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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudas, ne
turi teisia vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Niekas gal tiek daug neišken
tėjo, tiek daug nepergyveno 
baisiuose Antrojo Pasaulinio 
Karo sūkuriuose, kaip tremti
niai. Jie ėjo, brido, per griuvė
siais nusėtus Europos plotus, 
murkdėsi kraujo ir ašarų kla
nuose, kentė šaltį, badą, žvelgė 
mirčiai į akis. Ne vienaą atsiti
kimas buvo, jų daug, kai moti
nos, nešdamos mažus kūdikė
lius ant rankų ir skausmo bei 
baimės perkreiptais veidais, tū
nojo kur nors slėptuvės kampu
tyje ir, pragariškų bombų spro
gimo atgarsiuose, laukė savo li
kimo lemties. Daugelis jų, 
spausdamos savo lūpas su pas
kutiniu kūdikio pabučiavimu— 
pasiliko ir amžinai ilsėtis su
griautų namų griuvėsiuose. Vy
rai, šeimų galvos — tremtiniai, 
su didžiule širdgėla dažnai žiū
rėdavo į savo šeimos narius ir 
sielodavosi, kad jie, nors turė
dami stiprius raumenis, negali 
uždirbti jiems duonos kąsnio, 
negali jų paguosti, suraminti ir 
pažadėti ką nors rytdienai...

Tai toks, trumpai suglaudus, 
buvo išblokštųjų iš gimtojo 
krašto likimas. Didžia dalimi jis 
tebėra toks pat ir šiandien...

Tačiau, žinoma, nėra to blogo, 
kas neatneštų ko nors ir gero. 
Taip sako lietuviškasis priežo
dis, taip yra ir nūdien. Iškentė
tasis vargas, baimė ir visokiau
si nepritekliai— buvo mūsų gy
venimo universitetas. Jis mus 
išmokė kentėti ir ruoštis gali
miems ateityje didesniems

Šfometo  ̂pasaulis stovi pašei 
baisią ir.sunkią dilemą: žūti ar 
gyventi. Tos dilemos sudėtyje— 
yra dvi galimybės: laisvė, kurią 
turėtų ir galėtų atnešti pasau
liui. Vakarų demokratijos ir 
vergija, kurią žada žmonijai 
baisusis bolševizmas.

Tačiau, ir vienu, ir kitu atve
ju, laukiamas dar kartą didžiu
lis pasaulio sukrėtimas. Visi 
matome, kad baisioji komuniz
mo banga ritasi didžiuliais Azi
jos plotais, diena iš dienos^ ar
tėdama prie savo pagrindinio 
tikslo — pasaulio sukomunisti- 
nimo; Ir tai, sakyčiau, vyksta 
taip vadinamos taikos metu. 
Jeigu tos kruvinos ir smurtu 
bei teroru paremtos bangos 
niekas nesiryš sustabdyti — 
vargas žmonijai.

Taigi ,tai yra viena galimybė, 
kuri gali įvykti pasaulio diplo
matijai dar “tebesprendžiant” 
taikos problemą ir sunaikinti 
žmonijos kultūrą bei civilizaci
ja .

Antroji galimybė, kuri tebėra 
galima šiandien ir, geriausiu at
veju, gal dar rytoj — yra ka
ras. šis atvejis, žinoma, taip pat 
yra baisus ir žalingas pasauliui, 
bet jis yra neišvengiamas, jei
gu norima dar išgelbėti tai, kas 
yra galima. Dar šiandien, gal 
dar ir ryt — karo laimėjimo 
šansai — yra Vakarinių Demo
kratijų pusėj. Kas bus poryt — 
sunku bepasakyti...*

Taigi, mes visi turime ruoštis 
ir ruošti kitus, kad sutiktume 
kaip vieną, taip kitą atvejį stip
rūs dvasia ir užsigrūdinę fizi
niai.

v Kaip matome, šiandieną stovi 

prieš vienas kitą du milžinai: 
Teisybė ir smurtas bei klasta. 
Kuris iš jų laimės? Kurio iš ji 
pozicijos stipresnės? Kuris ii 
anksto jau buvo išsikasęs stra
teginiai patvaresnius apkasus? 
Tai vis klausimai, į kuriuos

Tęsinys 2-rume pust

Čeky Komunistai Sutrukdė 
Pamokslą Arkivyskupui Pragos

Policija išvaikė susirinkusius katali
kus. - Arkivyskupo laiškas buvo skai 

tomas kaikuriose bažnyčiose

Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Boston, Mass., Sutvirtinimo Sakramento klasė. Sėdi pačiame vi
duryje J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., kuris puteikė Sutvirtinimo Sakramentą. Jam, 
asistavo sėdįs jo dešinėje kun. Pr. M. Juras ir sėdįs kairėje kun. Pr. V. Strakauskas. Iš kairės į de
šinę — stovi — kun. A. Kontautas; sėdi — kun. Jonas S. Švagždys, kun. Biekša, vietinis kleb. kun. P. 
Virmauskas, ir toliau — kun. Strakausko kairėje — Prel. Dr. Kazimieras U rbonavičius, kun. J. Dau- 
nis, kun. A. Janiūnas, ir stovi — kun. Al. Abračinskas.

Tėvais buvo:
nėję — stovi'— Dr. Al. Kiburis.
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i- antroje eilėje, kairėje — stovi— p. Antanina Šidlauskienė ir antroje eilėje, deši-
X

Sovietų Rusija nepalaiko 
Jugoslavijos pretenzijų 

j Aistri jos sritį

DOLERIŲ 
UNIVERSITETO ROMAMS

Dingo Vengrijos Užsienių DEŠIMTS MILIONŲ 
Reikak! MHsterfc i tnjtvi ^RCTTFTa R

Budapest — Vengrijos, 
Reikalų Minis-* Quebeck’e, doj, nu-

Praga, Čekoslovakija —dėstė kokiomis sąlygomis 
Sekmadienį, birželio 19 d. į Katalikų Bažnyčia gali 
J. E. Arkivyskupas Juo- susitarti su valdžia. Jis 
zas Beran sakė pamokslą 
Šv. Vito Katedroje Dievo 
Kūno šventės proga. Ko
munistai įsiveržė į Kate
drą pradėjo švilpti ir šū
kauti. Arkivyskupas buvo 
priverstas nutraukti pa
mokslą, ir tokiu būdu bu
vo sutrukdytos Dievo Kū
no šventės pamaldos.

Vėliau komunistai bau
bliai pradėjo šūkauti: 
“Lai gyvuoja prezidentas 
Gottwald.” Apie 7,000 ka
talikų prie Katedros atsa
kė komunistams šūkiu: 
“Lai gyvuoja Arkivysku
pas”.

Atvyko policija ir kata
likų minią išsklaidė, o 
triukšmadariai komunis
tai liko laisvi.

Tuo pačiu metu kaiku
riose bažnyčiose buvo 
skaitomas J. E. Arkivys
kupo ganytoji!

' kas,------
munistinė valdžia varžo 
religijos laisvę, nors tas 
laiškas skaityti buvo val
džios uždraustas.

Kaip žinoma, Čekoslo
vakijos komunistinė val
džia prikalbino keletą iš 
katalikų vadų ir, rodos, 
pora kunigų ir sudarė 
taip vadinamą “Katalikų 
Akciją”. Toji “Akcija” y- 
ra niekas kitas, kaip tik 
komunistinės va 1 d ž i o s 
tarnas- arba talkininkas 
persekioti katalikus, ypač 
Katalikų Bažnyčios va
dus, panaikinti religijos 
laisvę.

J. E. Arkivyskupas Be
ran savo laiške aiškiai iš-

kaltina valdžią už religi
jos laisvės suvaržymą, ir 
taipgi pasmerkė visus 
tuos, kurie dalyvauja val
džios remiamoj “Katali
kų Akcijoj”.

“Atėjo išbandymo lai
kas”, jis sakė katalikams.

J. E. Arkivyskupas Juo
zas Beran nors dar ir nė
ra kalėjime, bet jis yra 
naminiame arešte. Kuni
gai iš arkivyskupo konsi
storijos areštuoti.

Grįžtant prie Dievo Kū
no šventės pamaldų ir pa
mokslo, kurį komunistai 
sutrukdė, aiškiai mato
me, kad Čekoslovakijos 
komunistinė valdžia sie
kia lygiai to paties, kas 
yra atsiekta komunistų 
valdomuose ar kontro- . 
liuojamuose kraštuose.

Arkivyskupo namuose

reigūnai, ankščiau buvę 
Sovietų Sąjungos simpa- 
tikai, dabar tas savo sim
patijas atšaukia, grau
džiai tai apgailestaudami 
ir pareikšdami berybį pa- 

suorganizuotr*Hr'praveš- kluanumĄ Marš^ui Tito.

I Užsienių
Paryžius — Gautomis teris Laszlo Rajk, kurs tarta statyti naujus uni- 

žiniomis Sovietų Rusija šioms pareigoms iškilo versiteto rūmus. Šiam rei- 
jau nepalaiko Jugoslavi- nuo mokyklos mokytojo kalui buvo suorganizuota 
jos pretenzijas, kad tam posto ir kuris reikalavo atitinkama rinkliava. Rin- 
tikra Austri - — ... - - •ūo geležiniu kumščiu su- kliava buvo taip gerai 

jugoslavų, būtų nuo Aus- gentus, staiga dingo. Ven- ta, kad jau dabar aurink- 
trijos atskirta ir prijung- grijos komunistų partijos ta virš numatytos $10.- 
ta prie Jugoslavijos. Ank- eentras jį apšaukė “impe- 000,000 sumos. Viršaus 
ščiau, kai Sovietų Rusija rialistų šnipu” 
ir Jugoslavija buvo drau- iš komunistų 
gai, Sovietų Rusija tą Taigi, jo reikalaujamas kad į šią 
reikalavimą griežtai pa
laikė.
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Anglijos gdežNefeSy 
streikas baigiamas

Viršaus 
ir išmetė surinkta 605,695 dolerių, 
partijos. Tiesa, tenka pažymėti, 

, sumą įeina ir 
geležinis kumštis pir- Quebeck vyriausybės 4 
miausiai jam teko. Kartu milionų dolerių dovana, 
pranešta, kad už tokį pat ; 
nusižengimą išmestas ir 
kitas žymus Vengrijos 
komunistų vadas Tiber 
Szoenyi.

Anglijoj jau keli sekma
dieniai streikavo geležin- 
celiečiai. Jie nori sekma
dieniais būti su savo šei-J 
momis. Vyko sunkios de- suaugę dvynukai. Abudu 
rybos. Pranešama, kad berniukai. Vien iš jų pa
jau einama prie susitari-, krikštytas Jonu o antras 
mo. Juozu.

Naujiems katalikų kolegi
jos rimams jau yra viri 

milijono ooienų 
/_______________

Onė dvynukai
Nicaragua saly gimė

Kinijos Komunistai Paruošė 
Planą "Koalicinės" Valdžios

Šauksią Naują Politinę Konferenciją

Amerika ruošia karo bazes 
Stamdbiavijoj ir Turkijoj

Sovietų Sąjungos laik
raštis “Raudonasis Lai
vynas” rašo, kad Norve
gija, Švedija ir Turkija 
gelbsti Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms įsitai
syti prie Sovietų Rusijos 
krantų karo bazes. Šitos 
vietovės gali būti panau-

paėmė bažnyčios užrašus 
ir kitokius daiktus. Gali
mas dalykas, kad didis 
kovotojas, J. E. Arkivys
kupas Beran susilauks to 
paties, ko susilaukė J. E. 
Vengrijos Karti i n o 1 a s 
Mindszenty.

Tik maldos gali praša
linti tą kruviną komuniz
mo ranką.

Naujiems katalikų kole- dojamos Sovietų Rusijos 
gijos rūmams prie Law- puolimams atominėmis 
rence, Mass. pastatyti bu- bombomis ir tolimo skri- 
vo numatoma dabar su-.dimo raketomis, 
rinkti vienas milionas do-' 
lerių. Bet jau surinkta 
1,107,881 dolerių. Taigi 
virš numatytos sumos. 
Viso rūmų statyba atsi
eis 12 milionų dolerių. Tai 
bus viena moderniškiau
siai įrengtų kolegijų.

Italija Ir Lenkija pasirašė 
prekybos sutarti

Nauja "atgailautojų" rūšis 
goslavijojd

Prancūzijos darbininkai 
paskelbi įspėjamąjį 

streiką

Roma. — Italija ir Len
kija pasirašė 50 milionų 
dolerių sumai prekybos 
sutartį.

Konkursas ir Dovanos

Shanghai, Kinija — O- nijos raudonųjų valdžia 
ficialė Nauja Kinijos 2i- pasivadins “Kinijos Liau- 
nių agentūra praneša, dies Demokratinė Respu-
kad Politinės Patarėjų blika”. Taip daug kartų
Konferencijos komitetas, yra išsireiškęs Mao Tze- 
užbaigė posėdžius Peipin-įtung, raudonųjų vadas, 
ge. Tas komitetas paruo- Jis, kalbėdamas komiteto 
šė planą, pagal kurį,susirinkime, 2°flalr5 
stengsis sudaryti “koali
cinę” valdžią Kinijai.

Komitetas yra nutaręs 
šaukti. Politinės Patarėjų- 
Konferencijos susirinki
mą apie rugpiūčio mėn. 
vidurį. Jame dalyvautų 
510 atstovų iš 45 atsto
vaujančių vienetų. .Sako
ma, ,kad tose 45 vienetose 
yra 14 politinių partijų.

Spėjama, kad nauja Ki-

Belgradas — Jugoslavi
jos valdovai komunistui 
Tito susikirtus su Sovietų 
Sąjunga ir kitoms jų sa
telitinėms valsty b ė m s, 
aukštieji Jugoslavijos pa-

Paryžius — Prancūzijos 
darbininkai paskelbė vie
nos dienos įspėjamąjį 
streiką, kad jiems būtų 
padidintas atlyginimas. 
Streikas gyvybiniai svar
bių sričių nepalies. Šį 
streiką skelbia susitarę 
visos trys prancūzų dar
bininkų unijos, būtent: 
komunistų, katalikų ir so
cialistų.

Už Straipsnius Lietuvybės Ugdymo 
Reikalu

Griežta Cenzūra Shanghai'juje
, pasakė, kad 

karas prieš Kuomintang 
yra “laimėtas”. Tačiau jis 
įspėjo visus ir ragino 
nuolatiniai būti sargybo
je prieš visokias “impe
rialistų” intrigas.

Mao Tze-tung pareiškė, 
kad jis esąs pasiruošęs 
sudaryti su draugingomis 
tautomis diplomatinius 
santykius, kurios nu
trauks visus ryšius su Ki
nijos nacionalistais.

 •>

Shanghai, Kinija —Taip 
vadinamų raudonųjų kinų, 
valdžia uždraudė Shang- 
hai’jaus radio stotims 
kritikuoti tą valdžią, jos 
kariuomenę, komunizmą 
ir “demokratinį judėji
mą”.

Visos kalbos, žinios ir 
pranešimai turi būti oku
pacinės komunistinės val
džios cenzoriaus peržiū
rėti ir patvirtinti.

Krūtis ta baisesnis gink- 
ns iiz iroMnę Domu

Washington, D. C. —
Pranešama, kad tobuli
nant atominius ginklus, 
lygiagrečiai atrasta ir 
nauji baisūs nuodai. Jie 
yra tokie stiprūs, kad be
galiniai mažas jų kiekis 
pajėgtų išnuodyti dideles 
apylinkes, užmušdamas 
bet kokią gyvybę.

Šiuomi skelbiu konkursą ir dovanas už geriausius 
straipsnius lietuvybės ugdymo reikalu, kurie tilps A- 
merikos lietuvių katalikiškuose laikraščiuose nuo š. m. 
birželio m. 20 d. iki rugsėjo pirmosios.

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

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

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

Gerbiamąsias lietuvių katalikiškų laikraščių re
dakcijas, kurių redaguojamuose laikraščiuose pažymė
tu metu tilps tokie straipsniai, prašau tuos laikraščių 
numerius specialiai nusiųsti Sprendėjų Komisijos na
riams, kad jiems lengvėliau būtų galima duoti man 
sprendimą.

