus, New Haven, Conn.......................
E. Tamošūnienė, Athol, Mass...........................
john Sastaveckas, Nonvood, Mass......................
Ona Lenkevičiūtė, Nanąimo, B. C. Canada .?. 
G. Aleknevičius, Timmins, Ont Canada ..........
Anna Perekslytė, No. Abington, Mass. ..........
A. Collier, West Lynn, Mass. .......... .............
Amelje Zanavičienė, Waterbury, Conn. ..........
V. Pauzis, Northampton, Mass..... . ..............
M. Kazemekas, Gilbertville, Mass. .................
F. Vancevičienė, Middletown, Conn. .'...............
Ona Kalisauskienė, Brockton, Mass.................
J. Strigūnas, South Boston, Mass........................ 
Mrs. Petrona Raunus, Scranton, Pa................
Mr. Petras Milauskas, Brockton, Mass. ..........
Mr. A. Bartinck, St. Louis, Mo...........................
A. J. Pateckis, Hartford, Conn...........................
Anna Gruckiūnienė, Baltimore, Md...................
Pauline Sykes, Abington, Mass...........................
Mr. Lutkevich, Jamaica Plain, Mass................
Petras Imbrasas, Toronto, Ont. Canada..........
A. Grudziauskas, Toronto, Ont. Canada..........
Z. Mikalauskis, Chester, Pa. ............. .........
Mrs. B. Urbanavičienė, Cliffside, N. J................
Mr. Anthony Daltuva, E. Hartford, Conn........
Ralph Lapinskas, Athol, Mass...........................
Mrs. Anna Kebartas, South Boston, Mass........
B. Karvelis, Montello, Mass............. . ..............
J. Matuza, Elizabeth, N. J................................
Mrs. Joseph Glėbas, Plainfield, Conn...............
Sisters of St. Casimir, Rockford, UI...................
Sisters of St. Francis, Pittsburgh, Pa................
Mrs. E. Šimkus, Cleveland, Ohio ......................
Mrs. Victoria Sidaras, Brooklyn, N. Y.............
Mrs. Evask, Toronto, Ont. Canada .............
0. Vaitienė, Phila., Pa.........................................
Mr. Antanas Pauliukaitis, Montreal, Canada ... 
Julius Baronas, Brockton, Masą. .....................
Mr. John Benuši, New Britain, Conn................
Wm. Jarasitis, Charleston, Mass.....................
Joseph Jakubauskas, Waterbūry, Conn............
Anna Janulevičius, Barre PJains, Conn............
K Yukna, Bridgewąter, Mass...........................
A. Yovaišas, Newton Uppęr Falls, Mass...........
Alex Pacewic, Wilsonviue, III............................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
/ “DarHniako” Admįnhdrąeįja.
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rąis puošiamomis pasekmėmis, 
i visi žinome, jog'genero-

Visa suėmus krūvon sudaro.rąis į 
rimtą pagrindą ateiti® veiklai, Gerai 
kurios vadovybėn atsistojo to- las karo lauke be kareivių yra 
kia stambi ir kupina nepapras
tos energijos muzikos pajėga ______ .
Kačinsko asmenyje. Todėl da-j kurie norėtų muzikas mene pa
rosi džiugu ir nuo širdies norisi. sitobulinti. Manau, kad bosto- 
palinkėti buvusiam savo darbš
čiam ir pavyzdingam studentui, garbingai pasirodys apsčiai lan- 
Jeronimui Kačinskui kūo sėk
mingiausios darbuotės su lau-

niekas. Taip ir Jeronimui Ka
činskui reikalingi yra žmonės.

niečiai jo pastangas įvertins irx

kydamiesi pamokose ir remda
mi jo darbus.
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Sekmadieni, Birželio-June 12 d. 1949
ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS. 

Gros Šauni AL STEVENS Orkestrą
2:00 vai. p. p.

i

Brocktono Seimininkės Vaišins Skaniais Valgiais, o iš Įvairių Kolonijų Vyrai - Puikiais Gėrimais.
Kalbės Profesorius S. Sužiedėlis, bus ir kitokių įvairumų• • •

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius dalyvauti.
BUSAI išeis iš Cambridge nuo lietuvių par. bažnyčios 12:00 valandą. Iš South Boston nuo “Darbininko” Namo - 1:00 
valandą po pietų. Tikietų kaina ten ir atgal - $1.25. RENGĖJAI.
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LIETUVAIČIŲ STOVYKLA
PUTNAME

MYTOM, 0N0 Dayten. Nemaža dalis* jau yra 
atvykusi. Didžiausią dalį darbo 
ir buto garantijų parūpino Mr. 
Pr. Gudelis kartu su kun. V. 
Katarskiu, kurie visą savo lais
valaikį skiria padėdami naujai 
atvykusiems geriau įsikurti bei 
praleidžia prie lietuviškų paren
gimų programų paruošimo.

Nuoširdūs atvykusiems iš 
tremties yra visi vietos lietu
viai, vienokiu ar kitokiu būdu 
jiems padėdami bei sušelpdami. 
Tarp senųjų ir “grinorių” su
gyvenimas gražus. ea.

Barkus. Buv. Tautinio Ansam
blio tremty muzikalinės dalies 
vedėjas Pakštas smuiku atliko, 
palydint Bichnevičiui akordeo
nu, “Lietuva brangi’’.

Programos dalyviams už įdė
tą darbą, o žiūrovams už atsi
lankymą padėkojo kun. V. 
tarskis, pareikšdamas viltį, 
ateity panašių paruošimų 
daugiau.

v

Programa buvo pradėta
tuvos himnu, o baigta JAV 
himnu. Šokiams grojo Pakšto 
suorganizuotas orkestras - ka
pela, sužavėdamas visus vakaro 
dalyvius. Daugelis iš vietos lie
tuvių man pačiam prasitarė: 
“Puikūs vyrai tie naujai atvy
kusieji: geri muzikantai, daini
ninkai, — jiems į Čikagą ar į 
New Yorką važiuoti tik...”

L. V-kas.

Patenkinti naujai atvykusiais
Gegužės mėn. 21 d. parapijos 

salėje buvo surengtas vakaras 
su puikia programa, prie ku
rios išpildymo prisidėjo jau ir 
naujai atvykusieji iš tremties. 
Buvo suvaidintas 2 veiksmų 
veikaliukas “Giliukingas vy
ras”, pašokti keturi tautiniai 
šokiai, choro, vedamo Pr. Am- 
brozaičio, sudainuotos kelios 
dainos, atlikti akordeonu, smui
ku ir pianinu keli solo dalyke-

Mokslas jau pasibaigė ir pra- ankstybąsias drauges arba susi- 
sideda ilgoji vasaros pertrauka, pažinsit su naujomis, dar nema- 
Mielos lietuvaitės, ar gi Jūs tytomis. Bet dar ne viskas. Jūs 
dabar pasiliksite mieste, . kur čia daug ko sužinosit apie savo! 
tiek karščio, dulkių ir triukš- , tėvų šalį, gražiąją Lietuvą, pa-j 