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

Kun. P. M. Juras, »
* L. K. I. pirmininkas.
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Užsienio Minisleriai Paryžiuje
Dėl Berlyno Susitarė

IMm|| k Ik. Jmhr MtaMi Sąjungos 
Šamas

M*• — - •- - — — -

DABARTIES PASTABOS

Slaptos Derybos Geriau Sekasi. -Kad 
Tik Nepasikartotų Tas, Kas Buvo 
Jaltoj, Teherane, Potsdame. - Numa

tyta Užbaigti Sesijas Pirmadienį
Keturių! Vienas Japonijos kaime-Paryžius

Valstybių užsienio minis-: lis, turintis apie 3,000 gy- 
teriai posėdžiavo ilgą lai-; ventojų, kreipėsi į katali
ką ir negalėjo susitarti, i kų dvasiški ją, kad priimtų 
Sugalvojo slaptus posė- jo gyventojus į katalikų 
džius. Ir štai sekmadienį, Bažnyčią. Osakos vysku- 
birželio 19 d. po trijų va- pas pasiuntė keletą kuni- 
landų slapto posėdžiavi-gų, kad tos vietovės gy- 
mo paskelbė, kad dėl Ber-tventojus paruoštų prie 
lyno susitarta ir jau be- krikšto. Numatoma, kad 
veik yra susitarę dėl at-jtas kaimas bus pakrikšty- 
naujinimo prekybos tarp tas rugpiūčio 15 d. šiais 
Vakarų - Rytų Vokietijoj.'metais.
Taipgi įsakyta atsto-į ----------------
varne rtavnirtati tuilroc cn-' —____ . __ _vams paruošti taikos su-Į jndhl
tartį Austrijai iki rugsė-! OTUBljOS VaMZIOS * majai

—-----

New York — Sekmadie
nį, birželio 19 d., kalbėda
mas 15,000 katalikams 
Fordham Universi t e t o 
stovykloje, griežtai pa
smerkė atstovo Grabam 
A. Barden, Atstovų Buto 
švietimo Subkomiteto pir
mininko, bilių, pagal kurį 
valdžia skirtų pinigų tik 
viešosioms mokykloms.

J. E. Kardinolas Spell
man sakė, kad tai yra 
diskriminacija. Katalikai 
taip pat moka valstybės 
mokesnius, tai ir katalikų 
mokyklos turi gauti val
džios pašalpą. Atstovą 
Barden, dėl ^jo tokio 
siauro nusiteikimo, pava
dino “nauju fanatiškumo 
apaštalu”.

jo 1 d.
Tačiau pareiškė, kad ką | Hashinjrton, D. C. — Iš 

lAtenų, Graikijos, prane- 
ša, kad valdžios armija, 
pasinaudodama Jugosla
vijos premiero Tito susi
kirtimu su Kominformu, 

x. .. . -laimi kautynes su raudo- 
naisiais partizanais.

. .. į Pranešimai sako, kad
DirmS- raudonieji Prarado pirmaaie- Rareivių 25,000, o

I 
f
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Lktaaitė Trearinė HžM-
*------- **-- 1__J* VCRlDrenjOS NMSHB

sutarė, tai nebus raštu 
parašyta ir jokios sutar
ties nepasirašys. Tai ir 
vėl pasitikėjimas žodžiui. 
Mes gerai žinome kaip lai
kosi žodžio Maskva. Ro
dos, jau turėtų 
Vakarai.

Pasibaigus 
susirinkijnams, 
nį, birželio 20 dieną įvy-į 
ko viešas susirinkimas ir 
tuo susirinkimu yra nu
matyta užbaigti keturių 
valstybių užsienio minis- 
terių konferenciją Pary- Į 
žiuje.

- Japonai linksta į Katalikybę■ Įif

dabar beturi 18,000 ir į tą 
skaičių įeina apie 40 nuo
šimtis moterų. Kiti visi 
labai jauni berniukai, ne
seniai grįžę iš komunistų 

i stovyklų, kurios randasi 
[įvairiuose Balkanų 
tybėse.

vala

CukrausNorėdami apsiginti nuo 
komunistinės [ 
dos, priėjo įsitikinimo, kad 
tik krikščionybė gali su
stabdyti raudonąją įtaką. 1807 kolorijų.

propagan^f Cukrus turi didelį mais
tingumo kiekį. Vienam ra
finuoto cukraus svare yra

Pereitą savaitę užbaigė 
dentisterijos mokslus p. 
Bronė Budreikaitė, gyv. 
Cambridge, Mass., Tufts 
Kolegijos ir gavo Dbctor 
of Dental Medicine laips
nį.

Dr. Bronė Budreikaitė 
atvyko iš tremties tuojau 
po karo. Jos atvykimu rū
pinosi jos dėdė. Atvykusi 
kiek dirbo Amerikos Lie
tuvių Kultūros Archyve, 
kurio pirmininku yra kun. 
Pr. M. Juras. Pastarojo ir 
kitų pagalba p. Bronė Bu
dreikaitė įstojo į Tufts 
Kolegiją tęsti dentisteri
jos mokslus, kuriuos ji 
buvo pradėjusi tremtyje.

Sveikiname Dr. Bronę 
Budreikaitę ir linkime ge
riausių sėkmių profesijo
je.

Įvyksta š. m. birželio m. 26-27 d. Sv. Pranciškaus para
pijas svetainėj, 94 Bradfnrd SL, Lamnee, Mms.

DIENOTVARKE:
Birželio 26 d., sekmadienį.

11 vaL 45 m. a) IškUmingoa Mišios.
Sv. Mišias atnašaus Darbininkų Sąjungos Pirmi
ninkas Kun. Pr. Juras.
Pamokslą pasakys Prel. Jonas B&lkūnas, Maspeth, 
N. Y.

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

2 vaL iul a) Seimo atidarymas.
b) Preakhumo ir Komisijų rinkimai.
c) “Krikščioniškoji dafrbo prasmė*’, kalba prof. 
Simonas Sužiedėlis.
d) “Koks turi būti krikščionis darbininkas?”, kal
ba agr. Petras Kaladė. Paskaitininkams tams 
savo žodį, kalba koreferentai: Kun. Pr. Strakaus- 
kas, Adv. A. Young, Dr. O. Labanauskaitė ir p. 
Pr. Razvadauakaa. Toliau, seka bendros paskaitų 
temomis diskusijos.

7 vaL p. p. Meninė dalis Šv. Pranciškaus parapijas 
svetainėj.

BiršaMe 27 <L, pinnadienį.
8 vaL ryto. Iškilmingas gedulingas Mišios už miru

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

L PASTABA: Įnešimus, sumanymus, pasveikini
mus prašome siųsti Darbininkų Sąjungos Pirmininkui 
Kun. Pr. M. Juny, 94 Bradford St., Lavrence, Mass.

n. 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 Lavrrence St., Lawrence, Mass.

Kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro Pirmininkas

Antanas F. Kneižys,
t Sekretorius.

SUOMIJA SUMOKĖJO SKOLOS 
NUOŠIMČIUS AMERIKAI

ko komunizmą, o komu-

KRAŠTAS, KUR KATALIKYBE 
PUTO BE KUNIGŲ

Mes mažai žinome apie rias, deja, mes nedaug ži- 
* Korėją. Jis yra prie šiau- nių turime.
rėš rytų Sovietų Sąjungos, 
arba .geriau tariant, prie 
šiaurės rytų Sibiro. Dabar 
šiame krašte vyksta ypa
tingai smarkios varžytinės 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos.Amerika yra už
ėmusi pietinę Korėjos dalį 
ir čia įkūrė nepriklausomą 
korėjiečių respubliką. So
vietų Sąjunga yra užėmusi 
šiaurinę Korėjos dalį ir 
čia kuria komunistinę ko
rėjiečių respubliką. Ir vie
ni ir kiti deda pastangų vi
są Korėją turėti savo pu
sėj. Tarp komunistinių ir 
prieš komunistinių korė
jiečių vyksta smarkios, 
daugiausia partizaninio 
pobūdžio, kovos, apie ku-

Pradžia Vase puslapy j
ieško pasaulis atsakymo. Gi at
sakymą, pasakyčiau, gal vieni 
ir vieninteliai galėtume duoti 
(nenustebkitet>... mes, treuati- 
niai... Juk "tMrf *r kitas tiek no- 
pasgyseuo, kaip jau anksčiau 
minėjau, gal niekas kitas taip 
intensyviai nesakė šio šauto 
klastingosios pasaulio politikos 
užkulisių kaip tie, kuriems bu
vo lemta tapti didžiausiomis šio 
sužvėrėjusio pasaulio aukomis. 
Tie žmonės — trumpai vadi
nami DP. Vienam iš jų — te
būna toteta ir pabūti tokiu pra
našu. nors pranašystės “ama
tas” — yra labai ir labai nedė
kingas

Ir. vis dėlto, su apgailestavi
mu turėčiau pripažinti, kad ma
no “varatyjimo” korta — sto
vi ant liūdnas platformos. Ko
dėl? Pirmiausia, kad dar ir 
šian m****** nesąmonėie (tikiu, 
kad ir visų) tebesivajdina ne- 
hsntoji Jaltos - Teherane Išalk

tai yra patirtai? vieša paslapti
mi. jog. iaip-ne-kaip kalbėtu
me, tose konferencijose Roose- 
veltas su Churchiliu pardavė di
delę dalį pasaulio didžiausiam 
žmonijos priešui — kruvinam 
bolševizmui. Jie ten pardavė 
Stalinui ne tik Pabaltijį. Lenki
ją, Čekoslovakiją ir tuos Balka
nų kraštus, kuriuose dabar ir 
dominuoja bolševizmas, bet par
davė ir... Graikiją, dėl kurias 
laisvės jau seniai kraują lieja 
graikų tautos žmonės.

Tie kraštai, kaip prekės, bu
vo parduoti, taip vadinamu, 
sferų pasidalinimo pretekstu. 
Plius prie to, žinoma, Churchi
lis, dargi, padovanojo “kilniau
siam generalissimui” auksinį 
kardą, o Rooseveltas — gal., 
ta paties blizgančio metalo pen-

Teji šmėkla šiandien ir slegia 
pasaulį. Susirūpinęs jąja ir pats 
Churchilis, išsireikšdamas, kad: 
“...šiandien tvarkyti pasaulį — 
dar nevėlu, bet., ir laiko nebė
ra”. Susirūpinusi, žinoma, ir pa
ti Amerika, kuri nuo tos šmėk
los ginasi tik tuo, kad, esą, tie 
susitarimai nebuvę ratifikuoti 
JAV parlamentarinių instituci-

jų. Ir, štai, žiūrėkime, koks li
kimas ištiko tos nelemtosios 
sutarties pasirašymo dalyvius: 
a. a. Rnoseveltas — ilsiai amži
nu miegu, o jo palikimu — 
“naudojasi” apie 130 mil. nau
jai pavergtų Europos žmonių. 
Gi Churchilis — šiandieną daž
nai ir daug kalba apie bolševiz
mo pavojų pasauliui, bet., tik 
kaip “privatus asmuo”...

Kokie gi nūdieniai politikos 
simptomai? — Ne labai gražūs 
— reikėtų pasakyti. Karas pa
saulyje — kaip ėjo, taip ir teb
eina, tik pirmiau jis vadinosi 
“karštu”, o dabar — “šaltu”. 
Kitaip sakant, dabar poli
tinis - diplomatinis karas. Deja, 
šį karą Vakarų politikai jau se
niai yra pralaimėję. Paklausite: 
kodėl? Gi todėl, kad, nors na
ciškoji tironija sunaikinta, bet 
ją pakeitė rusiškasis despotiz
mas. Šio meto kovos arenoj — 
Rytai tik puola, o Vakarai — 
vien tik ginasi. To viso pasek
mėje — atsirado pasaulyje dvi 
“demokratijos”: rytų ir vakarų. 
Vakarų demokratiniuose kraš
tuose — randa puikiausią dirvą 
kuolaisviausiai veikti komu1****- 
tinss partijos, ten užstatytas 
ant garsiausio tono kompartijų 
propagandinis aparatas, JAV- 
bėse bei Prancūzijoj komunistų 
atstovai ruošia “taikos kongre
sus”, dergia vakarines demo
kratijas ir t.t

Tokio reiškinio akivaizdoje, 
norėtųsi paklausti: kada gi va
kariečiai suruoš panašų taikos 
kongresą Maskvoje?... Deja, 
atsakymas į tai tegalėtų- būti 
tik:

> — Hm...
i Taigi, nors sunku ir baisu pa

sakyti, bet iš visko atrodo,
• kad... bent ligi šiol — visi ke

ltai j Marksą vadė. Gi, jeigu dar 
i prisiminsime paskutiniu laiku 
i iškilusias į viešumą reveliacijas, 

jog... 1947 m. Amerikos “kup
liai” yra pardavę Sovietų Są
jungai netgi visą eilę modemiš
kų mašinų atomui skaldyti, tai

- teks pasakyti, kad...:
> — Vakarų kultūra ir civiliza- 
i cija gyvena sutemų išvakares.

Pr. AL

Washington, D. C.
Jung. Valstybių iždo de- nistinė valdžia globoja 
partamentas praneša, kad Patriarchą Aleksiejų. Ne- 
Suomija sumokėjo savo senai Patriarchas Alek

siejus pasakė *■ pamokslą. 
Tas pamokslas tilpo ir a- 
titinkamoj Sovietų Rusi
jos spaudoj. Patriarchas 
Aleksiejus kvietė Sovietų 
Rusijos gyventojus mels
tis, kad Stalinas dar ilgus 
laikus jiems vadovautų. 
“Tokiam genijui, Sovietų 
Rusijos tautų vadui, mes 
šaukiame — tebūnie pa
laimintas tavo vardas per 
visus amžius, “baigė savo 
pamokslą Patriarchas A- 
leksiejus.

Suomija sumokėjo savo 
skolos dalį ir nuošimčius 
— $161,422.00.

Suomija dar yra skolin
ga Amerikai $7,928,598.93.

Tikrai pavyzdingas kra
štas. Pergyveno karą ir 
dabar yra Sovietų Rusijos 
surakintas vos gali
kvėpuoti, bet savo paža- 
dėjijnus išpildo ir savo 
skolas moka?

Pragos AririvYskupis — 
JM MHrjS

Praga — Gautomis ži
niomis, Cekoslovak i j o s 
komunistinė vyriausybė 
jau pastatė savo sargy
bas prie ir viduj namų, 
kuriuose gyvena ir dirba 
Pragos Arkivys kūpąs 
Juozapas Beran, drąsus 
Katalikų Bažnyčios ir ka
talikų teisių gynėjas Če
koslovakijoj. Jisai čia lai
komas policijos priežiū
roj. Du jo artimi bendra
darbiai suimti. Pažymėti
na “kad vienas komunistų 
vyriausybės pareigūnas 
sėdi Arkivyskupo raštinė
je ir tikrina jo gaunamą 
korespondenciją. Jis taip 
pat tikrina ir visus asme
nis, kurie tik bet kokiais 
reikalais atvyksta.

PAKARTOTINA ANKETA 
LIETUVIŠKUMO REIKALU

Korėja — įdomus kraš
tas. įdomi taip pat ir jos 
istorija. Bet ypač įdomus, 
tiesiog pasakiškas, katali
kybės kūrimasis ir pliti
mas Korėjoj. Kai 1794 me
tais į Korėją atvyko pir
mas katalikų kunigas, jis 
jau čia rado apie 4000 ge
rai organizuotų ir gerai 
veikiančių katalikų, ku
riems vadovavo pasaulie
čiai katalikai, nes kunigų, 
paruoštų pagal katalikų 
Bažnyčios santvarką, jie 
neturėjo. Jųjų vadinami 
“kunigai” ir pats bažny
čios galva buvo iš pasau
liečių katalikų tarpo. Jie 
čia visa tvarkėsi pagal Ki
nijoj nugirstus katalikų 
misijonierių nurodymus. 
Ir jie buvo tokie uolūs, 
veiklūs, kad tuolaikinė Ko
rėjos vyriausybė, kuri bu
vo nekatalikiška, pradėjo 
jų įtakos būkštauti. Atvy
kęs katalikų kunigas jų 
visus religinius reikalus 
tinkamai sutvarkė. Ir ka
talikų skaičius Korėjoj 
dar stipriau augo. Pabūgu
si Korėjos vyriausybė pra
dėjo juos persekioti. Vieną 
kartą ji suėmė ir nukapo
jo galvas 300 katalikų. Ki
tą kartą ji išžudė net 10,- 
000 katalikų. Bet tai kata
likų nepalaužė. Pažymėti
na, kad ir dabartinis Korė
jos nepriklausomos respu
blikos ambasadorius Ame
rikai Dr. Chang yra kata
likas. *

t

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

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

ALEXANDER’S CO. 
t 414 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

h Pašalyje

Jung. Tautų Statistikos 
Biuras apskaičiavęs, kad 
1947 met. visame pasauly
je buvę 2,320,000,000 gy
vento jų, Tarp 1937 ir 1947 
met. šiaurės Amerikos gy
ventojų skaičius padidė
jęs 15%, būtent: iš 180,- 
000,000 iki 206,000,000. 
Vakarų Europos gyvento
ju "kaičius

' būtent: iš 207.000.000 iki 
218,000,000.

Kiek yra

Lietuvių komu-fašistų 
laikraštis “V”, leidžiamas 
Chicagoje, paduoda žinutę 
iš Maskvas, kad ten humo
ristų suvažiavime buvo 
pasisakyta, “kad juokuose 
permažai yra antireligi
nio humoro, kovai prieš 

pakilęs 6% Jprietarus”.

KaMrisM verSai k 
iPMyJMk 

Canton — Kinijos i 
cionalistų karinis kalbėto
jas pranešė, kad komunis
tų kariuomenė jau pasi
ruošė veržtis ir į pietų 
Kiniją. Ofenzyva jau pra
sidėjusi. Jiems pavyko 
užimti svarbią nacionalis
tų strateginę tvirtovę Fu- 
ting. Tuo būdu prasilau
žimas į pietų Kiniją yra 
atliktas.

v’*

na-

i

M • lyte jutos 
Pmetybę Knygate

Common Council for A- 
merican Unity išleido nau
ją laidą knygutės “Kaip 
tapti J.A.V. Piliečiu”. Tai 
yra 16-ta laida, paruošta 
Miss Marian Schibsby. 
Knygutė apima visus vė
liausius šiuo reikalu pa
keitimus bei papildymus.

Knygutės kaina 50c. Už
sisakyti galima adresu: 
Common Council for Ame- 
rican Unity, 20 West 40th 
Street, New York 18, N. Y.

Sovtelg Rosijoo
|mrs įsakyta melstis 

iž Stotą

Maskvoj yra stačiatikių 
bažnyčios galva Patriar-,
chas Aleksiejus. Jis palai-

Komunistai dažnai spau
doje ir gyvu žodžiu sako, 
kad “mes neliečiame reli
gijos, žmogus gali tikėti 
kaip jis nori. Rusijoje ir 
jos pavergtuose kraštuose 
yra religijos laisvės*’. Bet 
štai suvažiavę humoristai 
skundžiasi, kad permažai 
“anti - religinio humoro’*. 
Tačiau visiems žinoma, 
kad Rusijoje ir kituose jos 
pavergtuose kraštuose nė
ra religijos laisvės. Kata
likų bažnyčios uždarytos, 
religijos dėstimas už
draustas. Amerikos kata
likai Maskvoje turėjo vie
ną bažnyčią, o dabar ir ta 
yra komunistinės valdžios 
nusavinta, Amerikos kata
likų kunigui neduoda vi
sos važiuoti į Maskvą. Ru
sijoje ir kituose jos pa
vergtuose kraštuose yra 
tik komunistinės valdžios 
leidžiama ir kontroliuoja- 

, ma spauda. Tai kur yra 
toji komunistų skelbiama 
laisvė?

Į paskelbtą anketą lietuvybės išlaikymo reikalu 
ateina įdomių atsakymų. Bet senesnieji mūsų vadai, 
darbuotojai, rašytojai, misijonieriai, auklėtojai ir mo
kytojai bei mokytojos dar veik nepareiškė savo min
čių. Todėl dar kartą kreipiuosi į visus lietuvius ir 
prašau nedelsiant pasakyti, kad ir skaudų tiesos žodį. 
Jeigu ligonis pavojingai serga, svarbu sužinoti ligos 
priežastis ir turėti tinkamų vaistų. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse lietuviai daugiau ar mažiau yra pa
liesti nutautėjimo. Mūsų yra šventa pareiga daryti 
visa, kad lietuvių tautą gyvą išlaikyti.

Prašau rašyti atvirai ir nuoširdžiai. Tos mintys 
bus panaudotos planavimui, dokumentacijai ir akci
jos privedimui. Tamstos pavardę žinos tik Lietuvių 
Kultūros Instituto Vadovybė. Atsakymus į anketą 
prašau siųsti šiuo adresu: 94 Bradford Street, Law- 
rence, Mass.

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

ANKETA
•

1. Kokioje būklėje, Tamstos nuomone, yra Ame
rikos Jungtinių Valstybių lietuvių tautinė sąmonė ir 
lietuvių kalbos vartojamas? Geroje, blogoje atitaiso
moje, blogoje neatitaisomoje ir tX

2. Kas ir kaip turi imtis tos būkles gerinimo dar
bo? .

3. Koks vaidmuo šiame darbe atitektų seniau čia
gyvenantiems lietuviams? 1
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų naujai at- 
vy kasiems lietuviams tremtiniams?
Kitos tuo reikalu pastabos ir pasiūlymai.

4.

5.

PASTABA. Prašome šią anketą nusirašyti, duoti 
atitinkamus atsakymus ir, pridėjus savo parašą ir 
adresą, grąžinti Lietuvių Kultūros Institutui nurody
tu adresu. •
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Įžūlūs ir kvailas melagis

Kas savaitę Amerikos 
krantus pasiekia iš Euro
pos vis nauji -tremtinių 
transportai, kurių nemen
ką dalį sudaro mūsų tau
tiečiai lietuviai. Atvyksta 
tie, kuriems darbo ir buto 
garantijos buvo* sudary-

Vienas komunistų dienraštis išsireiškė, kad ka- Pareitais metais arba 
talikų laikraštininkai būtinai turi vykti į Romą jubi- 
liejaus metu, nes tiktai Romoj ir vien jubiliejaus me- 
tu tegali jie gauti išrišimą už dideles melagystes.

Na, vis dėlto i 
išrišimą komunistų 
nas. Tiktai klausimas už ką? Nes už melagystes jis 
tik pagyrimą suteikia, o už parašymą tiesos išrišimo 
nebėr — už tai negailestingai likviduoja. Tad pas 
Staliną išrišimo nėra? Tai priklauso nuo jo ūpo ir nuo ■ 
nusižengėlio kaltės. Tačiau gero ūpo momentų labai 
retai pasitaiko, gi kaltė tiktai viena — nemokėjimas 
pameluoti. Už tokią kaltę kartais išrišimą duoda, bet 
su skaudžia “pakūta”: atleidžia iš tarnybos. Nevyku- 
siems melagiams — “neudačnikams” Sovietų Sąjun
goj vietos nėra. Ten reikia drūtmelagių, nes švelnes
nis melagis automačiai ardo Sovietų valstybės pa
grindą. Tad Stalino bernai meluoja kiek tik jų vaiz
duotė išneša, bet vis bijodami, ar ne permažai bus pa
meluota, ir ar ne per kvailai? Gal žmonės netikės ir 
pats melų karalius nusispiaus dėl mužikiško nesuge
bėjimo gudriai pameluoti. Tačiau dėl skaitytojų neti
kėjimo, didelės baimės nėra. Jie rašo tamsuoliams ir 
žino, kad labiau susipratę žmonės komunistų pasa
koms vis vien netikės, nes faktus žino iš kitų šaltinių 
ir, pagaliau, daugelis liuūdininkų savo akimis viską 
yra matę. Tad jau čia išeina ne tik didelis, bet ir kvai
las melas.

Kalbama apie birželio 15, 1940 m. Tremtiniai su
manė minėti tą liūdną dieną kaipo tautos gedulo su- 

* kaktį, nes tai iš tiesų buvo Lietuvos nepriklausomy
bės pakasynos. Tiesa, kruvinų įvykių tą dieną kaip ir 
nebuvo, bet juoda nusiminimo šmėkla, jau užgulė ant 
lietuvių tautos. Suprantama, kad tokiu momentu ne
galėjo būti nė kalbos >apie “smetonišką terorą” prieš 
bolševikus, kaip komunistai dabar skelbia, nes 200,000 
raudonarmiečių urmu įsibrovė į mažytę Lietuvą ir vi
są jos vyriausybę iš valdžios išstūmė. Taip pat vai
kiškai juokingu atrodo komunistų spaudos teigimas, 
kad į Lietuvą įsibrovė 1-2 maskolių divizijos. Jau 9 
metai atgal visas pasaulis žinojo, kad birž. 15 d. 1940 ___ _______________
m. į Pabaltės kraštą smurtu įsiveržė pusė milijono 1 vo kojų. Todėl net prade- 
raiidnnarmipphi iv T .imtuvai lrainn mažiaiiGi'ai natilri.’ —_

nesiais. Kai tos garanti-

ta dėl pačių atvykstančių 
tremtinių gerovės.

Savaime suprantama, 
kad kiekvienas naujai at
vykstąs lietuvis tremti
nys jau iš anksto svajoja 

į patekti į didesnes lietuvių 
kolonijas. Čia ir organi
zacijos ir mokyklos ir vi
sa kita. Bet didesnės lie
tuvių kolonijos kaip tik

Aukosiu aš viskę ••• i |

Kas rytą ir vakarą saulė žaruoja,
Ir rnan akyse vaidenas kaž-kas!
Kai širdis pavargsta ir sunkiai alsuoju,
Tad norįs išbučiuot šventoves savas...

Raudonos tos žaros vis taip primena man,
Kad kraujas vis liejas tikrai nekaltus —
Mūs broliai nudunda šauksmu Sibiran:
— O, Dieve! vaduoki Tu mus!...

Taip blaškomės, mes broliai pasauly neramūs, 
Pražydi pavasariai liūdnai!...
Ir man ir Tau Tėvynė kryželiai persunkūs,
— Ir žemėj išdygsta nauji kapai!...

Nei ašarom, nei krūtinės atodūsiais sunkiais 
Išlaisvint Tėvynės aš negaliu!
Aukosiu aš viską su partizanais broliais,
— Kad Laisvė kankiniams nušvistų!

Bai. Brazdžionis
1949 m. Velykos, Anglija.

išrišimą už dideles melagystes. j°s buvo duodamos, jsiku- jr a -e cen.
.......  .. . rimo sąlygos Amerikoje tr/ T £ dėl to nerei- 
įsnsimas galima gaut. Bet kas duos buvo jar žymiai geresnės Jv*’ . - a
tų laikraštininkams? Žinoma, Stali- negu dabar, kada garan-kia "us.imintL Lietuviu A- 
imas už ka? Nes už melasrvstes iis .■ menkoje yra visur, nettijas gavę tremtiniai at

vyksta į šį kraštą ir čia 
jiems tuoj tenka susidur
ti su visais įsikūrimo sun
kumais, kuriuos iššaukia 
vis didėjąs paskutiniais 
mėnesiais nedarbas. Daž
nam naujakuriui tenka 
bet koks darbas paieškoti 
ne tik kelias savaites, bet venU Juk to ir at nau. 
ir ,ke*lus, menesius ypač pakuriai trokšta. Taigi, 
jei atvykusia ne bet kolų avada ai4ki: 
darbą nori dirbti ir sten- ( 
giasi pasilikti miestuose, 
kur su darbais ypač blo
ga. Nereikia pamiršti, 
kad, pavyzdžiui, New 
Yorko valstijoje sustoja 
visų tautų atvykstančių 
tremtinių 25%. Taigi, čia 
tame Amerikos tirščiau
siai apgyventame štate, 
darbo ieškosis ne vien lie
tuviai naujakuriai, bet ir 
kitataučiai. Darbo ieškan
čių atsiranda labai daug, 
o darbų maža ir todėl 
naujai atvykusiems čia 
arba visai ■■■■ nesiseka įsi
kurti arba tai vyksta la
bai palengva, kad dažnas 
naujakuris ir visai kan
trybės netenka, besiverž
damas kaip galima grei
čiau pats atsistoti ant sa-

raudonarmiečių, ir Lietuvai, kaipo mažiausiai patiki-1 dama "kalbėti, kad gulima 
mai, teko ko ne pusė tų nekviestų azijatų. Jie 2-3 sa-!susįiaukti nusistatymo, 
vaites susivaržę laikė kontrolėj savo laukinius geidu- pagal kurį naujai atvyks- 
lius, bet paskui pradėjo žmonių medžioklę, kurioje tantiems tremtiniams ne
krito tiek nekaltų lietuvių, kiek buvo raudonųjų me- būsią leista kurtis dide- 
džiotojų. Tų Visiems žinomų faktų akyvaizdoj, gar- iįUose centruose, kur dar- 
binti bolševikų atneštą nelaisvę, skurdą ir negirdėtą bo problema visuomet bu- 
istorijoj terorą gali tik melagis be galo įžūlūs ir —vo ir yra aštresnė, bet bus 
kvailas.____________________________________ K.1 pageidauta,, kad jie kur-

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti mažesnėse vietovėse, 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku-(*u^ ir darbą susirasti len- 
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- gviau ir įsikurti. Aišku, 
jau siųskime sekančiu adresu: *kad taip gali būti padary-

užkam- 
nauja- 

galimu- 
tautinį 
dirbti,

tolimesniuose 
piuose, ir veiklūs 
kuriai ras visur 
mus visuomeninį, 
ir kultūrinį darbą
jeigu tik tam bus noro. 
Pačioje pradžioje svarbu 
užsikabinti bet už ko, kad 
pradėti savarankiškai gy

bus po metų ir ar sąlygos 
nepagerės. Niekad nerei- 

Ikia nustoti kantrybės ir 
vilties. Kiekviena pradžia 
visuomet yra sunki.

Visai suprantama, kadi 
tremtinys, kol yra Euro-| 
joje ir l:ol neturi jokios i 
išeities iš jos išvykti, jei 
jam pasiūloma nevardinė 
darbo ir buto garantija, 
sutinka su viskuo. Jam 
atrodo, kad štai jis gavo 
nevardinę darbo garanti
ją, pavyzdžiui, vykti kur 
nors Amerikoje ęlarbams į 
farmą (žemės ūkį) ir kad 
tai jo visiškai neįpareigo
ja. Atplauks jis į New 
Yorką ar kurį kitą uostą 
išlips iš laivo ir jau lais
vas. Nori, pasilieka vieto
je, jei čia susiras pažįsta
mi, nori pavažiuoja kur į 
kitą vietą pas pažįstamus, 
nori, pagaliau, nuvyksta į 
farmą, kurios savininko 
darbo ir buto garantija 
tremtinys, jei ir ne tiesio
giniai, tai per kurią nors 
organizaciją yra pasinau
dojęs. Dažnas, atvykęs į 
farmą pradeda dirbti, bet 
kartu ir aplinkiniams ai
manuoti, kad jis, girdi, 
niekad žemės ūkyje nėra 
dirbęs, bet iš profesijos 
yra advokatas, teisinin
kas ar panašiai. Farme
ris, žinoma, tuo yra nepa
tenkintas, nes jis buvo da
vęs garantiją žemės ūkio 
darbininkui ir jokiu būdu 
nebūtų sutikęs, kad pagal

advokatas, dantų gydyto
jas ar panašių profesijų 
žmonės. Tuo būdu nepa
tenkintos abi pusės. Viso 
to reiktų išvengti. Jei ir 
esi inteligentingos profe
sijos žmogus, bet jei pa
gal nevardinę sutartį pa-

vo tautiečiams, likusiems 
Vokietijoje ir taip pat 
laukiantiems bet kokios 
garantijos. Kiekvienam 
naujai atvykusiam turi 
Jauti kaip pati pagrindinė 
taisyklė: nedaryti čia A- 
merikoje nieko, kas galė
tų pakenkti, tiesioginiai 
ar netiesioginiai, kitiems 
Europoje likusiems tau
tiečiams garantijas gauti 
ir daryti viską, kas to
kias garantijas išgauti 
palengvintų. Reikia vi
suomet prieš akis turėti 
ne tik patį save, bet ir ki
tus varge likusius ir pa
galbos laukiančius tautie
čius. Niekas nesistebi, jei
gu net atvykę su vardinė
mis giminių garantijomis 
inžinieriai ir kitokių inte- 
ligentinių profesijų žmo
nės, nesusiradę darbo 
miestuose, nuėjo dirbti į 
farmas. Ir tokių jau yra

dirbdamas farmoje savo 
praeities profesija. Žino
ma, teisiniai naujai atvy
kęs gali mesti darbą far
moje kiekvienu metu, bet 
moraliniai tatai būtų lyg______ _  _______ ____
ir negalima. Geriau sąži- gana daug. Žinoma, nerei- 
'ningai atlikti sutartą dar- j • —

Kun. Lie. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

m.
KRYŽIAUS KELIAI RUDOJE

VOKIETIJOJE
1. Vokietija... Nesvetinga šalis! Su rudais 

uniformais; su savotiškai išniękintu, keistai 
aplaužytu kryžiumi; su nejaukiomis “esesi
ninkų” kaukuolėmis; su aptemdytais langais; 
sų visur viešpataujančia, niūria tamsa; su 
klaikiais sirenos staugimais; su siaubą ke
liančiais naktiniais oro puolimais; su kon
centracijos stovyklomis; su amžinai smilks
tančiais krematorijų kaminais; su niekad 
nesibaigiančiu pusiau badavimu; su amžina, 
siaubinga baime prieš gabius komunistiškų 
“enkavedistų” mokinius, hitleriškus “gesta
pininkus”... Tai labai ir labai nepatrauklus 
paveikslas — toji “nacių” Vokietija! Taip. 
Bet gi kito kelio nebuvo. Daug žmonių jautė
si laimingi, pasprukę iš Hitlerio pragaro. Tai 
tiesa. Bet kas matė Stalino “rojų”, tas žino, 
kad jis yra už viską baisiausias.