____ _____ ____ ____ _____ ‘ . Ne, Jūs norit pailsėti, no-' simokysit visokių darbelių, žai-Į 
norime iš širdies padėkoti už rit laikinai pamiršti mokyklos dimų, vienu žodžiu — pasilink-i 
visokeriopą paramą ir nuolatinę suolą, knygas. Tikrai, Jūs pasi- sminsit, pailsėsit ir sustiprėsit. 
pagalbą. Gerb. Dvasiškijai sei- ilgot laukų, miškų, pievų oro, Kreipiamės ir į Jus, bangūs 
me dalyvavusiai ir laiškais kur tiek daug sveikatos, džiaug-. Tėveliai. Siųskit į Camp Imma- 
sveikinusiai seimą reiškiame dė- smo ir laimės. I culata savo dukreles,
kingumą: Kun. P. Juraičiui,! Tad ilgiau ir nebegalvokit. • žiai Jos praleis laiką lietuviškoj 
kun. P. Dambrauskui, kun. J. Štai Nekalto Prasidėjimo Sese- ir religinėj dvasioj. Sužinos suorganizuotas vyrų kvartetas
Burkui, kun. P. Bulovai, gra- lės ir vėl Jūsų laukia gražia ja- daug naujų dalykų, sustiprės j
žiai pirmininkavusiam seimui, me Putnam, Conn.. kur atsida- gražioj ir sveikoj gamtoj, ir
kun. Budreckiui ir mūsų Gildos ro Jums gerai pažįstamoji vasa- linksmos vėl sugrįš į Jūsų na.-'visų daug sim’patijų.
Dvasios Vadui.
vui ir kt.

Labai gražiai
reiškiasi Gildos

Brangieji, mūsų Meteliai, “®ame?ui 7™-teliui Kun. P. Jurui dar kartą mo.
Praėjo labai sėkmingas sei

mas, kuris tiek gražių prisimi
nimų ir vilčių paliko. Ir vėl jis 
parodė mūsų Kongregacijos 
prietelių kilnias ir atsidavusias 
širdis, plačią Dievo ir artimo 
meilę. Parama Kongregacijai 
itin jaučiama. Mus guodžia 
mintis, kad yra Dieviškoji Ap
vaizda. Kuriai pavedame ’Jūsų, 
mūsų brangūs Prieteliai. asme
nis ir reikalus ir galme tikėtis 
gausių malonių išprašymo ir 
šimteriopo Jums atlyginimo.

Maloniai prašome Jo Eksce- jų darbų vaisiais tikrai pasi- 
lencijos. Vyskupo V. Brizgio, džiaugėme. Sveikiname Jus, 
priimti mūsų gilią padėką. Nuo- Gildos Skyrių Valdybos ir Gil- 
širdūs sveikinimai ir įspūdinga dos Nariai, ir visa širdimi Jums 
k- Iba bei linkėjimai, tikimės, dėkojame. Jūsų puikus pavyz- 
JT sų Ekscelencija, ras atgarsį dys tepritraukia dar didesnius 
ir Dievo ir mūsų širdyse. būrius į apaštališkojo ir artimo

Kunigų Vienybės Pirmininkui, meilės darbo bendradarbius, 
kun. K. Vasiui tariame didelį Dėkojame p. K. Marijošienei, 
ačiū už dalyvavimą, stambią atvykusiai iš New Britain su 
auką ir gyvus, naudingus bei šokėjų grupe, kad seimo daly- 
realius pasiūlymus Kongregaci- vius, po posėdžių nuvargusius, 
jos gerovei. Mūsų naujai įkur- maloniai nuteiktų. Labai gra- 
tos spaustuvės Fundatoriui ir žiai tai pasisekė. “Darbininko”

pagalbą. Gerb. Dvasiškijai sei-dgot laukų, miškų, pievų oro,
I

Čia gra- Iiai
Be to. pasirodė iš atvykusiųjų

i (Pakštas, Bichnevičius, Miro
nas ir Stumbrys), susilaukęs iš 

Giliukin- 
kun. St. Būda- ros stovykla Camp Imma- mus. Į gą vyrą” suvaidino: P. Vana-

culata. . Šiais metais V asaros Stovyk- . gjenė, o. Scoltienė, P. Žilinskai-
Kviečiam Jus visas, lietuviš- la — Camp Immaculata prasi- Į įg, Pr. Gudelis, K. Vanagas, S. 

kų šeimų dukreles, kviečiam iš dės birželio mėn. 26 dieną, pas-' Ražauskas, J. Scottas, V. Vi- 
visos plačiosios Amerikos, la-!kutinį sekmadienį, o užsidarys .namas jr a. Mironas, 
blausiai gi iš Naujosios Angli- ’ liepos 24 d. gražia Lietuvių Su-j Tautinius šokius, tik ką pa
jos. Linksmai, sveikai ir nau- siartinimo Švente - Pikniku, kur j sjsiūtais naujais tautiniais rū
dingai Jūs čia praleisite ketu- Stovyklos mergaitės atliks gra- bais, šoko: E. Ambrozaitytė. K. 
rias savaites, susitiksit savo žią programą. • Zubrickaitė, M. Ambrozaitytė,
----------------------------------------------1 Į šią stovyklą priimamos R. a. Ambrozaitytė, O. Gudely- 

nuopelnai seimo pasisekime la- mergaitės nuo 7 iki 16 metų. p 2iiinskaitė, O. Scoltienė,

savo veikimu 
skyriai ir seime V. Vi-

bai svarbų vaidmenį vaidino — Galima čia sustoti visom ketu-. j Leasure įr r Viliamienė. A- 
oniii 1T7 tai TVHllcni viciic rinm cavaitom Kof (Tolimo ii* « « v .kordeonu solo pagrojo Rita 

Vaitkutė, o pianinu — Miss J.

Ka- 
kad 
bus

Lie-

I

1

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Vis daugiau tremtinių 
į Daytoną

Apie 40 tremtinių yra parū
pinti dokumentai atvykimui į

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. ' 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

labai ačiū už tai. Džiugu visus riom savaitėm, bet galima ir, 
aukotojus ir rėmėjus prisiminti! trumpesniam laikui: dviem pir- 
Telaimina Jus Aukščiausias už mom arba dviem paskutinėm 
Jūsų visokeriopą gerumą. i savaitėms. Registruotis prašom 

’i Gildos Centro Valdyba pralei- tuoj pat, bet ne vėliau kaip iki 
do uolaus ir kruopštaus darbo 
metus. Didi garbė ir padėka jai. 
Sveikiname naująją Valdybą,

i

birželio 22 dienos. Pageidauja
ma didesnis skaičius dviem pir
mom savaitėm. Vienos savaitės!

kuriai pirmininkauja p. A. Va- mokestis — $12.50. Visais rei-j 
siliauskas. Linkime geriausio kalais prašom tuoj pat kreiptis' 
pasisekimo, gražaus bendradar- šiuo ądresu:

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti biavimo ir naudingų Bažnyčiai j Rev. Sister Superior 
bei tėvynei minčių pasidalinimo

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

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 rėmėju. Rėmė- bei realizavimo. 
f’ * vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto-:

ite 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”, į 
prof. A. Vaičiulaičio novelių naują rinkinį ir t. t.

Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00.
Amžiaieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00, Garbės Rėmėjai au
koja $100.00 ir IJetuviškos Knygos Globėjai aukoje $500.00 ar ir Užtarėją. Dėkui daug sykių, 
daugiau. Jie visi kas metai gauna naujų knygų už $7.50. j Jūsų Kristuje,

Metines duokles ir visas lietuviškai knygai leisti aukos ma- Nek p §vč p Marijos Seserys 
lonėkite siųsti adresu: o____ M

Bev, C. A Matulaitis, 2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 1 Sesuo M. Aloyza.

' mario,

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

nuo histerijos ir žemų 
Immaculate Conception Convent karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi- 
R. F. D. No. 2, Putnam, Conn. šokių nervų ir vidurių netvar- 

_______________ kūmo. Supiaustykit vieną gerą 
Su mažai pinigų negali atlik- arbatinį šaukštuką valerijono 

talkininkus savo darbui. Kas-'ti daug labdaringų darbų. Au- 
paskui dien meldžiame Jums ir Jūsų'kok BALF-ui ir pagelbėk bent 

artimiesiems Dangaus palaimos Į vienam kūdikiui ir ligoniui. Au-
'• per Mariją, mūsų visų Motiną'kas siųskite:

Labai džiaugiamės ir didžuo- 
jamės turėdamos tokius puikius

Jūsų Kristuje,
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Belgijos karalius Leopoldas žmor.a •
princese de Rethy, kurie dabar gyvena netoli Ge- 
nevos savo nąmuose Šveicarijoje. Jis tikisi, kad 
Belgijos parlamentas išspręs karaliaus grąžinimo 
klausimą jo.naudai, ir jis grįšiąs į sostą.

* <i‘ .--k A.-.4.
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VIETINES ŽINIOS
o

ŽINUTES
VMtavh. Biridio 5 «L. «!»• '

wit Adolfu BalmHu. M tah* “">** 1*5*® '**“ «- 
W*tėr 8t, Bruktu, u M. » «*WWM HMiriakmM 
n Viuckuto, 138 O SL, South *» ‘■“•‘r *«* *"

jventi naujuose butuone, prie 
Rolandas R. Trappier, 487 *****

E 8th St, So. Boston, mi Ele- k“ ***
onora Lekyte, 7 St Karks RcL, J V’Y’’
Dorchester. birž. Į i, pr aHUHto rato*,

Jonas Lee. 19 Pieasant St, t .
Brockton su Ona m Fjtippi. 4$ Sv? Viaeento tebdanafo* 
Rohinson St, DamUter. drauge btodnųnMeito to

Krikštu. Tą dieną buvo pa
krikštytas D. Ltoto. J«M9B- 
po - Tereeis (Šaltytės) PbŠB- 
kirnių, sūuns, gyv. 21 M 8t

Taip pat buvo pakrikštyta brolius ir seseris Naujakurius 
Alena Pranė, Frederiko - Ale- su patrijotingu jų .sumanymu: 

(Garboliauskaitės) duktė minėti liūdną Lietuvos okupaci
ją ir birželio M-15 dienos žvė- 

- Julės riško lietuvių masinio trėmimo

ms
CIark, gyv. 408 K St

B. Maria,' Alfredo
(Nevronytės) duktė, Vąičekaųs- į Sibirą, t. y. į karstą. Manau, 
kų* gyv. 16 Sanger St kad šis minėjimas bus tikrai 

gausingas kaip salėje taip ir 
Vdyhtoi. Velykinės išpažin- bažnyčioje.

ties ir Komunijos laikas baigia-: — - -----
si Švč. Trejybės sekmadieniu, Galėtu paimti. Ponia N. N. 
biri. 12 d. Labą! yrą svarbu nori Amerikon partraukti tmm- 
katalikųi šias metinias tinę vilniškę moteriškę. Pasiža-
pueigas. da gauti jai darbą 

kambarį.
Ponas N. N. taip 

partraukti Amerikon

ir duoti

guiimms ♦ i
Let’s Come Again To 

DARBININKAS ANNUAL
PICNIC

Sunday June 12,1949
Romuva Park, Montello, Mass. 
MNCS_to AL STEVENS ORCHESTRA 

RrfmlMMnts * AR Kinds
TBANSHJBTATION—Bus Leaving Cambridge— 

iHMMMNriglB Coaception Choreli — 12:00 noon.
80. EGHTOh Bto leaving — DARBININKAS 

BHg., Cer. “E" aad Broadway — 1:00 pjn.
Etodtrip ticket $1.25.

Irios savos spaudės neturi,.yra nei, p.p. Wodels, p. ZavadskuL

BALF Genite Gautos Aukos Per 
1949 m. Balandžio mėn.

$4.; Philadelphia, Eva Riekus 
$5.; Pittston, BALF 44 skyrius 
$500.; Scranton, ALRKS 4 aps* 
$50.; Warrior Run, Mrs. M. J 
$5.00.

CiMfn—Ib:
San Francisco, F. Hentschel

$5.00.
CttBBecttcut:

Ansonia, BALF 78 skyrius—
$71.2?; E. Hartford, BALF 12 
skyrius $300; Naugatuck, A. 
Barbiero $10.; Nmv Haven, M.
Dosinienė $2, BALF 32 skyrius 
$50; New Britain, K. Demikis 
$1.; Putnam, P. Jakutėlia $3.;
Stamford, Adam Deiyanas |l;į United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

WaahiBgton:
Yakima, Wm. B. Prank $5.00v

Wisconsin:
I Shtboygan, K. Karkazas $10.
I Auką siųsk:

Thompsonville, Agnės Lutvinas' 
$20.; Waterbury, Mrs. A. Bens-I 
leben $5., Jadvyga Stulginskąs 
$10., Eva Valaitienė $3., A. Mi
kulskį $10.

PasninkaL Trečiadienį, penk
tadienį įr šeštadienį yra ketvir
čio metų pasninkai. Tomis die- moteriškę. Užtikrina 
nomis katalikai nevalgo mėsos biitą. 
ir prisilaiko nuo valgymo taip 
kaip Gavėnios metu.

PeumbUbs. Trečiadienį vakare, 
bus Merginų Sodalicijos, 6v. Te
resės ir birželio mėnesio pamal
dos.

Ketvirtadieni — Heterų So- 
dalicijas ir HstsMą atinęsio,

PanktedtaU — 8v.yabwte

pat nori 
pabėgėlę 
darbą ir

Kiekvienas stengiasi šventa
dienio Hievąiaikį išmintingai iš
naudoti. Pakeisdamas savo į-' 
prastą gyvenimo aplinkumą, * 
bept kelioms popiečio valąn-1 
donas Stengiasi kur nore išvykti 
ir išsiblaškyti. Tuo geriausiai 
atsipalaiduojama noi> trumpam 
laikui nuo kasdieninių rūpesčių, 
nuskaidrinama nuotaika.

I^Darbinmkas” kės metai Su- ‘ 
teikia tokią progą ne tik savo' 
skaitytojams, bet ir visiems lie-' 

tuviams gražioje, maloniai gii- 
vbančipje pavasario gamtoje 
miaitikti, nasikalbėti. nasiklau- 
lyti žymesniųjų žmonių prakal
bų, pasigėrėti ne tik gamtą, bet 
ir fražie muzika, šiemet tokią 
progą “Darbininkas” suteikia 
biržebo 12 d. Romuvos Parke,.

.uaieptau. Dar praš
ūs, ar šiaip ar taip, tenka, jau būtų apie ibv*1 atbiliepia- 

vien^avo asmens ar šeimos ge- ma) jeigu leistume savo spaudai 
rovės sumetimais, kur nors iš
vykimu sunaudoti. Jis bus iš
naudotas tikrai išmintingai, kai, 
siankiant savo asmeninės gero
vės, pariamiamąs ir svarbus vi.
suomeninis tikslas.

šiuo ątvėju tas svarbus vi
suomeninis tikslas bus lietuviš
koji spaudą, savo apylinkės lie
tuviško laikraščio “Darbinin- 
kaš” palaikymas. Lietuviškosios 
spaudos reikšmė kiekvienam 
lietuviui išeiviui yra puikiai ži
noma ir tai aiškinti nereika
linga.

Kai tarnauja “Darbininkas” 
Amerikos lietuviams, ypač Nau
josios Anglijos, jau 34 metai. 
Sis įigpkas jo, kaipo laikraščio, 
amžius yra išdava tautinio lįe-! Žukevičiams už dokumentų at- darbą surasti ir plačiau Bosto-

Milinavičiai.

DĖKOJA
Šruo ątvėju galime paremti 

savo spaudą, net visiškai to ne
jausdami, o tik siekdami savo 
ar savo šeimos asmeniškos ge
rovės, atsilankydami į “Darbi- _ ______ ____ __ _______
ninko” pikniką. Tokios galimy- ^ip nuoširdų priėmi-
bės yra retos, kada galima 
vienu kartu pasiekti du tiks
lus: asmenišką įr visuomenišką . Taip pat širdingiausią padėką 
tikslą. Tai yra nepaprasta pro-'noriu pareikšti dėdėms Kaziui 

Vileišiui ir Jonui Bratėnui, o y- 
pač pusseserei Anelei Januške-

ačiūDaugelį kartų širdingai 
tariu mano brangiai tetai Mor
tai Bražėnienei už išrūpinimą 
dokumentų man atvykti į Ame-

mą ir motinišką rūpinimąsi ma
nimi.

Florida:
Miami, BALF 39 skyrius — 

$280.00.
lUinois:

Chicago, J. M. Šaltenis $25.; 
Edivardsville, Tony Jasate $1.; 
Lincoln, Susan Slakis (aukų la
pas nr. 19778) $25.; Melrose 
Park, S. Brazinski $5.; Rock- 
ford, BALF 85 skyrius $100.; 
Wilsonville, Kari Pačėsa — Au
kų lapas nr. 5173 — $64.75.

Indiaaa:
Beverly Shores, John H. 7a- 

bukas $10.; Indiana Harbor, E. 
Chicago ir Gary parapijų ALT 
$1000; Michigan City, J. Koz- 
lauski — aukų lapas nr. 1928— 
$17.

ĮVAHB SKELBIMAI
- 1

Ką* norite įsigyti SauUtoJe 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

aus. uksis
Realstatininkas 

7X0 N. Vbb Mėsa Avė., 
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

DAKTARAI

{VANS SKELBIMAI

r
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A. J. NAMAKSY
Reni Estate * 

Insurance
409 W. Brauto?

80. BOSTON, MASS.
Offtos Tai. SOetb

ga kiekvienam lietuviui. 
Išnaudokime šią progą.

J. L-kas. vičienei ir jos vyrui Juozui Ja- 
--------- ‘-----------  nuškevičiui, kurių dėka ir rū- 
PADEKA-------------- pėsčiu pasiekiau Ameriką, o čia
i {Amerikoje visa širdimi man pa-

Reiškiu nuoširdžią padėką p.p. dėjusiems tvarkytis, kurtis,

Trys šeimos pageidauja mažų 
tremtinių vaikučių užsirašyti 
augintiniais.

Kas žinote tokių, praneškite 
“Darbininkui”.

' Didins gsminsriją. Jo Eksce
lencija Arkivyskupas Cushing 
laišku visose Hu»^>nvw balny- 
toe sMMb metinę gemmąri- laiką jie yra .dagĮg mivegtęs Ka
jai trilypę rinkliavą: seminari
jos užlaikymui, jos didinimui ir 
statymui naujos Amerikoniš
kos kolegijos Romoje, Sv. Pet
ro parapijos bažnyčioje šiems 
tikslams renkamos aukos
5 ir 12 d.

J -IJLA-J.IJLU1

PRANEŠIMAS

birt.

LRKSA 94 kuopos valdyba 
praneša narių žiniai, kad š. m. 
birželio - Jaute 10 d. 8 vaL va
kare “Darbininkas” namuose į- 
vyks visuotinas narių susirin
kimas. Bus svarstoma pikniko 
apyskaita bei pelno paskirsty
mas.

Nariai/- kurie nėra apsimokėję 
apdraudos mokesčio' — prašo
me iki to laiko paruošti, 

į Primenu, kad apdraudos mo
kestį priimu kiekvieną dieną sa
vo bute nuo 6—8 vai. vakaro 
701 E, Second St So. Boston, 
Kam.

gausas:
Kansas City, Mike Wideika— 

$15.

tuvių išeivių susipratimo ir at-1 siuntimą malonų priėmimą, tė-^ pažinti.
ąparumo, bet iš kitos pusės ir.višką globą ir materijalinę bei Kadangi kitkuo negaliu atsi- 
jis pats, šis laikraštis, yra prie- moralią? paramą. Dėkoju p.p. dėkoti, tad tebūna man leista 
♦■aptirtii lietuviškumo. Per tą Balčiūnams už įgąterijalinę pa- atsidėkoti širdingu lietuvišku 

ačiū jr dar kartą ačiū.
Jūsų Antaaas UžubaUs.

“ - nmą, man , ir šąįm»i, esant
talikų Bažnyčios ir lietuvišku-{tremtyje ir čia Amerikoj. Įr 
mo labui, ne tik talpindamas mane parėmusiems: p.p. Simon 
savo skiltyse tautiniais ir reli- Alukonis, Sr., p. Miliūnui, p. 
giniais klausimais straipsnius, Marijonai Alukonienei, p. Adam 
bet ir spausdindamas lietuviš-. Aleksiūnui, p.p. Arlauskams, 
kas knygąs. į p.p. Anne ir Joe Alukonis, p.p.