2. Be šilumos ir, žinoma, be džiaugsmo 
pasitiko naciškoji Vokietija nelaimės svečius. 
Ji puikiai žinojo, kad ne iš meilės jie pas ją 
ateina. Pasisodinusi juos už spygliuotų vėlų, 
ėmė tardyti: Kas, kaip, iš kur ir dėlko? Ne

pirmai pra
džiai pasitenkinti mažes
nėmis vietovėmis ir bet 
kokiu darbu, nes joks 
darbas žmogaus nežemi
na. Be to, ir visi Ameri
kon seniau atvykę yra 
taip pat pradėję nuo pa
čios apačios ir išsimušę 
tik kalbą geriau pramokę 
ir parodę savd sugebėji
mus darbe.

Dažnas naujai atvykęs 
tremtinys vis nusižiūri į 
senąją ateiviją, kuri ge
rai įsikūrusi ir gražiai gy
vena. Neblogai? įsikūrusių 
yra ir tarpe tų, kurie čia 
atvyko prieš kokius me
tus. Tačiau naujakuriams 
senoji ateivija ir net prieš 
metus atvykusieji ne pa
vyzdys. Jie jau spėja įsi
gyventi ir prisitaikyti 
prie sąlygų. Bė to, prieš 
metus įsikurti Amerikoje 
sąlygos buvo palankesnės. 
Praeis pirmieji naujojo 
gyvenimo metai Ameriko
je, atsiras ir naujai atvy
kusiems kitoki galimu
mai, atsiras taip reikalin
gi kalbos mokėjimas ir 
patyrimas, o su jais ir ge
resnės perspektyvos. . Jei 
šiandien naujakuriui sun- 
kiau negu tatai buvo prieš Įsisiūlei į farmą, tai nesi- 
metus, tai nežinia kaip)afišuok čia atvykęs ir

visi galėjo duoti tokį atsakymą, kokio klau- 
sinėtojai geidė. Nevisi turėjo “gryną sąžinę”. 
Mat, nevisiems yra duotas brangus talentas, 
tiksliai atspėti politinę ateitį... Kas galėjo ži
noti, kad taip įvyks, kaip įvyko?! Kunigo pa
bėgėlio politiniame pasyve (“nusikaltimų” 
sąraše!) stovėjo visa eilė didesnių ir mažes
nių raštų prieš Hitlerio režimą ir tojo režimo 
daromas Bažnyčiai skriaudas. “Gestapas” 
(politinė policija) suuostė. Kunigui iš ka’rto 
nieko nesakė. Tik iš stovyklos jo nepaleido. 
Nors kiti stovyklos gyventojai jau po savai
tės laiko buvo iš jos atleisti, kunigas turėjo 
už spygliuotų vėlų pasilikti beveik visą pus
metį. Negelbėjo nei užklausimai, nei prašy
mai, nei protestai. Nedavė rezultatų nei dvie
jų gailestingų vyskupų užtarymai. Juodu, iš 
visa, tuo reikalu negaudavo jokio atsakymo 
į savo raštus. Ir tik po to, kai vienas šitų 
dviejų vyskupų pasitelkė į pagalbą tūlą įta
kingą pasaulietį, “pavojingajam” svečiui 
leista pagaliau atsisveikinti su spygliuota 
“viešnage”.

3. Greit paaiškėjo, kad iš stovyklos atleidi
mas Hitlerio karalijoje, anaiptol, dar nereiš
kė laisvės. Laisvės, iš visa, negali būti nelais
vajame krašte! Kunigas labai greit savo kai
liu tai patyrė.

Varmijos vyskupija — arčiausia Lietuvos. 
Josios sostinė Frauneburg guli prie Baltijos 
kranto ir šiek • tiek primena mūsų Klaipėdą. 
Čia sutinkamas vienas - kitas dar nesuprū-

■>l

ningai atlikti sutartą dar
bą, ištęseti metų sutartį, 
išmokti kalbą ir jau vė
liau, atlikus visus forma
lumus ir išlaikius reika
lingus egzaminus, nueiti 
savo profesijos keliu. To
kiu atveju bus patenkin
tos abidvi pusės, ir šian
dieninis farmeris - bosas 
po metų gali būti specia
listo geriausias klijentas. 
Be to, taip elgdamasis pa
dėsi visuomet kitiems sa-

kia atsisakyti jokios pro
gos geriau įsikurti, tačiau 
nereikia nusivilti, jei iš 
karto geriau įsikurti ne
siseka, o reikia pradėti 
nuo mažesnio, kuklesnio, - 
bet tikresnio darbo.

RYTO MALDA

Pasveikinti auštantį rytą 
norėtum

Ir auką jam tyrą, nekaltą 
sudėti —

O ryte, parodyk takus, 
Kur žodis gyvena taikus!?

Palaiminki, Viešpatie, manąją 
viltį

Ir leiski džiaugsmu jai į žemę 
prabilti —

Nenoriu aš ryto klaikaus, —
Aš tavojo Kryžiaus laikaus!

AL Kairys

Kovoti už Lietuvos iŠ* 
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

Prof. M. Krupavičius, 
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

PAIEŠKO
Matas - Motiejus Palubins

kas, 16. 6. 49 atvykęs iš Vokie
tijos, paieško pusserės Marijos . 
Lučinskiūtės, kilusios iš Dau- “ 
gų miestelio, Alytaus apskr., 
Atvažiavusios į Ameriką 1904- 
1908 metais.

Prašome atsiliepti arba kas 
žino pranešti šiuo adresu:

So. Boston, 163 3rd Street.

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rfmijq Vajus Prasidėjo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų ,kad su pirmais naujo darbo me- 

_ _ ; tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra rei- .
garantiją atvažiuotų kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėją. Rėmė- -

jų vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos SI d. Patys sto- . 
kitę talkon ir kitus paraginkite.

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

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

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

Rev. C. A Matulaitis, 2384 S. Oakley Ave^ Chicago 8, O.

sintas lietuvis. Rytų vėjas atneša Lietuvos 
laukų kvapą ir jos girių ošimą. Svetingas ir 
kilnus vyskupas Maximilionas mielai sutinka 
priglausti pas save kunigą klajūną. Bet pa
starojo svajonės sudūžta į kietą, nepermal
daujamą Himmlerio štabo “Ne!” Kodėl? 
Lietuva perarti! Čia galėtų susidaryti dirva 
“pavojingajai” kunigo lietuvio veiklai. Noro
mis - nenoromis tenka traukti toliau... Kaip 
anam legendos “Amžinajam žydui”. Sekanti 
stotis — lenkiškoji Lodzė, vokiečių okupantų 
praminta Litzmannstadtu. šią vyskupiją dar 
tebevaldė gerutis ir simpatingas vyskupas 
Jasinskis. Lenkiškai mokančiam kunigui lie
tuviui prieglaudos prašant, jisai kalbėjo liūd
nai. “Aš mielai pasilaikyčiau Tamstą savo 
vyskupijoje. Bet aš pats nežinau, kaip ilgai 
dar čia būsiu... Be to, netikiu, kad Gestapas 
Tamstai leis čionai pasilikti. Šis kraštas, 
Wartenlando vardu, liko priskirtas prie rei
cho. Jis norima galimai greičiau suvokietinti. 
Tamsta, kaip lietuvis, tam uždaviniui netin
ki... Pagaliau, ir Tamstos tėvynė iš čia ne 
taip jau toli. Ir šią aplinkybę trečiasis rei
chas vertins kitaip, negu Tamsta”...

Deja, malonusis ganytojas neklydo. Po 
poros savaičių jis pats liko išvežtas. Progą 
tam davė tariami “viešieji neramumai”. Ge
stapo pakurstyta hitlerjugendo gauja — už
puolė vyskupo rūmus. Išdaužė langus; išmė
tė kėdes, stalus, paveikslus. Vėjas ir gatvės 
padaužos nešiojo po aikštę vyskupijos archy

vo bylas. Ryškus pavyzdys “kultūrinės” na
cių veiklos. Pavyzdys! Ne unikatas.

4. Nusivylusiam kunigui klajūnui, kiek vė
liau, vėl buvo trumpam laikui švystelėjęs 
vilties spindulėlis. Senelis kardinolas Ber- 
tram, Breslavo ganytojas, parodė nelaimin
gajam savo tėvišką širdį. “Tamsta daug iš
kentėjai. Esi labai pavargęs. Važiuok Tams
ta su mano raštu į puikią Bechau pilį. Gro- 
vui Matusehkai reikalingas rūmų kapelionas. 
Tai vieta, kaip tik, Tamstai. Ten pasilsėsi, 
sustiprinsi sveikatą. Turėsi gražią koply
čią; didelį knygyną; puikų, didžiulį parką; 
svetingą šeimininką. Gali būti, šiek-tiek būsi 
naudingas ir vargšams darbininkams, kurie 
iš Rytų prievarta atvežti didžiulio dvaro dar
bams. Bet būki atsargus... Nesisakyk, kas 
esąs. Ir tegu Dievas Tamstą laimina, mano 
mielas sūnau!”

Kokia tėviška širdis! Koks tikrai katali
kiškas platumas! Tasai Vokietijos vyskupas 
nei valandėlei nepamiršo, kad jis Romos Baž
nyčios, vadinasi — Visuotines Bažnyčios 
Kardinolas. Jis nesusmulkėjo ligi rolės vieti
nių, specifiniai vokiškų planų vykdytojo ir 
“šeimyniškų” interesų gynėjo. Jam rūpėjo 
ir pavargęs lietuvis kunigas - bastūnas,, ir 
nelaimingieji iš Rytų atgabenti “baltieji ver
gai”. Su gilia pagarba atsiklaupė lietuvis ku
nigas, to garbingo senelio palaiminimui pri
imti. Prasmingai ir sąmoningai skambėjo jo 
lūpose “Amen!”

(Bu* daugiau)
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“Darbininko” 34-rių Metų Sukakties Proga Biznierių Sveikinimai:
Nauji Tremtinių Transportaik

1949 m. birželio 13 d. lai-J Dovydaitis Vincas, Sta- 
“General Eltinge” į New sė, Vincas, Juozas į Brook- 
Yorką atvyksta šie lietu- lyn, N. Y.
viai tremtiniai: I Eidukaitė Klementina,

Augaitytė, Juzė į Phila- Alina į Chicago, ūl.
delphia, Pa. ! Eringis Elzbieta, Petras,

Baranauskas, Stasys, E- Stasys, Petras, Ona, Anta- 
* Iena, Rita į Cary, Ind. į nas į Baltimore, Md.

Bardauskas, Juozas į‘ Estka Richardas, Stasė, 
Chicago, ŪL ! Dalia, Edm. į Knox, Ind.

Bublys Vladas į Fran-* Girnius Antanas, Mari- 
ciscan Monastery, Kenne- ja, Algis į Maspeth, N.Y.

' bunk, Port, Me. | Griauzdė Aleksas, Leo-
Bublys, Stasė, Romual- norą, Gerim. į Nashua, N. 

das, Algis j Franciscan H.
‘ Monastery, Kenne bunk 
Port, Me.
Bursevičienė, Juzė į Hart

ford, Conn.
Brinką Raimondas, Al

fonsas, Leokad. į Chicago., ____________ ____ , _
Dautartas Kazys,, Stasė į nutė, Gėdra į Easthamp- 

St. James, Missouri.
Degesys Danielius, Ro

mas, Dainius į Cleveland, na, Eduardas, Algirdas į 
Ohio. Chicago, ūl.

GuntoriuS Jonas, Ona, 
Anelė, Vytas į Furnace PO 
38, Mass.

Guobys Juozas, Danute, 
Alvyda į Hartford, Conn.

Gustas Pranas, Ona, Da-

ton, Mass.
Jurašas Eduardas, Ele-

Main Works: 16a.Brook Road, (ferincy, Mass. . į
Thomas Carrigg 8L Son |

VVholesale Dealers in 
MONUMENTS and HEADSTONES

Ali Kinds of Granite 
Show Yards:

41 North Cary St., Brockton TeL Brockton 6588 f 

LaGrange St., W. Roxbury, TeL PArkway 7-2454 |
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| A. M. StnunsHs
zEapert Watchmaker

109 Ames St Brockton, Mms
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CEMETERY LETTERING C. D. MAZZOLA

NORWOOD MONUMENTAL

WORKS

“DISTINCTIVE MEMORIALS”

H'ashington and Chapel Streets

WHOLESALE and RETAIL

Telephone NOrwood 7-1735
NORWOOD, MAŠŠ.

Best Wishes

BROTHERHOOD OIL CO.

Range and Fuel Oil

W hole sale and Retail

Distributors of Century Heating

Eąuipment

574 No. Montello St.

Tel. 6140 Brockton, Mass.

Jakubauskas Stasė j Bis- 
marek, No. Dakota.

Jankauskaitė Kazimiera 
į Chicago, ūl.

Jankauskienė Kazimiera 
j Chicago, ūl.

Jarulaitis Julijonas j So. 
Boston, Mass.

Kezenaitis Stasė į Phila
delphia, Pa.

Kiršinąs Petras, Stasė į 
Chicago Hts., ūl. *

Kleinas Eugenijus j Wor- 
cester, Mass.

Kriščiūnas, Bronius, A- 
niceta, RimtLs į Amster- 
dam, N. Y.

Jurgilas Juozas, Irena j 
Chicago, ūl.

Mieželis Vladas, Juzefą, 
Raimondas, Armanatas į 
Chicago, ūl.

Mitusas Birutė, Bronė j 
Elburn, ūl.

Montvilas Fromas į E. 
Hartford, Conn.

Orentas Augustas, Anė 
į So. Boston, Mass.

Paškevičius Juozas, Er
na į Pittsburgh, Pa.

Paulauskas Kostas į Cle
veland, Ohio.

Pavilčius Vytas, Ona, 
Vita, Ina į Chicago, ūl.

Petraitis Jonas į Chica
go, ūl.

Pogirskis Teklė, Junona 
į So. Boston, Mass.

Povilaitis Juozas, Mari
jona, Viktoras, Jonas, 
onas j Ind.

Proninskas Juozas, 
fija j Chicago, ūl.

Ragauskas Pranas, 
lerija į Chicago, ūl.

Račkauskaitė Amelija į 
: Chicago, ūl.

Rudaitienė Malvina į 
i Cleveland, Ohio.
' Steponavičius Kazys j 
Chicago, ūl.

Tautvydas Jonas, Ona, 
Kęstutis, Vida į Chicago, 
ūlinois.

Tupčiauskas Magdalena 
į Chicago, ŪL

Urbanavičius Stasys, Ja
nina į La.

Veršelytė Gražina į 
Brooklyn, N. Y.

Vieraitis, Janina į Balti
more, Md.

Vizgirda Valerijonas, O- 
na, Elena, Viktorija, Regi
na į Dearborne, Mich.

Vytauskas, Vladas, Bro
nė, Irena į Chicago, ūl.

Zagzeckas Stasys, Ona, 
Vladas j Pleasant, Pa.

Zandavaitė Berta, Mari
jona į Chicago, ūl.

Žemaitis Juozas, Jadvy
ga į Chicago, ūl.

Le-

Zo-

Va-

t

f Brazilijos Prezidentas Eurico Gaspar Dutra 
padeda vainiką ant pirmojo U. S. Prezidento, 
George Washingtono, kapo, Mount Vernon, Va. 
Dešinėje Brazilijos Užsienių Reikalų ministeris, 
Raul Fernandes, kaipo palydovas.

•z<
■z<FEATURING FRESH FRUIT AND VEGETABLES

z

Full Line of Groceries, Delicatessen and Fresh meats

823 North Malu St, Brockton, Maro. J

Tel. 8290

i
I BEST WLSHES

Žemaitis Jonas, Ona, Al
gis, Jonas, Antanas į Chi
cago, UI.

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

BALF Imigracijos
Komitetas.

MACIKAITE - Laurinčius, 
Marei joną iš Švėkšnos vi., Tau* 
ragės ap.

MARTUSEVIČIUS, Tamo
šius.

NAUJOKAS, Enrikas, iš 
Kalnėnų km., Jurbarko vL, Ra
seinių ap.

PALAIMAS, Jurgis.

»/•
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PAIEŠKOJIMAI
LAURINČIUS - Macikaitė, 

Marei joną, iš Švėkšnos vi., Tau
ragės ap.

LINGAITYT®, duktė Alek
sandro Lingaičio.

LINKATTYTfi, Elzbieta, duk- 
tės Onos.

LIUTKUVIENE, išvykusi 
Veliuonos.

LOZORAITIS, Jeronimas 
Pranas, iš Terespolės.

LEVERIENfi, Pranciška,
Ragočių km, Sintautų vL, ša
kių ap.

I_______ —_ -V -» /UODS KdSttlSttS
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 TCashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lmtington M95 
Limosinai dM visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
CoBaolate General of Utbuaaia 

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

laikytojai mėgsta 
Sverto, Hmm 

Skonio Doitod«MNnfW ifvaivi •

•f*
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z'
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115 Monk Street

LOWE & POWERS. Ine.
FUNEKAL DIRECTORS

MASSACHUSETTS r
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BEST WISHES . -
WALSHS

ICE CREAM STAND
Oak Street, Brockton, Mass. Tel. 4940 I

STOUGHTON,

Quincy, Mass.

J. J. Duane Co.

I

WISHES
4

Brockton, Mass.

BAKER BROS

Cleaners and Dyers
(Next to Park Theatre)

Best Wishes
Building Wreckers & Lumber Materials

600 Southem Artery
LAMBSON FURNITURE CO

Westf ield, Mass.

BEST WISHES f

Hyman’s Cleansing and Dye 
■ House f

I

Generolas Lucius D. 
Clay, po savo oficialaus 
pasitraukimo iš vyriausio
jo karinio gubernatoriaus 
pareigų Vokietijoje, iš lėto 
žengdamas, apleidžia savo 

| biurą Frankfurte.

Plant and Office
244 Centre Street

Store
783 Maut Street

f

Tel. 7530
jį Brockton, Mass.

658 North Main St.



minim
"The Mama...

J. Kuzmickis 
H

L LIETUVIŲ NUTAUTĖJIMAS 
IR VAIKAI

Signalas apie lietuvybės kapinyną 
išeivijoje. - Ko galima pasimokyti iš 
Lenino. - Komunistai ir vaikų, darže
lis. - Lietuvoje stiprinama komjauni
mo veikla. - Vaikų albomai Lenino ir 
Stalino garbei.

Ką tyr mačiau jauųą lie
tuvių porą ir penkiolikos 
mėnesių jų kūdikį. Ligi 
šiol ši šeima gyveno gilio
je Anglijos provincijoje, o 
lietuvis jų aplinkoje buvo 
retas ir brangus svečias 
(šeimininkė su policija no
rėjo išprašyti pas juos at
važiavusią vyro motiną!).

Ir štai — šita mažutė 
lietuvaitė, kuri tik retkar
čiais susidurdavo su ang
liškai kalbančiais, pirmąjį 
žodį taria su angliškuoju 
priešdėliu:
— The mama
Pamačiusi kitos lietuvių 

šeimos lopšyje gulintį kū
dikį, ji sušuko:
— Baby...
Tai, rodos, labai nereikš

mingas mažmožis ir apie jį 
nevertėtų laikraštyje rašy
ti. Tačiau, man rodos, “the 
mama” ar “baby” žodžiai, 
ištariami tremtinių šeimo
je, yra labai grėsmingi.

Kodėl?
LIETUVYBĖS 
KAPINYNAS

VLIK’o pirmininkas Pre
latas M. Krupavičius, ku
ris neseniai lankėsi Ameri
kos lietuvių tarpe ir turėjo 
progos pamatyti esamą 
padėtį, pasakė labai įsidė
mėtinus žodžius:
— Kai kas sako, kad A- 

merika yra lietuvių kapi
nynas. Aš tuo reikalu ta
riu geresnių vilčių. Jeigu 
kas dar tebesant gyvai 
mūsų močiutei už ją kal
bėtų “Amžiną atilsį”, tokį 
mes palaikytume pablūdu- 
sžu. Lygiai tokiais reikėtų 
laikyti, kurie mirties 
sprendimą skelbtų lietuvy
bei Amerikoje...

Taigi, Prel. Krupavičius 
— mūsų džiaugsmui —dar 
nemato lietuvybės kapiny
no Amerikoje. Bet, nors ir 
nemato, tačiau...
— Tačiau visgi man atro

do, kad atėjo paskutinis 
laikas pastatyti lietuvybės 
gelbėjimo klausimą visu 
aštrumu. Pasyvus žiūrėji
mas į besireiškiantį lietu
vių nutautinimą gali nesu 
stabdomai pakirsti jėgas. 
Visų ryžtingose pastango
se glūdi mūsų viltis (Drau
gas, 113 nr.).

Nemaloniai skamba žo
džiai — “atėjo paskutinis 
laikas pastatyti lietuvybės 
gelbėjimo klausimą visu 
aštrumu”, — tačiau savo 
pareigą turime atlikti.

Tačiau, pirma nei imsi
me žiūrėti, kas tuo reikalu 
daroma ir kas apleidžiama

SKURITY
BONOS J

lietuviškose šeimose, žvilg
terkime už geležines už
dangos. Iš ten vis dėlto ga
lima kai ko pasimokyti.

CHURCHILL’IS ir 
LENINAS

Katalikų vienuolis, pla
taus masto filosofas, Tė
vas M. Bochenski O.P., ra
šydamas apie komunizmą, 
paremtą aiškia filosofija, 
ir apie tvirtos filosofinės 
sistemos neturinčius Va
karus, pabrėžė:
— Reikia tad atmesti vi

sus dvasinius coctaile, vi
sus fideistų, pozityvistų, 
sentimentahstų, egzisten
cialistų samprotavimus ir 
ryžtingai pereiti prie filo
sofijos, prie jos pagrindi
nio vaidmens pripažinimo 
bazės ir kovos ginklu, — o 
filosofijoje prie tomizmo. 
Nemalonu pasakyti, bet 
dabar mūsų pavyzdžiu tu
ri būti ne Churchill’is, ne 
Blum’as, ne koks mūsų po
litikas, bet Leninas: Leni
nas, mintyto jas ir nepa
laužiamas klaidingos idė
jos kovotojas, Imeninas — 
veiksmo genijus, kuris pa
taikė savo veiksmą parem
ti mintimi.

Leninas brėžė, kad reli
gija — liaudies opiumas. 
Pagal jo samprotavimus, 
vaikai nuo pat mažens turi 
būti saugomi nuo “religi
nių prietarų”. Ir pabrėžti
na: S. Sąjungoj tai ne tik 
tvirtinama, bet ir vykdo
ma. Štai, vienas eilinis pa
vyzdys —

Komunistinamoje Rumu
nijoje mokytojas, įžengda
mas į klasę, sveikina mo
kinius tokiais žodžiais:
— Tegyvuoja draugystė 

su Sovietų Sąjunga!
— Dievo nėra! — atsako 

dežuruojąs mokinys.
— Ir niekuomet nebuvo! 

— choru pabaigia visa kla
sė.

Teisingai vienas žurna
listas pasakė: tas idijotiz- 
mas, kartojamas kelerius 
metus arba kelis tūkstan
čius kartų, pasiliks galvo
je taip, kaip šuns galvoje 
pasilieka piemens švilpte
lėjimas....

MARXO ir LENINO 
DVASIOJE^.

Tokio “idijotizmo” prak
tikavimas mokykloje yra 
smulkiai ir rūpestingai 
apgalvotas ir apsvarsty
tas.

Pragoję neseniai įvyko 
Komunistų Partijos suva
žiavimas. Jame dalyvavo 
Politbiūro atstovas Ma- 
lenkov, kurio akivaizdoje 
Čekoslovakijos komunis
tai atlikinėjo viešą išpa
žintį ir gailėjosi už pada
rytas klaidas.

Tuo pačiu metu Pragos 
Arkivyskupas Juozapas 
Beran paskelbė ganytoji- 
nį laišką ir du aplinkraš
čius, smerkiančius komu
nistus ir tariamus katali
kus už kovą prieš Bažny- 

Jčią.------ -----------

Uniformuoti Jung. Valst. pakrančių sargybos pareigūnai patikrina 
keleivių dokumentus lenkų laive Batory, kuriuo neseniai pabėgo nuo 
teismo žymus vokiečių kilmės komunistas, Gerhart Eisler. Dešinėjė to 
laivo kapitonas Jan Cwiklinski.

“DARBININKO” METINES
. GEGUŽINES TALKININKAI

Atsakydamas į Ark. J. 
Baran įspėjimus, Čeko
slovakijos propagandos 
ministeris Kopecki išdro
žė kalbą, kurioje paskel
bė, jog mokyklų adminis
tracija bus tiktai pasau
liečių rankose ir jog jau
nimas bus auklėjamas 
Mano ir Lenino mokslo 
dvasioje.

Dar daugiau: Čekoslo
vakijos švietimo ministe
ris Nejedli komunistų su
važiavime paskelbė, kad 
vyriausybė pasiryžo įves
ti privalomą vaikų darže
lių lankymą.’ Tas potvar
kis turi tikslą vaikus mo 
pat mažens auklėti komu
nizmo dvasioje, kad “nuo 
kūdikystės būtų naikina
ma buržuazinė moralė”.

O LIETUVOJE?
Lietuvoje* Maskvos Po- 

litbiuro įsakymu tas pats 
daroma.

Ten, Tiesos pranešimu, 
veikianti komunistinė po
litinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugija su pir
mininku prof. J. Matuliu. 
Draugijos uždavinys — 
skaityti komunistines pa
skaitas.

Lietuvos mokyklose į- 
vestas griežtas komunis
tinis auklėjimas. Mokyto
jai, kurie neišsižada tikė
jimo, “demaskuojami”, 
aprašomi laikraščiuose, 
atleidžiami ir suimami.

Mokiniams leidžiami 
laikraščiai gilina komu
nistų mokytojų darbą. 
Vilniaus mergaičių gim
nazijoje “Tiesos” redakci
jos suorganizuotame žur
nalistų susirinkime-------

“Kalbėjusieji pažymėjo, 
kad neseniai pradėjęs eiti 
savaitraštis “Tary b i n ė 
Moksleivė” šuo pat pir
mojo savo numerio kelia 
ir stiprina komjaunimo 
veiklą gimnazijoje, skati
na moksleivius | VLKJS 
XI suvažiavimo garbei 
prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymą” (Tiesa, 53 nr.).

Vaiku literatūra susirū
pino net Lietuvos Komu
nistų Partijos suvažiavi
mas, kada sekr. A. Snieč
kus pasakė:“Apleista vai
kų literatūra...”

Kodėl toks rūpestis vai
kais, jų laikraščiais, aps
kritai literatūra? I

Labai paprasta: juk M. 
Bochenski teisingai pažy
mėjo, kad kas tiktai gina
si,* tas turi pralaimėti. 
Reikia gi pulti; o pulti ga
li tik gerai apsiginklavę 
kariai.

Lietuvos, sovietų oku
puotos, vų£kai rengiami 
puolimui. Jie ateityje tu
rės pulti “buržuazinius

Nauji Tremtiniu Transportai
Apie š. m. birž. 19 d., 

laivu “Mercy” į New Yor- 
ką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Aleksandravičius, Pra
nas į Allagan, Michigan.

Budninkas, Vincas, Teo
file, Nelė į Maspeth, N. Y.

Butkus, Antanas į Chi
cago UI.

Cesunskas, Jonas į Chi
cago, ūl.

Dulinskas, Alfonsas į 
Chicago, ūl.

Filipunas, Mykolas, Ol- 
S, Algirdas, Irena į North 

rolina.
Jakubauskas, Jurgis,

Viktorija, Džiugas į Chi
cago, III.

Kaltūnas, Vytautas, E- 
milija, Ričardas į Ham- 
mond, Ind.

Kozukauskas, Antanas į 
Chicago, ŪL

Krasauskas, Baleslovas 
į Chicago, III.

Lukskaitė, Bronislava į 
Chicago, ūl.

Mackevičius, Juozas, A- 
nelė, Danguolė į Worces- 
ter, Mass.

Martinonytė, Zofija į So. 
Boston, Mass.

Nausėda, Margarita, Be
nite į Dedham, Mass.

Pajaujis, Petras, Petro
nėlė, Zenonas, Valentina į 
Chicago, ūl.

Radavičiųs, Ona, Jonas į 
So' Boston, Mass.

Ramanauskas, Vladas, 
Regina, Živilė, Jurgis į So. 
Boston, Mass.

Ripskis, Vytautas, Zofi
ja, Stasys į Chicago 
Heightsi ūl.

Rumsas, Lee, Kazimiera 
į East Chicago, Ind.

Sabaliauskas, Aleksan
dra, Irena, Juozas į Phila
delphia, Pa.

Sembrotas, Pranas, Ona, 
Andrius, Mikalina į Balti
more, Md.

Serenas, Romualdas į 
South Dakota.

Sirtautas, Albinas į So. 
Dakota.

Skurvydas, Stasys, Ona 
į Kearny, N. J.

Skripkus, Kazys į New 
Boston, Mich.

Spirauskas, Česlovas, Ja
dvyga, Vytautas, Ramutė 
į Worcester, Mass.

Stančius, Zigmas, Anas
tazija, Jurgis, Kristina į 
East, Chicago, Ind.

Stasiulis, Juozas į Chi
cago Heigths, III.

Strimaitis, Bronius, Te-

vakarus”. Štai dėl ko toks 
rūpestis vaikais, jų lite
ratūra, mokykla ir auklė
jimu.

PAGALIAU, IŠEIVIJO
JE IR TREMTYJE

Dar mažas vaizdelis — 
Tamopolio ukrainiečių 

‘Laisvas Gyvenimas’ laik
raštyje atspausdinti į- 
spūdžiai mokytojų, kurie 
buvo išsiųsti į Maskvą ir 
Leningradą “pasitobulin
ti”. Gorkun, švietimo sky
riaus viršininko pavaduo
tojas, rašo, jog didžiausį 
įspūdį jam padariusi vie
tinio instituto mokinių 
darbų paroda:
— Su didele meile moki

niai surengė albomus, pa
skirtus Lenino ir Stalino 
veiklai.

Kai turime tokių įspū
džių žiupsnį iš už geleži
nės uždangos, kur visa 
daroma mokinių sukomu- 
nistinimui, kyla klausi
mas, ar pakankamai rū
pinamasi vaikais — be a- 
bejo, lietuvių — išeivijoje 
ir tremtyje?

Gerai, jei kur yra savų, 
lietuviškų mokyklų. Daug 
blogiau, kur tokių moky-resė į Uncasviūe, Conn.