Spauda, kurios tikslas yra Juozui ir Palmyrai Alukonis, 
švietimas ar tautinės sąmonės p.p. Baltuliams, p. V. Baluko- 
palaikymas, yra nepelninga ir nis, p.p. Bekšams, p.p. Cunis, 
visuomet reikalinga visuomeni- p.p. Kurams, p. Vera Kanusky, 
nės paramos, ypač šiais laikais, p.p. Komar, p.p. Kengris, 
kąda kainos visa kam taip auk- Mary Kraunelienei, p.F. 
š|ai iškilo ir darbas pabrango, I dinskams ir dukterims, 
o laikraščio prenumeratą tik 
labai nežymiai pakilo. Kad ir 
toliau galėtų “Darbininkas” 
tarnauti lietuviškumo palaiky
mui ir švietimui, jis reikalingas 
savo tautiečių paramos. Savo 
spaudą paremti yra ir mūsų 
pareiga ir tautinės garbės daly
kas, nes apie tas tautybes, ku- gevičių šeimai, p. Vyšniauskie-
Ii i . i. ■ . j p.i ■ ■ ■ ■ u i ■ L i_ j ■■■■ L „ • i

P- 
p.p. Gru- 

, PP- 
Frank Grudinskas, p. Gainų 
šeimai, p. S. Jakubauskas, p. 
Uršulei Matulis, p.p. Mozuraitis, 
p. Mickevičiui, p.p. Naujokai- 
čiams, p.p. Noren, p.p. Pin
kams, p. Tarnas, p.p. Traut- 
man, p. Mary Skėbas, p.p. Son- 
gile, p.p. Sosnoski, p.p. Volun-

Draugijų Valdybų Adresai

JQMO

Vinto BnhikflaM, Savininkas.

akMHNMaooaaan■UKoaoasI

Myopia Clw Beverage Co. 
Gnttos Ava. . Miagtoe, Man

T* Mtaa» 1301-W
FRANA8 GERUMUS, Num TeL DcdhUd U9V*' 

.11 u II ■ W

fMR P^0COkOb|| MMRIHuU^* *

Geriausia Užeiga Vyramo ir Moterims yva

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina, gerų? lĮfttųvižkgs pi«* 
tus, užlaiko geriausi -ir

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

MhtalHL Mks.

Amerikos Lietuvių faunas
Daugelis tremtinių, važiuo

jančių į Ameriką pagal ne gi
minių garantijas su baime klau
sia savęs, kas jų laukia pirmo
mis dienomis: ar kvietėjas pri
ims nors kelias dienas, kol su
siras tremtinys kambarį, ar 
duos pavalgyti, kol tremtinys 
gaus darbą. Ir koks malonus 
siurprizas, kai tokį nedrąsiai 
statantį savo koją ant laisvos, 
bet iš karto svetimos, Ameri
kos kran\o sutinka mylinti šir
dis su pagalba, kol toks trem
tinys atsistos ant savo kojų.

Ir aš su žmona važiavau pas 
ne gimines, tik per Putnam Ne
kalto Prasidėjimo Seselių Mo
tinėlės Aloyzos ir busimųjų glo
bėjų dukters vienuolės Benig- 
nos pastangas ir rekomendaci
jas pas p.p. J. ir M. Raškaus
kus į So. Boston 27, Mass., 225 
“L” St Įr aš stačiausi tokius 
pat klausimus. Bet, kai stotyje 
pasitiko visa mielų p.p. Raš
kauskų šeima, kai vėliau įvedė 
į gražų kambarį, apdovanojo 
visokiomis dovanomis ir patys 
šeimininkai ir jų dukters, se
sers bei pažįstami ir rūpinasi 
akiems surasti darbą, — tik 
tada supratau, kiek daug žmo
niškumo ir atjautimo yra vie
tos lietuvių širdyse.

Sviesi, lietuviška p.p. Raš
kauskų šeima rūpinasi ir kitais 
tremtiniais, rengdama jiems 
siuntinius. Ji remia taip pat 
kiekvieną lietuvišką reikalą. 
Dukterys čia gimusios ir augu- 
8ios gražiai kalba lietuviškai, 
dalyvauja lietuvių organizacijo
se, domisi savo tautos kultūra 
ir kuo galėdąmos padeda at
vykstantiems įsikurti Ameriko
je ir susiartinti su vietos lietu
viais.

Už atkvietimą Amerikon vi
suomet būsime giliai dėkingi 
p.p. Raškauskams, N. P. Sesė

Marylaod:
Baltimore, BALF 64 skyrius 

$2,000.00.
Mamachusette:

HaverhilĮ, BALF 59 skyrius 
$39.; LoweU, Miss M. G. Mar- 
tin $20; Norvood, D. Razulevi- 
čius $5. ; Wheelwright, A. Tam- 
kus $2. ; Worcestęr, Bostono 
Siuvėjų Unija ir Lietuvai Y>- 
duoti Sąjunga $300.

Michigan:
Detroit, Mrs. A. Yankus — 

$13.85; Grand Rapids, K. Kuni
gėlis $10.; White Cloud, Joe 
Kazunas $2.

Nebraska:
Omaha, Kun. J. Jusevich — 

$54.96.
New Jersey:

Arlington, Julius Paknis |12; 
Burlington, W. Lankelis (lapas 
4489) $15JO; East Nevrark, 
Harrison - Kearny Trust $10; 
Harrison, Mr. Edmund Bennett 
$10.; Jersey City, N. J., N. Y. 
Vyčiai $156.; Kearny, A. Star
kus, M.D. $10., Arlington Real 
Estate $5., L. G. Cormier, Ine. 
$5., Savage Hardvare Co. $5., 
T. Wancevich $10., A. H. Sa
vage ,Inc. $3., Wm. F. Kelly — 
$5., Isidor Minta $10., Herman 
Karina $10., West Hudson 
Buick Co. $5., Wm. Zalkin $10.; 
N. Arlington, Arthur O’Connor 
$5., Ridge Realty Co. $5.

New York:
Brooklyn, M. Paliučiūtė $5.; 

E. White Plains, M. Symulevich 
$5.; Kerkonkson, A. Antpusat 
$10.

Ohio:
Cleveland, BALF 55 skyrius 

$58., Andrius Šlokaitis $3.; 
Dayton, Liet Katalikų Draugi
jų Federacija £22.50.

Pennsytvaria:
Eddystone, Mrs. C. Mitchell

Benignai, 
Laučkai ir 
kui, įvairiai 
atvykimą.

|CASPER
I FUNERAL

p. Masionienei, • p. 
kun. A. Abračins- 
rėmusiems mūsų

V. Kulbokai.

Lankėsi
Pereitos savaitės pabaigoje 

“Darbininko” redakcijoj lankė
si gen. Musteikis, neseniai at
vykęs iš tremties — Vokietijos, 
lydimas p. Jono Kasmausko, į- 
žymaus pramonininko, kuris 
parūpino gen. Musteikiui ir jo 
šeimai butą ir taip pat pažadė-

lių Motinėlei M. Aloyzai, Sės.| jo parūpinti darbą.

YAKAVONIS
■funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakt} 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton B-16B0

W AITT
FUNERAL HOME

$0 Emerson Are. 
Brockton, Mase.

Edrard J.VaRt 
(Waitekūnau) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave„ 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary PubUc)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
Mdąs ir Bostono kolonijas še- 
miansiomis kainomis.