Vytautas į

Stasys

Birželio dvyliktoji jau prabėgo ir saulėta ir šilta. 
Tas davė progos subėgti skaitlingiems laikraščio 
“Darbininko” talkininkams bei {meteliams. Malonūs 
lietuviški veidai stačiai žavėjo, tikru nuoširdumu ir 
nešė kažkokios malonios nuotaikos. Tie ir kiti .kurie 
negalėjo kartu pabuvoti parėmė laikraščio “Darbinin
ko” šį sąskridį ir kukliomis aukomis, štai jų dar ir 
daugiau vardų:
Felix Šlapelis, Rochester, N. Y................................5.00
Kun. A. J. Rupšys, Ohio, ūl. ..................................2.00
Eva Kuderauskienė, So. Boston, Mass................... 2.00
Elzbieta Barusienė, Monteilo, Mass...................... 2.00
Rev. A. Abračinskas, South Boston, Mass........... 2.00
Rev. John Bernatonis, Lawrence, Mass................ 2.00
Agota Kalinauskaitė, South Boston, Mass..............2.00
Peter White, Chicago, ūl......................................  1.00
A. Bikuličius, Lewiston, Maine................... 1.00
Elizabeth Blass, Detroit, Mich................................ 1.00
Josepb Shergalis, Hazleton, Pa.........................—. L00
John Bukauskas, Lawrence, Mass......................   1.00
Adolfas Aurila, Lawrence, Mass........................... 1.00
Mr. Julius Belsky, Haverhill, Mass......................... 1.00
U. Venckaitė, Cambridge, Mass. ......................... 1.00
Mary Babel, Nonvood, Mass....................................1.00
Adomas Jarmalavičius, West Lynn, Mass.............. LOO
T. Akstinienė, Brockton, Mass............................... 1.00
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y..........................1.00
Ona Unguraitė, Phila., Pa.......... ................ ........ 1.00
Mrs. Salomie Steikis, Manchester, N. Y..................1.00
Romualda Stanulionis, Loweū, Miss ...............   1.00
Peter Plansky, South Boston, Mass..................... LOO
V. Kupeikis, Pittsburgh, Pa............_.................... 1.00
C. J. Grigas, Brockton, Mass. .............................  LOO
Adolph Babulis, Brockton, Mass............................1.00
Charles Lacey, Lawrence, Mass. ......................... LOO
Vąnda Mačiulienė, Brockton, Mass............ -.... *.. 1.00
V. Matis, Toronto, Ont. Canada................... .... 1,00
Julius Satkevičius, Cambridge, Mass. ........ _.........1.00
Motiejus Trečiokas, Dorchester, Mass......... ........... 1j00
F. Janiūnas, Cambridge, Mass.......................r....... 1.00
Martha Saparnis, Dorchester, Mass. ........ ........ 1.00
Mrs. C. Tumonis, Albany, N. Y.  ............._ 1.00
Peter Kinderevičius, Elizabeth, N. J............_  14)0
Mr. Frank Mankus, Cambridge, Mass..................... 1.00
Pianas Odelis, Newark, N. J. _............................... 1.00
J. Gurskis, Dorchester, Mass................... 1.00
Kazimieras Jankūnas, Watertown, Mass.......... 1.00
Julius Kukauskas, Gardher, Mass..................... ... 1Ū0
P. Skirmontienė, Baltimorę,. Md,-------------------- 1-00
J. Markelonis, So, Boston, Mass.............................1.00
Mrs. A. Warapecky, New Bedford, Mass................1400
Vincas Parulis, Worcester, Mass.............................IjOO
Anelle Molis, Worcester, Mass................................ 1.00
Mrs. Mary Bush, Hartford, Conn............................ 1.00
N. N., Baltimore, Md............................................... 1.00
Peter Svirskas, Haverhill, Mass........ .................... 1.00
V. Dapkus, Waukegan, ūl........................................1.00
John Dauksis, Great Neck, N. Y...............    1.00
Sisters of St Francis, Cleveland, Ohio................e. 1.00
Joseph Yuknus, Newark, N. J................................ 1.00
J. Akulevičius, Nashua, N. H. ..........   LOO
Sophie Jegelevičius, Bristol, Conn............ ............ 1.00
Mrs. V. Grabowsky, Clifton, N. J................. 1.00
M. Gutauskas, New Britain, Conn......................... 1.00
Mary Pishkin, Cambridge, Mass.............................1.00
Frank Shopis, Waterbury, Conn.
Joseph Slavickas, Worcester, Mass.......................
Mr. F. Wolange, Lawrence, Mass...........................
Loulse Mashidlausky, Brockton, Mass.................
Dr. E. Jasevičiūtė, Toronto, Ont. Canada..........
Justa Karpiūtė, Westville, ūl........................ ......
J. Pocius, Dorchester, Mass. ................................
Michael Mazgelis, Brockton, Mass.......... .............
J. Traupes, Worcester, Mass..................................
Mrs. G. Aleknas, Worcester, Mass............... „......
Joseph Moteunas, Buckland, Conn......... ............
Jonas Virbašius, Worcester, Mass. .....................
Mrs. Helen Sabas, Phila., Pa..................................
Mrs. Kvederas Quader, Port Washington, Wisc. 
Jacob Baltren, Athol, Mass........................ ..........
Mrs. A. Baronas, Brockton, Mass...........................
D. Blekaitis, Cambridge, Mass..............................
S. Pacevičius, Toronto, Ont. Canada....................,
A Zardeskas, Hyde Park, Mass. ... .....................
A. Dzedulonis, Lowell, Mass...............................
J. Samalis, Cambridge, Mass................................
Antanas Matulauecus, Pittsburgh, Pa..................
Marijona Karpienė, Waterbury, Conn.......... .........
Mrs. L. Antanavičienė, South Boston, Mass.........
Frank Lingys, South Boston, Mass.......................
Agota Kalinauskaitė, South Boston.Mass............
Mrs. Mary Radavich, New Britain, Conn.............
A. Chebatoris, Phila., Pa............................... .......
F. Pazasis, Dorchester, Mass................................
J. Kuprevičius, Toronto, Ont. Canada.................
M. Pocius, Roslindale, Mass........ . ........................
Sister Angelą Maria, Bįnghamton, N. Y.............
J. Montvilas, Newark, N. J. r..............................
Mrs. F. Marcin, Pittsburgh, Pa. .........................
Mrs. Barbara Yesilonis, Albany, N. Y................
Ona Jekelienė, Nashua, N. H. ..................... .......
V. Miteheū, Nashua, N. H.....................................
Mrs. Granslis, Nashua, N. H. ............................

Nuoširdžiai dėk^j^mr už panitną

klų visai nėra.
O kaip su vaikams ski

riama spauda, su literatū
ra, laikraštėliais?

Kaip su jų religiniu, 
tautiniu auklėjimu?

Kokių jie turi pramogų, 
iškylų? Kaip ir kur lais
valaikį praleidžia?

Jeigu, kaip prel. M. Kru
pavičius pasakė, atėjęs 
paskutinis laikas pastaty
ti lietuvybės gelbėjimo 
klausimą visu aštrumu, 
pats laikas nuodugniau 
peržvelgti šią — vaikų 
lietuvinimo proceso —sri
tį. M vaikai nutols nuo 
lietuvių kalbos ir papro
čių, — už kelių desėtkų 
metų tikrai turėsime lie
tuvybės kapinynus išeivi- 
j®j®-.......................... •

Sukevičius, 
Chicago, UI.

Tamošaitis, 
Scranton, Pa.

Tamošiūnas, 
Watertown, Mass.

Vaitekus, Dionizas į Chi
cago, ūl.

Vaitenas, Nikolas, Al
bertas, Kymantas j Det
roit, Mich.

Vasiliauskas, Petras, 
Ursula, Marija, Nijolė į 
Chicago, UI.

Vitkūnas, Antanas į, 
Waukegan, ūl.

Zikas, Pranas, Morta, 
Andrius, Renate į Batavia, 
ūl.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

Julius
i
i 1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
l.(į0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00



Antradienis. Birželio 21. 1949

atsistatyti. Kiek tų ilgų susi
rinkimų turėjome ir dabar turi
me tremtinių šelpimo reikalais 
ir dėl Lietuvos laisvės atgavi
mo. Vėl sudedama šimtai tūks
tančių dol. aukų. Tai vis pasek
mės

BROCKTON. MASS

Ar Neperankstyvos 
Pastabos?

ilgų susirinkimų.

F. A. Krascevičius,

LDS 70 kp. pirmininkas.

Juozas Andrikonis paieško 
Joną Ražanską, kilusį iš Bijei- 
kių km., Skiemonių valsč., U- 
tenos apskr. Prašo atsiliepti jį

PAIEŠKOJIMAS

DAILININKŲ 
KONKURSAS

ir vienur ir kitur darbininkų 
gyvenimą ir jo tuose kraštuose 
skirtumus.

I
Mes. Amerikos lietuviai, at

vykome į šį kraštą prieš 50 ar 
40 metų daugiausiai būdami 728-tas Šv. Jurgio lietuvių par. 
bemoksliai. Sugebėjome pri-. Veteranų postas gražiai pager-į 
prasti prie šios šalies tvarkos gegužės 30 d.t “Atminimo’ 
bei įpročių, ir kūrėmės čia.nau-1 buvusiuosius karina,'
jam gyvenimui. Pradžia buvoję kuriuog buvo pasimelgta baž.1 
------  —...... Kovoje su tomis! nygjoje Run. d-ras Vytautas _ e umpa. 
sunkenybėmis besikuriant nau-. Bartusevičius jų intencija at- s“nus J°no Elžbietos Kum- 

neturėjome(Įaįkg §v. Mišias ir Švento Kars-Į^’ ^yv- 21 Circle St., Brock
ton, Mass., birželio 13, 1949 m., 

ka_ Į-užbaigė aukštuosius ekonomi
nius (Foreign Sefvice) George- 
town Universitete, VVashing
ton, D. C., mokslus.

Tai buvo to universiteto isto
rinė 150-ta laida ir tai pati di- 

1 skaičiumi, nes

raiLADftrt#*. n.
Amerikos lietuvių pastango

mis vis daugiau ir daugiau at
vyksta iš tremties lietuvių į šią 
laisvąją Washingtono šalį. Dau
guma jų yra patenkinti šios ša
lies tvarka ir Amerikos lietuvių 
veikimu, patys prisideda prie iabaį sunki, 
šio veikimo ir su savo broliais 
amerikiečiais lietuviais šį vei- jame gyvenime, i 
kimą su pasitenkinimu tęsia to- svarbiausio gink’lo _ nemokė- ^kapuosT^oly’ sepulchro” 

jome kalbos. Neatsižvelgiant į.buvo atiduota zuvusiems l_
“““ atitinkama militarinė pa-

‘ ‘ ‘ , šventųjų beiįgarba
o »

Jei kas norėtų su šiuo vete-

Žuvusiųjų karių pagerbimas.

li&v. Ta.ci3.11 atsira.nda ir tolciij, iomp ka.lbos ^ca.t-sižvdsria.nt i l.. . . 1 a 1 jome KaiDos. | uuvo atiduota zuvusiems
kūne nepatenkinti Amerikos matydami būtiną reikalą,

jų su-.kūrėme įvairias,
punktualumu, jų tautiniais vardais, draugijas.

I
ai.,;

lietuvių veikimo tvarka: ji
sirinkimais, 
protokolais.

“Darbininko” No. 38 Pr.
kuris kaip matosi iš jo rašinio.: 
tūpusio tame “Darbininko” nu
meryje “Dabarties Pastabose”, 
yra tremtinys. Tame rašinyje 
jis reiškia nepasitenkinimą mū
sų amerikiečių susirinkimais 
bei jų tvarka: jam tokie mūsų 
susirinkimai yra per ilgi, nuo
bodūs, dalyviai nepunktualūs. o 
labiausiai apgailestaujama dėl 
protokolų ilgumo bei laiko gai
šinimo.
' Lengva yra pamokyti ir duo
ti patarimų dėl patobulinimo 
mūsų draugijų valdybų ir jų 
raštininkų darbo. Tačiau abejo
ju, ar tie pamokymai duotų A- 
merikos lietuviams geresnių re
zultatų, ar kaip tik priešingai, 
šios pastabos gali tik sukelti; 
nepasitenkinimo Amerikos lie- dieną užima Jung. Valst. 
tuvių tarpe ir net neigiamai at- .džioje svarbias vietas, 
siliepti tremtinių šalpai. Mano; kunigų, inžinierių, gydytojų, 
manymu, ar ne perankstyvos' advokatų ir kitokios rūšies pra
šios pastabos mums amerikie- į fesionalų iš savųjų lietuvių tar
ėjams?

Mus labiau suinteresuotų, jei
gu p. Pr. Al. parašytų straips
nių, liečiančių darbo žmonių 
reikalus Europoje ir čia Ame
rikoje. nes jis. kaipo tremtinys, į

piešėjo.
Tam, kurio kor.kursanto 

piešinys - braižinys bus priim-l 
tas, bus išmokėta $50. Nepri-j 

1 
I

Šiuomi Bi'ooklyno Dariaus ir piešiniuose turi būti nurodyta 
Girėno Paminklo Fondas skel
bia piešinio - braižinio konkur
są dėl statymo lietuviams la
kūnams Dariui ir Girėnui pa
minklo Brooklyn, N. Y., mažo- imtus piešinius grąžinsime, tik 
je aikštelėje, Lituanica Aikštė- juos pareikalavus.
je, Union Avė. ir Stagg St. Prašome prisiųsti piešinius 

Paminklas turi būti įspūdin- ne vėliau, rugsėjo 1 d., 1949.
gas ir tinkamas dėl mažos Adresuokite: Darius - Gire- 
miesto aikštelės. Medžiaga ne- nas Monument Fund, 280 
svarbu, kad tik būtų tinkama Union Avė., Brooklyn 11, N.Y. 1 
ir galėtų laikyti ilgus metus. į -----------------------

Pageidautina, kad piešinys - 
braižinys būtų pieštas juody
tais ant balto ‘popieriaus bet 
ne būtinai, gali būti ir paišeliu 
pieštas, bile tik aiškus.

Jeigu paminklo visos ketu
rios pusės skirtingos, tai kiek- patį arba pranešti apie jo liki- 
viena pusė privalo turėti atski- mą žinančius.
rą piešinį; jeigu ne, tai užten-j Paieškotojo dabartinis adre- 
ka vieno piešinio. Parašai ant'sas: (20) Lehrte b. Hannover, 
piešinio gali būti, bet nebūti-! Churchill DP Camp. (Brit. 
nai, tačiaus vieta dėl parašų-Zone) Germany.

Turėdami gilų tikėjimą, pra- ranų poStu susisiekti, tesikrei-___ ____ ______
pia adresu: Mr. D. J. EraminasIdžiausioji savo 
2339 E. Allegheny avė., Phila- g^^ty priskaitė 1,159. Jų 
delphia. Pa. buvo visokių specialybių: me-

-------------- no, filosofijos, medicinos, tei- 
Iš Nelietuviu Spaudos. Dvie-|sių, dentisterijos ir įvairūs e- 

juose vietiniuose lenkų laikraš- Į konominiais mokslais paruošti 
čiuose “Gwiazda” ir “Jednosci” 
birželio 9 d. laidoje tilpo gan ii-' 
gokas eilėraštis, parašytas pa
gerbimui mūsų įžymaus tautie
čio, Jono Budrio, jo 60 met. su
kakties proga.

A

Lenkų rimtame katalikiška
me dienraštyje “Dziennik Chi- 
cagoski” birželio 7 d. 
tilpo eilėraštis, parašytas pa- UuUnės organizacijos, sintis- 
gerbimui mūsų žymaus muziko. ukos medžiagos.
kompozitoriaus. Juozo Žilevi-L, pranciizų ir anglų kalbų 
čiaus. jo 20-ties metų kultūrinės luodugnus atudijavjmas. už 
darbuotės proga. i mokslo suolo veikė studentų

Ukrainiečių laikraštyje • Ame- klubuose bQtent p^paiior 
rika” birželio 10 d. laidoje tHpo aub, the Society for the Ad- 
vyskupo Petro Bučio atvaizdas of Management,
ir straipsnis paskirtas paminė- j the French aub tb<_ InUr. 

national Organization Foram.
Petras Kumpa gimė rugpiū

čio 1 d., 1926 metais Marcin
konyse, Okupuotoj lenkų Vilni
joj. Jis atvažiavo mažas būda
mas su motina pas anksčiau 
sugrįžusį čia gimusį tėvą į 

XX. ĮBrocktoną. Ten pat ir pradėjo 
““ eiti pirmuosius savo mokslus. 

Vėliau persikelia su tėvais į 
So. Boston, kur lanko aukštes
nes mokyklas ir 1944 metais 
baigia Public Latin high school. 

Karo meto ugnis paakstino 
Į ir Petrą įstoti savanoriu į Dė
dės Šamo Laivyną. Ištarnavo 
du metu ir tarnybos metu dir
bo medikaliam korpuse į- 

Į vairiose ligoninėse. Prieš bai
giant tarnybą buvo išsiųstas į 
Pacifiką, kur ėjo savo specialy
bės pareigas ant LST 701 karo 
laivo. Garbingai atleistas iš pa
reigų sugrįžęs pasirūpino kuo- 
greičiausiai pasiruošti aukštie
siems mokslams. Ir štai to vi
so rūpestingo darbo vaisius 
šiandien aiškiai matomas: Pet
ras baigė aukštuosius mokslus 
įsigydamas Bachelor of Science 
in Foreign Service laipsnį.

Šia proga linkime energin
gam jaunuoliui žengti sėkmin
gai pirmyn. Dieve, laimink ta
vo kelius!

dėjome tverti lietuviškas para
pijas. susivienymus ir t.t. A- 
merikos lietuviai nepasitenkino 
nuveiktais darbais, ir veikė to
liau. Steigė parapijines mokyk
las; kurios šiandien randamos 
beveik kiekvienoje lietuvių ko
lonijoje. Šiandien Amerikos lie
tuviai turi Tėvų Marijonų -Se
minariją. vidurinę mokyklą, ir 
net Kolegiją,-© kiek jau vienuo
lynų, Mergaičių ‘Akademijų. Tai 
buvo pasiekta dėka tų ilgų ir 
nuobodžių susirinkimų.

Mums amerikiečiams buvo ir 
yra malonumas tie susirinkimai, 
kuriuose atsiekėme savo tiks
lus, įsteigdami paminėtas įstai
gas. Su Dievo pagalba išmoks- 

. linome savo vaikus, kurie šian
dieną užima Jung. Valst. val- 

Kiek

I

I

studentai - graduantai. Viena
me iš tų ekonominių skyrių bu
vo ir mūsų graduantas Petras 
Kumpa. Jo ypatinga specialy
bė studijuota buvo: sąskaito- 
mybė (accounting), komerci
nė teisė, užsienių prekybos teo
rija, importo ir eksporto prak- 

| tika, tarptautinė ekonominė

BALE Sandėlyje Gauti Drabužiai ir 
kiti daiktai 1949 m. Balandžio mėn.

po turime? 
Atstatant Lietuvos nepriklau

somybę. mes tiek- daug dirbo
me. kad kartais ir naktinius po
sėdžius turėdavome, ir tokiu bū
du sudėjom milijonus dolerių 
Lietuvos reikalams, be kurių

menkoje, turėjo progos pažinti * kažin, ar Lietuva būtų pajėgusi

jlmui jo 50-ties metų kunigys
tės sukakties.

Savaitraštyje ‘Amerika Echo’ 
birželio 5 d. laidoje buvo įdėtas 
gana ilgas straipsnis, įrodinė
jantis, kad garsioji rašytoja 
Marija Radziavičiūtė buvo lie
tuvė, o ne lenkė.

F ardo Trokai Ilgiau Tveria

/

Jie yra Bonus Built!
Virs 150 Modelių! 

Iki 145 Arklio Jėgos!
Milijono Dolerių Cab! 

Roller Action
Vairavimas!

A

e” t
•e

•
r 

'f

r [/
NASHUA, N. H.

Sunkūs Fordai
39,000 sv. grot* ratinę kaipo traktorius.
Padangos iki 10.00-20’s. Naujas 145 ark- 
JCgos V-9 ižninas. DMelBs Quadrax a«ys, 

vieno greičio (F-7 ir F-B) arba 2-ju grei
čiu pasirenkant F-B. 19 coliu per 5 col.

dvigubo cilinderio utpakaliniai stabčiai 
F-B. 5-kiu greičiu transmissions.

Piknikas
Birželio 12 d. parapija suren

gė Sakalo lauke pirmą pikniką 
į kurį gausiai atsilankė vietos 
lietuviai. Piknikas p. Utkai šei
mininkaujant be didesnio įvai
rumo praėjo jaukioje nuotaiko
je ir užsitęsė iki vėlyvo vakaro. 
Daugiausia svečius linksmino 
muziko J. Tamulionio vedamas 
orkestras.

SV ARAIS 
Connecticut:

Ansonia, Helen Karbauskas 
32 svarus; Bridgeport, A. Ges- 
taut 28 sv.; Bethlem, A. K. 14; 
Putnam, Nekalt. Prasid. ' 
nuolynas 400; Waterbury, 
na M. Rogers 16.

District of Columbia:
Washington, J. Rajeckas

Maine:
Rumford, B. Stasulis 8. 

Massachusetts:
So. Boston, S. Mockus 17, 

W. 11; Worcester, Aušros Var
tų Parapija 2,500, N.N. 15.

Minnesota:
Mankato, S. Girdės 6.

Illinois:
Chicago, Delis Petrauskas 6; 

. Clarenddb Hills, Serafinas 23.
Maryland:

Westemport, A. Kazio 7.
Nebraska:

Lincoln, St. Paul’s Evangeli- 
cal Ch. 22.

New York:
Brooklyn, M. Papikas 9, F. 

Barbsis 43, M. Pranas 13, Ona 
Leigienė 15, Mrs. Grasman 3,, 
St. Stumbrys 30, Miknavičius 
10, BALF 101 Skyrius 200, An
na Maldeikus 7, Adele Cirgalis 
15, Kun. J. Pakalniškis 38, A.' 
Asevičienė 26, J. Sodaitis 11; 
Buffalo, A. Barkowskas 27; 
Elmhurst, L. I., A. Arbasaus- 
kas 4; Flushing, K. Senulis 5; 
Maspeth, L. I., Viešp. Atsimain. 
Par. 460, P. Kubilius, BALF 
nr. 16 sk. 202, A. Zabotko 22, 
K. Galčius 30; Mineola, G. L. 
4; New York, M. Tūbelytė 1; 
Rego Park, J. Brundza 12; 
Schenectady, K. Laureckas 113.

Ohio:
Cleveland, “Dirva” 64.

Pennsy tauria:
Pittsburgh, J. Marčiulionis 8, 

Mrs. J. Rogers 17; Philadel
phia, A. Oželis 50, Frank Ma
tukas 52; Forest City, K. šia-1, 
mienė 6; Shenandoah, Šv. Jur
gio parapiją 3,307; Kingston, 
R. Kučinskas 4.

West Virginia:
Morgantown, P. Masaitis 68.

BALANDŽIO M. IŠSIŲSTA:
Balandžio mėn. pradžioje į 

Vokietiją išsiųsta:
Maisto — 4,788 svarai.
Kitų daiktų — 13,000 svarai. 
Drabužius, avalynę ir kitas

New York Gubernato
rius, Thomas E. Dewey 
laike savo atostogų Euro- 

ipoje lanko subombarduotą 
.................................... i Berlyną amerikiečių sek- 

aukas siųskite: United Lithua- torįuje Jįs yra £.ja lydi- 
nian Relief Fund of America, mas įj g Armijos įgulos
Ine., 105 Grand St., Brooklyn Berlyne viršininko pulk.
11, N. Y. Dūke.

Vie- 
An-

70.
t

M.

NARIŲ MOKESČIAI:
BALF 12 skyrius, E. Hartford, 
Conn. $41.; BALF 39 skyrius,
Miami, Fla. $18; BALF 41 sky-įBrook, N. Y. $9. 
rius, Lewiston, Me. $28.; BALF 
55 skyrius, Cleveland, Ohio $9.; 
BALF 59 skyrius, Haverhill, 
Mass. $11.! BALF 76 skyrius,

Detroit, Mich. $15.; BALF 85 
skyrius, Rockford, III.
BALF 120 skyrius,

$50.;
Stony

♦

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Ke—eliMak.Port. Mąjpe. _ 

ruošiama
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKĖ:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žvmiu ž^onr» v °‘- 

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

Visus Lietuvos Pranciškonų geradarius, Rėmėjus — visus
• Pranciškonų bičiulius.
Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 

ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 
Vandenyne.

Visi Keliai Veda į Atostogų Kraštą Maine! .

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

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

NAUDOJANTIS VĖLIAUSIOMIS REG'STRAC' 
JOS DATOMIS IS S. 106.000 TROKŲ. GYVYBt' 
APDRAUDOS EXPERTU LI0OIJIMU. FORDC

TROKAI ILGIAUSIAI TVERIA.
IŠGIRSKITE FORDO RAOIO

Frvd Allcn NBC Sek m. 8 PM — 
Thuater CBS Penkt. 9 RM.

PAMATYKITE FORDO TELEVISION — "Thru the Crystal Bali” WNAC-TV Pirm., 9 P.M.

Nauja tremtinių šeima
Birželio 14 d. į Nashua atvy

ko iš tremties Aleksandras 
Griauzdė su žmona Eleonora 
ir sūneliu Gerimantu. Tai antra 
tremtinių šeima tiesioginiai at-

sikėlusi iš tremties į Nashuą. A. 
Griauzdė yra žinomo Lietuvoje 
muziko Klemenso Griauzdės 
tikras brolis. Ilgą tremtinio lai
ką jis su savo šeima pergyve
no Vokietijoje, Augsburge.

Naujos tremtinių šeimos glo
bėjas yra vietos lietuvis Alfon
sas Ulčickas. Jis juos ir atkvie- 
tė iš tremties išdavęs buto i? 
darbo garantijas.

Prezidentas H. Trumanas priima iš U.S.O. pir
mininko, Harvey S. Firestone Jr. (dešinėje) sies 
organizacijos (United Service Organization) pir
mąją naująją vėliavą.



vietines žinios!

tuo-

bei klaidatikiai, kaip jš 
užmetimas yra dainai 
mas.

t v

s sa

židelb 1 Mu Mbįži
Įvykių Paaiaėjfans 

SataftK
šeštadienį, birželio 18 d., 

jau po mišparų, atvykusieji iš I 
treinties ir čiabuviai iš anks
čiau Bostono lietuviai, išėję iš 
bažnyčios, kur buvo atkalbėtas 
Lietuvos gerovės intencija šv. 
Rožančius, gausiai susirinko po 
bažnyčia Šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėje. Estrada buvo 
gražiai išpuošta, kurios gilu
moj prie lietuviškos pirkios 
stovėjo didelis lietuviško sti
liaus kryžius. Taip pat buvo 
papuošta Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis.

Paminėjimas buvo pradėtas 
malda, kuriai vadovavo vietos 
parapijos kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskas, ir Amerikos himnu, 
Įžangos trumpą, bet reikšmin
gą žodį tarė Bostono buv. lie
tuvių tremtinių Ratelio pirmi
ninkas, Dr. St Lūšys, papra
šydamas susirinkusiuosius pa
gerbti žuvusiuosius savo tau
tiečius tremtinius atsistojimu.

Po to buvo pakviestas kalbė
ti diplomuotas ekonomistas 
Juozas Audėnas, kuris savo 
kalboje papasakojo apie Sovie
tų Rusijos klastingą Lietuvos 
okupaciją. Po to labai vaiz
džiai^ įtikinančiai ir jaudinan
čiai kalbėjo buv. Kauno Uni
versiteto profesorius, 
monas Sužiedėlis, apie 
zuotą žmonių žudymą, 
sunaikinimą bolševikų 
tracijos lageriuose. Paskutinis 
kalbėtojas buvo buv. Kauno U- 
niveraiteto prof. J. Koačtaa, 
gyvas liudininkas komunistų >

DAKTARAI

vykdytų masinių žudynių prie 
dervinės. Jis papasakojo apie 
taisius vaizdus tų nekaltai žu

domų žmonių. \
Toliau sekė meninė progra

mos dalis, kurią labai gražiai 
išpildė buv. * Lietuvos Valst. 
Teatro artistas Henrikas Ka
činskas, padeklamuodamas tam 
momentui pritaikintus litera
tūros kūrinius, ir jaunosios lie
tuviškos pajėgos: Vida Lužy
tė ir Vincas Jakutis, gražiai 
padeklamuodami lietuviškas ei
les. šia proga tenka pastebėti, 
kad nei dainų nei muzikos ne
buvo, nes, kaip savo įžangos 
žodyje Dr. St Lūšys pastebėjo, 
tai nedera, kai mes liūdime dėl 
baisaus savo tautos* likimo.

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos himnu.

Sekmadienį, birželio 19 d., 10 
vaL r. buvo atnašautos šv. Mi
šios už Lietuvą, kurias atgie
dojo kun. Stasys Būdavas, ir 
pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą.

ŽINUTES
Be*.

d., staiga mirė, 
nėję Ona Petkie- 

(Mockiūtė), 56 
8 Peters SL, So.

1
Veraiacką ir linkimę jam ge-.- 
riauaios sveikatos.

Dr. Si- 
organi- 
apie jų 
koncen-

t

Eugenija Oną Gbneekytę
Birželio 6 d. š. m. p. Eugeni

ja Ona Glineckytė, pp. Jono ir 
Sofijos Glineckių, gyv. 5 Tho
mas Park, So. Bostone, duktė, 
užbaigė mokytojos mokslus 
Bostono Universitete ir gavo 
Bachelor of Science laipsnį.

Studentavimo metu universi
tete ji buvo Atletikos Organi
zacijos sekretorė; Phi Beta Phi 
Sorority prezidentė, ir Aukš
čiausios (Senior) klasės vice 
prezidentė. Ji pasižymėjo nepa
prastais gabumais moksle ir 
veikime. Mokytojos mokslo už
baigime ne tik ji gavo aukštus 
pažymėjimus, bet ir jos motinė
lė p.' Sofija Glineckienė buvo 
pagerbta ir gavo dovanėlę — 
taurę.

Sveikiname mokytoją Eugeni
ją Oną Glineckytę ir linkime ge
riausių sėkmių profesijoje.

Pp. Jonas ir Sofija Glinec- 
kiai yra labai gerai žinomi kaip 
veikėjai, p. Jonas Glineckis yra 
buvęs LDS Centro iždininkas ir 
labai daug veikė organizacijos 
gerovei. Ir dabar jis yra di- 

' tižiausios draugijos So. Bostone 
: raštininku ir veikėju. Pp. Gti- 
> rieckiai ' ^ra tarihinkar" Bby 
k View Markei, 502 E. 8th St, 

So. Bostone, ir sėkmingai veda 
biznį. Jie yra “Darbininko”, 
Lietuvių Radio Valandos prog
ramų ir kitų katalikiškų įstai
gų nuoširdūs rėmėjai. Jie savo 
šeimoje išauklėjo dvi mokyto
jas. Sveikiname!

PADĖKA

laikraščio “Darbininko* va
dovybė patyrusi didelį darbščių 
prieteiių nuoširdumą per sėk
mingą išvažiavimą, kuris įvy
ko birželio 12, š. m., Romuvos 
parke, Monteilo, Mass., reiškia 
didžios padėkos žodį šiems as
menims dirbusiam* įvairius iš
važiavime darbus. Jų buvo a- 
hiejų lyčių, būtent: Rožė Ciru- 
kienė, Ieva Bubulienė, Teofilis 
Akstinienė, Elena Jezukevičie- 
nė, p-nia Latauskienė, p-nia 
Kanavolienė, Ona Waluok, He- 
len Vereska, Ona Chestnut, 
Marijona Stankknė, EmHia 
Wahent, Ona Aukštikalnienė, 
Ona Jakavonytė, Simonas Ci
nikas, Antanas Chestnut, Ju- 
lia Jakavonytė, mažasis Sužie- 
deliukas, Marytė Pridžiūtė, po
nia Jakutienė, Petras Grigana- 
vičius, Morta Bąpdzevičienė, 
Mrs. Julia Bartz, Juzefina Sa
vickienė, Mrs. Balčiūnienė, Sta
sys Griganavičius.* Roland Bi- 
shop, Marijona Valatkienė, Do
mas Vaičiūnas, J. Baronas, 
broliai Pašakarniai, p. Bar
kauskas, p-lė Valerija Girny
tė, Vincas Valatka, Vyt Gur
ks, Aleksandras ir Reimontas 
Ivaškai, Iz. Miliūnas, Christa- 
foras Daugirdas, Edv. Zales-
kas, Antanas Bendzevičius, po
nia Starinskienė, Jonas Kumpa 
ir keletas patyrusių uniformuo
tų tvarkdarių... Didelė ' dėka 
poniai Sužiedelienei už puikų 
iškeptą ir aukotą tortą.

Dėkingi esame ir programos 
žodžio reiškėjams: Prof. S. Su
žiedėliui, pulk. Andriui, kun. P. 
M. Jurui, kun. Pr. V. Strakaus- 
kui ir Antanui F. Kneižiiii.

Visiems, o visiems nufiširdus 
dėkui. Lai gerasis Dievulis bus 
jums tikru atlygintoju už jūsų 
pastangas ir pasidarbavimą 

Antanas PeHžtaą
“Darbininko” Admm.

nu-

Liepos 4 dienos išvažiavimui 
į Marianapolį ir atgal autobusų 
tikietų jau galima gauti pas p. 
Vladą Brazauską, 12 Tickner 
St, So. Boston, Mass. Autobu
sas išeis nuo “Darbininko” na
mo 7:30 vai. rytą. Iš ten išva
žiuos apie septintą. į abi puses 
tikietas kainuoja $2.50. 'Br.

čius. Šis vizitas, kaip ir šokiai 
festivaly buvo filmuojami Ame
rikos Armijos atstovų. Visų dė
mesio centras, kaip matome, 
buvo jaunosios ir gražiosios 
Bostono lietuvaitės: Loreta 
Kontrimaitė, Giedrė Natkevičrū- 
tė, Dalia Vakauzaitė, Evelyna 
Tutkiūtė, Olga Grigaliūnaitė, 
Virginija Benzavičiūtė, Marytė 
Kraunelytė, Elena Ivanauskai
tė, Norma Razvadauskaitė ir 
Rūta Prakapaitė.