Kalnas tos pačios ir | kitus

Baikale šaukite; Tel TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

884 East Broadvay
BOUTH BOSTON, MkSS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj.
Kaplyeta Šermenims Dykai 

NOTARY PUBUC 
Tol. SO 3-0615

BOuth Boston 6-2606

o



4

v

Antradienis, Birželio t d., 1949
*

DARBININKAS

Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
ir savo “filosofišką” pasakaitę 
apie kalną, kur, tiesa, pradžioje 
teigiama tikrai bešališkai, kad 
vienoj pusėj to kalno atsistojo 
vieni “tie patys geri žmonės 
lietuviai”, kitoje — kiti, ir ne-

visti r.cptžįstcmi, jauni ir nau-1 
ji žmonės”, •‘neteisybė’*, “pasi- 
grobimas” ir t.t. Taigi, tiek 
Tamsta, pridėjai "i^erlų” tik į 
vieną straipsnį, tai ko stebitės, 
jeigu ir anksčiau: "Kaip miške 
buvo šaukta, taip ir atsiliep
ta”?...

Dėl J. Pronckaus “Bešališko” 
Straipsnio “Naujienose“

Jau daugelio autorių pavar
dėmis: “Dalyvis”, “Dalyvavęs”, 
‘Svečias” ir kitokiomis esame, 
skaitę “bešališkų” straipsnių,.
kaip Kanados “Nepr. Lietuvoj”, besuranda bendros kalbos... Ta- 
taip ir Amerikos “Naujienose”, ėiau, kai jau pradeda autorius 
berj’škinančių susidariusią pa- “aiškinti”, kurioje kalno pusėje! 
dėtį Kanados lietuvių organiza- ir kokie žmonės atsistojo ir 
cijiniam gyvenime. Pagaliau, 
susilaukėme vieno ir nebe sla
puko ,, kdris, atsistojęs ant 
aukšto pjedestalo, išdidžiai iš
dėstė savo “bešališką” nuomo-

pradėjo “spiaudytis”. Čia jau 
išryškėja, kad “švelniai tariant, 
tą padarė tik “akiplėšiškieji” 
‘KLS-gos asmenys”.. (J. Prons- 
kaus teigimas. V. G.). Gi KLCT 

nę, visiškai pasmerkė KLS-gos žmonės, kaip ir visose tolimes- 
veiklą, dar kartą išvadino juos nėse straipsnio autoriaus min- 
“atakalūnias”, prisiminė taip tyse žymu, tėra tik “nekalti a- 
mėgstamą jo bendradvasių 
linksniuoti “devyniukę“, nuo sa
vęs dar pridėdamas, kad tai prie KLS Biuletenio, 
buvę “karštagalviai”. Pabrėžęs, jam keliąs įtarimo Biuletenio 
kad KLS-goj tesiranda tik ma-, tonas ir jo stilius. Biuletenyje, 
žai pažįstami ar visai nepažįsta- esą, marguote marguoja žodžiai 
mi ir jauni bei nauji žmonės (iš ir sakiniai: “melai”, bolševikiš- 
tokio apibūdinimo atrodytų, kos priemonės”, “ardomosios 
kad tai ne kiek didesni veikėjai pastangos”, “kenksmingas gry- 
už vaikus... V. G.), gale straips- bas“, “neteisybė”, “taurieji lie- 
nio, vis dėlto, vėl “grąžinda- tuviai”, padorūs žmonės” ir t.t.. 
mas" teisę ir vienos ir kitos pu-j 
sės asmenims vadintis “vyrais”, kodėl gi 
maždaug, Jerichono balsu auto-'Jums prie širdies esančios “N. 
ritetingai sušuko:
— Vyrai, teks taikintis!...

Kaip gi gera, sakyčiau, žmo- narni 
gui pasijusti tokiu autoritetu: tais“, naudojančiais bolševiki- 
čia pat gali norimus asmenis nius metodus žmonėmis “nusi- 
pasmerkti, gali juos išvadinti gyvenusiais“ ir pan. Galėčiau 
“mažai pažįstamais ar visai ne- tokių išsireiškimų pririnkti be- 
pažįstamais, jaunais bei nau- galės, bet neturiu noro ir laiko, 
jais žmonėmis”, o tuos visus Jei Tamsta nori jų pasiskaityti, 
žodžius susumavus, atrodytų, tik pavartyk “N.L.”, ypač nuo 
kad tai kalbama tik apie ko- to laiko, kuomet buvo pradėta 
kius nors nesubrendėlius (suma toji negraži laikraščio kampa- 
ne menkesnė išeitų! V. G.) ir, nija prieš KLS-gą, tai yra po į- 
pagaliau, vėl sušukti: “Vyrai!... vykusio suvažiavimo, kuomet 
ir t. t.” KLT skyrių atstovai nutarė pa-

Na, bet tiek to. Pažiūrėsime keisti savo pavadinimą į Kana- 
ką gi toliau straipsnio autorius dos Lietuvių Sąjungą ir nesuti- 
rašo. Iš pradinių jo rašinio ei- ko prisidėti prie “aukščiausio 
lučių, atrodytų, kad autoriui vi- sovieto” — KLCT. Be to, galė- 
sa padėtis yra išryškėjusi, kaip tum persiskaityti dar, Tamsta’ 
“ant delno” apie Kanados lietu- ir savo paties čia kalbamą Į 
vių organizacinį gyvenimą, tai- straipsnį, kur, šalčiau pažvelgęs 
gi, ir teks kalbėti su p. J. Pron- ir nebebūdamas “jaunatviškai 
skum, kaip su gerai dalyką ži- įsidingavęs”, Jūsų žodžiais ta-

. riant, taip pat rastum gana 
Pradžioje savo rašinio auto- gražių išsireiškimų, kaip pav. 

rius teigia, kad jis norįs “beša-, “spiaudymasis”. Žinoma, iš
liškai” pažvelgti į reikalą. Tuo KLS pusės, “atskalūnai”, “karš- 
tikslu jis patiekia skaitytojams tagalviai”, “mažai pažįstami ar

nančiu asmenim.

.f • 8
tyje. Ponai Kreučiūnai yra la
bai malonūs žmonės. Ix>well*io 
lietuviai jais labai patenkinti ir 
džiaugiasi. Dr. Wm. K&učiūnas 
priklauso prie lietuviškų orga
nizacijų ir yra SLRKA 285 kp. 
narys.

Darbai mūsų kolonijoje. Dar
bai mūsų kolonijoje silpnai ei
na. Audeklinės dirba tik po 
kelias valandas j dieną.* Tai ir 
bedarbė mūsų mieste pasiekė 
rekordą. Kultūrinė lietuvių 
veikla yra sustingusi. Reikia iš
sijudinti. Pušinas.

Toliau Tamsta vis stengiatės 
prikei-gti KLS-gos žmonėms 

i kažkokį konfesinį atspalvį, siū
lydamas jiems susiorganizuoti į 
Katalikų organizaciją. Man ro
dos, kad kai Kanados katalikai 
panorės organizuotis į konfesi
nę organizaciją, tai jau neklaus 
ateistų 
kas tą 
niekas 
niekas 
duoda, 
doje 
partijos nėra, ką ir pats p. J. 
Pronskus pripažįsta, o žmonės, 
visi bendrai, buriasi į tokias 
organizacijas, kurios siekia vie
no ir svarbiausio tikslo Tėvynės 
atvadavimo ir kultūrinės veik- 
los plėtimo. Dargi p. J. Prons
kus teigia (jau girdėtą “gies
melė” iš “NL” puslapių), kad, 
sustabdžiusi savo veiklą senoji 
KLS-ga Montrealyje, buvusi 
aiškiai konfesinė katalikų orga
nizacija. O iš tikrųjų, toji orga
nizacija pirmiau yra buvusi Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyriu
mi, tik vėliau, Vilniui grįžus 
prie Lietuvos, ji persiorganiza
vo į savaimingą kultūrinę orga
nizaciją ir veikė toliau. Tai argi, 
jau p. Pronskui ir tiek nebeži- Amerikoje Waterburio skyrius 
noma, kad Vilniui Vaduoti Są- gegužės 21 d. turėjo prieš vasa- 
junga nebuvo jokia konfesinė ros atostogas paskutinį sus-mą. 
organizacija?... Čia ir išryškėja Jame paskaitą skaitė neseniai 
posakis, kad “‘Ateistiniam pa- (Waterbury įsikūręs ir paprastu 
šauliui daug dažniau rodosi a- fiziniu darbu sau ir šeimai duo- 
kyse konfesinė dvasia, negu ti- ną uždirbąs Viktoras Jasaitis, 
kintiesiems...” i ——-----------------------------------------

Dargi p. Pronskus išranda lietuviškasis Jaunime 
naują faktą, jog KLCT, esą, 
siekusi ir prieš suvažiavimą 
KLT skyriams leisti išsirinkti 
savo centrinį organą ir pan. 
Deja, čia jau visiškai nušnekė
ta. Jeigu taip, tai pasakyk, p. 

' Pronskau, kodėl KLCT visai 
nenorėjo leisti KLT atstovams 
pravesti savo suvažiavimo, ko
dėl ji neparuošė skyrių atstovų 
suvažiavimui i 
kės? Ar tai tas rodė KLCT no- ... , . ~ „ ... .
rą. kaip Tamsta rašai, leisti VlSk.a . ‘.etuvisla pa-
jiems išsirinkti savo centrini P>?«ai ir metle-savo Tevy- 
organą ir aptarti kitus veikimo turi būti Tavo, Lietuvi 
reikalus’.. Jaunuoli, sukis.

Bariesi, kodėl skyrių atstovai LIETUVOS VYČIAI šau- 
iš statuto nutarė 
paragrafą, kuris, Tamstos žo- nimą burtis po Vyčių 
džiais tariant, ir kalbėjęs apie liava. 
subūrimą visų lietuvių be pa-j 
žiūrų ir religijos skirtumo. De
ja, matyt, p. Pronskus visai 
neįsiskaitė į tą paragrafą. Ten 
kalbama ne apie visus lietuvius, į 
kaip pavienius asmenis, bet a- moj, pramogose ir rimta- reikšti nuoširdžią padėką tau- 
pie visokiausias organizacijas me Lietuvos laisvinimo tiečiams, kurie gelbėjo ir talki- 
ir partijas. I darbe. Per Tavo gražų pa-

Taigi. p. J. Pronskus savo lietuviškoj veikloj
i straipsnyje: . ....
Įtimais” — “Naujienos” Nr. 

1119, nieko nepasitarnavo Kana
dos lietuvių vienybės reikalui ir 
jo “bešališki“ žodžiai 
skambėjo labai dusliai, nes tai 
buvo tik kiauras “trigrašis” ir 
advokatavimas vienos pusės
naudai... V. Geneikis.

I

vinėliai”...
Vėliau autorius ilgiau sustoja 

kuriame

Na, Gerb. Pronskau, pasakyk,
Tamsta neprisimeni

Lietuvos” stiliaus “periu”, kur 
taipogi KLS-gos žmonės išvadi- 

“atskalūnais”, “totalis-

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, įSIGYK — 
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

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

DARBININKAS
W *Ml*nw*V SO. BOSTON. MASS

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; -kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.Q0; 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 kon vertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SS WmC Br©adway S©. Boston 27, Mos*.

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

\Tardas

patarimo, ar jiems lai- 
j>adaryti ,ar ne. Jiems 
to negali uždrausti ir 

iš šalies pa tarimų tene- 
Taėiau ligi dabar Kana- 
Krikščionių Demokratų

HIILADaHflA. M

Geležinkeliečių streikininkų riaušės Berlyne, britų sektoriuje, Zoo 
stotyje, kur du streikininkai buvo komunistinės policijos nušauti, kai 
šioji policija šaudė į streikuojančių geležinkeliečių susibūrimą.

ATHOL, MASS.

Gražus Patarnavimas. Teko 
patirti, kad vietos kazimieriečių 
klebonas, kun. Ignas Valančiū- 
ans, atvykus iš tremties mūsų 
tautiečiams Philadelphijon, nu
vyksta į geležinkelio stotį juos 
sutikti.
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jrOfcOMTJOSK
WA1HBURY. CONN.
Ateitininkų susirinkimas

L. K. Ateitininkų Sąjungos

*

PADĖKA

Mielos Athol’o Lietuvės!
Širdingai dėkojam už

Iš lenkų spaudos. Vietiniame 
lenkų savaitraštyje “Gwiazda” 
No. 45 tilpo ilgokas eilėraštis, 
parašytas pagerbti mūsų kom
pozitoriui, Juozui Žilevičiui jo 
20-ties metų kultūrinės darbuo- 

įtės sukakties proga.
mumsi Dienraštyje “Dziennik Zwąz-

suruoštą “parę". už gausias ir k gegufe „ d [ai<Jo>
gražias, dovanas, kurias gavo-j pusUpyje
me* 'snis, užvardintas "Maskolių Pa-

Dėkojam Markunienei Pauli- 
nai, Markūnui Jonui, Tamošiū
nienei Grasei, Tamošiūnui Pet-' 
rui, Aukštikalnienei Margarė- 
tai už visus rūpesčius, ir visoms 
Athol’io lietuvėms moterims, ir 
P.P. Erikson, gyvenančiam

Lietuviškosios Worcester, Mass. Dar sykį šir
dingai visoms ačiū, kurios bu
vo

chemijos mokslų daktaras. Dr. 
i Vyt. Maurutis referavo apie 
at-kų skyriaus organizacinį gy
venimą vasaros atostogų metu, 
o Dr. Pet. Vileišis kalbėjo e- 
konominiais ir šalpos reikalais; 
taip pat gyvai buvo svarstoma 
ir V. Šmulkščio referuoti Kata
likų Fondo ir
Knyges vajų reikalai.

Iki šiol buvusiam Ateitininkų 
Waterbury skyriaus pirriL SL 
Selenui dėl silpnos sveikatos iš 
pirm, pareigų pasitraukus, jas 

| perėmė buvęs valdybos kandi- 
' datas Juozas Kazlauskas. Ploji

mai palydėjo naujojo pirm, kal
bą, kuria jis dėkojo buvusiam 
pirm., valdybai ir visiems na
riams už darbą iki šiol ir kvietė 
visus į nuoširdžią talką ateities 
darbams. '

Sus-mui gražiai ir nuotaikin
gai pirmininkavo at-kų vyres
nysis narys — sendraugis Vėl. 
Kuzmickas, sekretoriavo— Aid. 
Bajorinaitė, o sus-mą malda 
baigė skyriaus dvasios vadas— 
kun. A. Cabitor.

Po sus-mo keletą valandų bu
vo draugiškai pasilinksminta, 

išbraukti 5 kia visą lietuviškąjį jau- padainuota ir artimiau susipa- 
vė- žinta su naujai į skyrių įstoju

siais nariais. A. Bu-kas.

atvykusis is iremnes!
Tu žinai, kad kenčianti 

tėvynė Lietuva kreipia į 
Tave savo akis ir laukia iš 

j Tavęs didelių žygių. Tu e- 
si Jos ateitis. Tu turi išlai
kyti Jos dvasią ir, kai at
eis laikas, parsinešti ją 
P7. Nemuno krantų

i Lietuviškas žodis, lietu-
1 i rily b

Šioj kilnioj lietuvių 
talikų organizacijoj tu 
sipažinsi su pačiu veik
liuoju Amerikos lietuvių 
jaunimu sporte, dra-
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bai-šiurpia iliustracija, 
Lietuva atvaizduota 
parblokšta.
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Š. m. gegužės mėn. 18 d. at
plaukiau kartu su 184 tremti
niais lietuviais į Bostono uostą.

Nors visi buvome labai išvar
gę, tačiau, išgirdę ugningą 
Tamstos, Pone redaktoriau, 
sveikinimo žodį, atgavome jė-

Susirinkimas. Gegužės 22 d. gas, viltį ir pasitikėjimą, 
bažnytinėje svetainėje įvyko) Vos tik išlipome iš laivo, pa- 
SLRKA 285 kuopos susirinki- jutome žmogaus ir artimo mei- 
mas, kuriame dalyvavo dvasios lę tikra to žodžio prasme. To- 
vadas kleb. kun. J. Skalandis. kia puikia NCWC organizacija 
Susirinkimas buvo labai gyvas.;ir lietuvių moterų pasiaukojimu

Reikia šia proga, pažymėti, buvau nustebintas ir giliai su- 
kad prie kuopos priklauso veik- jaudintas. Šiandie tiesiog nesu- 
liausieji jaunimo atstovai ir visi randu žodžių, kuriais galėčiau 
domisi SLRKA veikla. Kuopos išreikšti savo dėkingumo jaus- 
valdyba savo uždavinius atlieka* mus už taip nuoširdžią ir ma- 
gerai.

ninkavo kuo nors atvykus 
mums į J.A.V. Į

Ypatingą padėką jaučiame 
kun. J. P. Vaičiūnui, paėmu
siam mus iš laivo “Maripe Fla- » 
cher” Bostone ir už atgabeni-; 
mą į Nashųą. Čia jausdami jo 
rūpestingą globą ir kitų tautie
čių remiami galėjome apsistoti.' 
Be to, mūsų įsikūrimo pradžiai 
ypatingai talkininkavo Mitchel- 
liai, Veličkai,® Paškevičiai, Če
pai, Sklat, abeji Augūnai, Kaz
lauskai, Utkai, Rasimavičienė, 
Overkai, Andruškevičiai ir Šv., 
Kazimiero vardo moterų drau-Į 
gija, ypatingai šitos draugijos’ 
paskiros narės, šitų šeimų ap-' 
linkumoje greitai išdilo sunkūs 
tremties metai ir galėjome pra
dėti gyvenimą iš naujo. Jiems 
leiskite, gerbiamas Redakto- 

pasižadėjimą aukoti dainos, ten mintyse atgyja riau> Jūsų laikraščio skiltyse 
išreikšti tikrą pagarbą ir nuo- 

. širdų ačiū.
Kartu negalime pamiršti ir 

į kun. Ed. J. Mac Donalfl, tai 
; svetimos tautos sūnus, tačiau' 

jis parodė gilų atjautimą mums 
ir už jo medžiaginę paramą lįę- 

*ikame visados jam dėkingi.
I Antanavičių šeima.

lonią globą, kurią jaučiau pate
kęs į muitinę ir iki pat kelionės 

Mūsų kolonijoje įsikūrė pir- galo. Labai gaila, kad nežinau 
mas dantų gydytojas. Tai yra tų meiliai besišypsojančių po- 
dantų gydytojas lietuvis Wm. ’nių pavardžių ir negaliu kitaip 
A. Kreučianas, neseniai grįžęs Į padėkoti .kaip tik šiuo būdu, 
iš U. S. kariuomenės. Jis yra 
gimęs ir augęs Lowell’yje. Lan- lų savo įsitikinimą, kad toks 
kė Tėvų Marijonų Kolegiją pasiaukojimas ir broliška meilė 
Thompson, Conn. Neseniai ve
dė lietuvaitę iš Athol, Mass. 
Taip pat dantų gydytoją. Čia į- 
sikūrė gražiausioje miesto gat
vėje, 196 Merrimack, kur abu 
darbuojasi dantų gydymo sri-'1949. V. 20.

Šia proga noriu pareikšti gi-

ištirpys ir tuos šaltus ledus, 
kurie yra prislėgę mūsų visų 
motiną tėvynę — Lietuvą.

K. Jurgutis.
Detroit, Mich.

Drauge arba gre- Amerikos jaunimas, gimęs 
“Naujienos” Nr. įr augęg toli nuo savo tė

vų žemės, pasistiprins ta
vo atvežta lietuviška dva
sia’ ir įgys dar didesnę 
meilę savo bočių žemei. 
Per plačius vandenynus, 
per didelio vargo ir baisios 
nevilties dienas . prakelia
vęs ir į laisvą Amerikos 

Prof. Vytautas Bacovi- šalį gyvą ir ryškų kenčian
čius Realia BALF-ą čios Tėvynės vaizdą širdy 

---------- atsinešęs, mokėsi kai kur 
žinomas lietuvis kompozito- gęstančią lietuvišką ugne- 

rius prof. Vytautas Bacevičius lę atgaivinti.
atsiuntė BALF-ui laišką, kuria- Tad stok greta gražiau- 
me rašo: • šių lietuviškų pajėgų A-
— Jausdamas, kad kiekvieno merikoje.

lietuvio pareiga padėti savo Kur jaunimas renkasi, 
tautos reikalams, prašau priim- ten skamba lietuviškos 
ti mano
$50., po 10 dolerių kas mėnesį Tėvynės vaizdai ir dide- 
pradedant birželio mėnesiu...— “

BALF-o Centras širdingai 
dėkoja mūsų. Kompozitoriui 
prof. V. Bacevičiui už jo kil
nius jausmus ir pasižadėjimą 
paaukoti tremtinių gelbėjimo 
reikalams.

BALF-o Centras.

nu-

Tad stok greta gražiau
sių lietuviškų pajėgų A-

liems pasiryžimams užsi
dega širdys. Tad juo dau
giau- mūsų, tuo tvirtesnė 
viltis, tuo arčiau Lietuvos 
laisvės rytas.

Visi į Lietuvos Vyčių 
eiles!. _ . .. .

Lietuvos Vyčiai J

i

88-nių metų menininkė, Grandma Moses, po
zuoja St. Ettienne galerijoje, New Yorke, prie sa
vo paskiausiai nutapyto paveikslo, kuris vaizduo
ja vieną žiemos sceną “Einamė į Bažnyčią”, Už šį 
paveikslą ji gavo Moterų Tautinio Spaudos klubo 
dovaną.
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