(Klišė “Vilties” — 
F. V. Beliejaus)

■ > 
Kampanija Sveikina Savo

Ištikimą Darbininką
šiomis dienomis p. Mykolas 

J. Versiackas, gyv. 3977 Wa- 
shington SL, Roslindale, Mass., 
gavo laišką nuo savo kompani
jos — Salada Tea Company 
(Ine.), kurį sveikina jį, išdir
busį be pertraukos 25 metus.

Kompanija praneša, kad šiais 
metais kartu su kitais tos 
kompanijos darbininkais, išdir
busiais 25 metus, p. Mykolui 
J. Versiackui bus įteiktas ran
kinis aukso laikrodėlis atžymė- 
jimui jo ištikimybės.

Sveikiname p. Mykolą J.

LAWN PARTY
Laimėjimai - Muzika - Žaidimai 

Užkandžiai

A. J. NAMAKSY 
Real Estate A 

Insurance

409 W. Braadway
30. BOSTON, MASS. 

omo* TeL SOutM Stotos MMB

Bes. 87 Oriole 8tnet 
W«at RaKtany. Mara 

▼BU. PA-7.ia*-W

vaikučių norinčių mokytis lie
tuviškai.

Kita vasarinė mokykla tuo 
pačiu laiku ■ bus Seserų moky
tojų vedama, parapijos salėje, 
492 E. 7th St, angliškai, lietu
viams vaikams norintiems mo
kytis angliškai. Pasinaudokime 
progomis.

Birž. 19 d., apsivedė Felik
sas Pažasis su Gloria - Maria 
Gianiorio, gyv. 12 Althea St, 
Dorchester, Mass. Feliksas 
paeina labai kilnių parapijiečių 
šeimos. Linkime jam geriau
sios kloties.

šv. Petro Bažnyčios Atnaujinimo 
Fondo Naudai 

2:00 vai. p.p. Šešt. ir Selon.

Biržefio-June 25 ir 26,1949
PARAPIJOS KIEME

492 E. Seventh St., So. Bostone 
Door Prize: Table Radio

Draugijų Valdybų Adresai
, Tą dieną buvo pakrikštyta 

G. Maria Petro ir Monikos 
(Urbonaitės) duktė Dechbyne, 
gyv. 70 Harvest St, Dorches
ter.

Robertas Jono - Adelės (Ma
siulytės) Mažeikų, gyv. 
Oakson avė., Dorchester.

74

Ušateakyite Tonilco Pas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams* Vestuvėms,
Krikityaoma ir visokiems

švęstas Tridienis. Birželio
d., 7:30 vai. v., šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, prof. dak
taras tėvas Juozapas Vaitkevi
čius, MIC., pradės vesti trijų 
dienų pamaldas prie švenčiau
sios V. J. širdies. Pamaldos iš- 
kilaungai baigsis švenčiausios 
širdies metinėje šventėje — 
penktadienį, vakare. Visiems 
gera proga pasiklausyti nepa
prastų pamokslų, pasimelsti, ir 
apturėti didžius atlaidus.

22

Sekmadienio rytą, birželio 19 
d. p. Virbickas mokino p. Vin
cą Balukonį, Sr., So. Boston 
Cafe savininką, 260 W. Broad- 
way,< važiuoti nauju automobi
liu. p. Vincas B&lukonis, Sr. 
vairavo, ir iš Broadvay su
kantis į E St pasipainiojo vai
kas ir suaugęs vyras, p. Balu- 
konis staigiai pasuko automo
bilių, kad uesuduoti vaikui, bet 
automobilis užšoko aut šaligat
vio ir sudavė į krautuvės lan-

(VANS

Mydfna Club Beverage Co.
Graftoa Ava, Islington, Mase.

TeL Dedham 13O4-W
PRANAS GERULSKB. Namų Tai. Dedtam 1304-R

Gražiai pasinį* So. Bostono 
lietuviai Tremtiniai puikiai pa- ] 
sirodė apvaikščiodami Lietuvos 
Gedulą birt. 14-15 d.A barniųjų 
įvykių, šeštadieni jie tarėjo ta*
riningas, gausias ir įspūdingas

IEŠKO OKtiB DARBO — 
Ką tik atvykusi iš tremties po
ra DP’s ieško ūkėja darbą. 
Kaip vyras taip ir jo žmona 
yra ūkininkai ir stiprūs darbi
ninkai. Noriatoeji darbininkų, 
prašome* kreiptis:

Mr. Aukštikalnis, 
•7 Tbomas Park,

South Boston, Mass 
TeL SO 8-2473.

Birželio 19 d. Naujosios An- , 
glijos Lietuvių Sąskridis — - 
Metinis “Darbininko” praėjo 
dideliu pasisekimu. Žmonių su
plaukė nevien iš apylinkės, bet 
ir iš tolimesnių Naujosios Ang
lijos vietų.

Brocktonietės šeimininkės 
pavaišino svečius ir viešnias 
skaniais valgiais ir gėrimais, 
Brocktono vyrai vaišino sve
čius šaltais gėrimais. Daugiau
siai So. Bostoniečiai svečius ir ' 
viešnias pasitiko prie vartų. 
Žodžiu — piknikas praėjo gra
žiausioje tvarkoje. *

Už paramą “Darbininko” 
pikniko tapo apdovanoti sekan
ti: 1-ma dovana, V. Bersėnas, 
Welland, OnL, Canada; antra 
dovana — James Balutis, Nor- 
wood, Mass.; trečia — J. Con- 
tons, So. Boston, Mass., 4-ta— 
Dalia Vakauzytė, So. Boston ir 
5-ta — Amelia Alukonis, Mat- 
tapan, Mass.

GRABORIAI

YAKAVONIS
741 No. Main St

Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS
LaMatuvĮų^Diraktorius Ir

Diena ir Nakų 
Koplytia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton S-15S0

araaBaBnamaBamam

VAITKUS
FUNERAL HOMK

197 Webster Avė, 
Cambridge, Ma— 

PRANAS WAXEKUS 
LaHotavių DMtato ir

I

Geriausi* Užeiga Vynuos ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

SnNi tafta, Mns.

4

a
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Antradienis. ftirželio 21, 1949

Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
Įprastuoju keleliu

pažiūrų 
kad srovę, ir tuo vis labiau viešu- 

KLT mon išryškės, kas ji pati esti—

veiks KLC 
” Kaip ma- 

iš taip “logiškai”, 
sakinio galime

Montrealo “taip vadinamieji socialdemokratiškų 
tarybininlui”, matydami, 
didžiulė dzuguma buv. 
skyrių realiomis akimis pažiū- o ši didžioji nepartinė lietuvių
rijo į jų pačių atstovų šuva- visuomenės srovė 
žiavime kovo mėn. 27 d. pada- Tarybos rėmuose... 
rytus nutarimus ir dabar gra- tome, jau 
žiai dirba tą patį organizaciji- “subudavoto” 
nį darbą, tik jau pakeistu or- susidaryti vaizdą su kokiu raš- 
ganizacijos vardu — Kanados tininku reikalą turime. Be to, 
Lietuvių Sąjungos rėmuose, juk sunku yra suprasti, kaip 
tiesiog įpuolė į isteriką. Per rašinio autorius tai mano sude- 
pasiglemžtų siauriems parti- rint, kai jis kalba apie “social- 
niams reikalams visų Kanados demokratiškų pažiūrų srovę” ir 
lietuvių bendromis jėgomis į- čia pat teigia, jog toji pati 
steigtą laikraštį “Nepriklauso- srovė dar kitaip vadinasi ir 
mą Lietuvą", jie pradėjo vi- “nepartinė lietuvių visuomenės 
saip juodinti Kanados Lietuvių srovė”?
Sąjungą, jos skyrius ir vado
vaujančiuosius Sąjungos žmo
nes. Po kurio laiko, jie patys r

-S
j Januškevičiūtė, Aidona
i crr» Tll

“įžange,”, straips-. 
ir pradeda pilti 

__________ nešvarybes ant;
pastebėjo, jog tokiu savo elge- KLS-gos vadovų galvų. Kaip iš 
siu išsikasė duobę patys sau. matosi, pats būdamas Į
Pilną demagoginių minčių ir karščiausias 
tarnaujantį tik siauro ratelio 
reikalams laikraštį — vietos 
lietuviai nustojo rėmę ir laik
raščio leidimas atsistojo ant 
bedugnfe kranto. Jam leisti, 
jau trūksta lėšų ir trūksta 
bendradarbių. Redaktorius mė
gino padėtį gelbėti labai origi
naliu, bet patriotiškiems lietu
viams neįprastu ir svetimu bū
du. Kad gavus pajamų, buvo 
pradėti "Nepriklausomoj Lie
tuvoj” spausdinti net komunis
tinės Sūnų ir Dukterų Draugi
jos skelbimai, laikAščio skil
tys buvo mėginta užpildyti 
plagijavimo keliu (pav., viena
me numeryje buvo patalpinti. yoratinkjio 
Sff ,be!inaurkdanti\ fo-Į Rudinskas. Žinoma, nepamirš- lietuvių spaudoje

ir t-t. ir t-t Beje, dar kartą !gerai žinomo

Po tokios 
nio autorius 
visas savo

pats būdamas; 
socialistas, tuč

tuojau primeta Sąjungos žmo
nėms “srovines užmačias”, nors 
čia pat primena, kad KLCT, 
kaip saugotoja gerųjų savy
bių”, galėtų Kanados Lietuvių 
Sąjungai jos “nusikaltimus” ir 

atleisti”... Žiū
rėkite, kokie jie “geraširdžiai”! 
Toliau, taip ir driekiasi, tary
tum raudonu siūlu, visam raši
nyje “tolerantiški” išsireiški
mai, kaip: Kanados Lietuvių 
Sąjunga partinėj dvasioj gi
musi, gimdyta klastoje ir ne
tolerancijoje, sąmoningai nusi
kaltimą įvykdžiusi, meškerio
janti “dorųjų lietuvių sąžines”, 
-------------- » formos srovinėse

I

Brazilijos prezidentas Eurico Gaspar Dutra 
‘(kairėje) ir UN-o generalinis sekretorius Trygve 
Lie (viduryje) apžiūri vietą, kur statomi Jung. 

. Tautoms rūmai New Yorke. Dešinėje, kaipo paly
dovas, laivyno karininkas.

I

“dovanoti” — į raštą, nei į mintį, 
taip rašomi žodžiai: 
“retutorinis” 
apvainikuoja 
mas posakio 
prietaro. Jis
teks skaitytis 
prietaru (Mano pabr.. Z. J.)—Į 
“Nespiauk į vandenį, nes reiks 
išgerti”. 1

žodžio”, leisto tremtyje, nenu
rodant straipsnių panaudojimo 
šaltinio). Ir tokios priemonės 
nebepageibėjo išbristi iš sun
kumų, kurie buvo sudaryti dėl 
jų pačių kaltės. Dabartiniu

į Chicago, III.
Johaissonas, Henrikas į

Cleveland, Ohio. |
Juozuvait i s, Otonas. 

Marta į Newark, N. J.
Karmazinas, " _ _ 

Birutė, Rimantas, Marija į. 
Brooklyn, N. Y.
Karpičienė, Marija, Pran-t 

ciška į Hudson, N. H.
Kasperavičius, Aleksan

dras į Binghamton, N. Y.
Kazėnas, Leonas į Cam

bridge, Mass.
Kazlauskas, Emilija, 

Stasys į Cambridge, Mass.
Kazlauskas, Marijona, 

Jonas į Brockton, Mass.
Kiela, Vladislovas, Salo

mėja, Marijonas į Chica-! 
go, m.

Krolis, Liudas, Ona, Irę- st Petersburg, Fla. — K Bruzack 
na į Vermont. r -

Kucys, Antanas, Teresė. R®8*®*. N. J., —- B. Kaneckai.............
Kutienė, Konstancija į Omah*. Nej>r, — St. ir Agota Ūseliai 

Moriches Center, N. Y. Nomood, Mass., - į

Pav., jo sitraukęs iš “NL” administra- 
“padietis”, tariaus pareigų, pradėjęs viso- 

O viską kiaušiais slapyvardžiais rašyti 
KLCT į A- 
spaudą. Tai, 
iš jo minčių

ir pan.
— tai neskyri- straipsnius prieš 

ar priežodžio nuo merikos lietuvių 
rašo: “KLS-gai esą, buvę žymu 

su lietuvišku ir stiliaus...

Nuo 1948 m. spalių mėn. iki 1949 m. birželio 15 d. į ALRKF 
-- - jtdą įplaukė šios sumos:

Vaclovas, Lietuvių Katalikų Akcijos Foadui gauta aukos iš šių vietų:
- - - - į Chicago, I1L, — Marijona Juozaitienė per Kun. J. Paškaus-

ką ............................ :.................      $90.00
Vincentas ir Teodora Domikai psr Kun. Paškauską $300.00 
ALRKF Chicagos apskritis .......................................... $152.69
Napoleonas ir Salomėja Saučiūnai per Kun. J. Paš
kauską ........... ..................................................... ......—$60.00
Kun. Dr. J. Prunskis ........................................................... $5.00
Kun. J. Paškaupkas.....................................  $6000

Cleveland, Ohio, — Moterų Sąjungos 26 kp........................ $100.00
Cicero, DUnois, — šv. Antano par. per Kun. I. Albavičių $500.00 
Elizabeth, N. — per Kun. J. Simonaitį 
Detroit, Mich., 
Maspeth, N. Y., — Uršulė Daukantienė ...

Ona Mackevičienė ..................................
Philadelphia, Pa., — per Kun. J. Cepukaitį

125 00 
. $1.00 

$10.00 
. $1.00 
$100.00 

$25.00 
$124.35 
... $2.00 

$15.00 
$125.00 

$34.40 
Šv. Kazimiero par...........................................  $75.75

. Worcester, Mass., — Aušros Vartų par. ............................... $265.00
New Britain, Conn., — per Kun.. K. Karkauską ............  $100.00
Brockton, Mass., — per Kun. J. Strakauską ....................  $237.44

ir Lietuvos laisvinimui .... ....................... .*..................... $153.55
Boston, Mass., — per Kun. Pr. Virmauską ....................  $100.00
Newark, N. J- — Kun. J. Raštakis ......................_............ $10.00
Waterbury, Conn., — Fed. 22 sk............................................. $25.00
Weteh, W. Virginia, — Kun. V. Slavynas 1........................ $100.00
Rockford, Ilk, — Domeikienė per J. Bacevičius ............  $100.00
Brooklyn, N. Y., — Kun. K. Paulionia............ .......................$10.00

■ Plymouth, Pa., — per Kun. A. J. Sinkevičių ....................... $75.00
(Šių aukų dauguma sudėta J. E. Vyskupui V. Brizgiui be

silankant parapijose).
Duokles į ALRKF centrą už 1949 m. užmokėjo šie Federacijos 

skyriai ir prie jų priklausančios draugijos: 
Sheboygan, Wisc----------------------------------------
Chester, Pa. ---------------------- ---------------------
Utica, N. Y. — P. Šaulienė .............................
Rochester, N. Y. ________________ ________
Chicago, Dl. — Marųuette Park, Fed. 44 sk. 
Cicero, Dl. — Fed. 12 sk. ................................
New Britain, Conn. ..............................................
Waterbury, Conn. — Fed. 22 sk. —...........-

priminimas
Kaip matote šiame sąraše, daugelio Federacijos 

skyrių ir draugijų mokesčiai Į centrą neušmokėti už 
1949 metus. Centro Iždininkas JCun. Ig. Albavičius 
(1515 So. 50th Avė., Cicero, HL) nuoširdžiai prašo tą 
pareigą ilgai nelaukiant atlikti, mokesčius užmokėti.

Neužmirškime ir to, kad Lietuvių Katalikų Akci
jos Fondo vajus tebeina. Jam vadovauja prel. Jonas 
Balkūnas, ALRKF dvasios vadas ir fondo pirminin
kas. Padėkime jam, ir aukomis ir darbu. Kur galima, 
prašykime, kad piknikų pelno dalį juos rengiantieji 
šiam kilniam tikslui paskirtų.

ALRKF Sekr.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Veronika Parulis

Lawrence, Mase., — per Kun. Pr. Jurą

per Kun. Norbutą
Kurkulis, Feliksas, Liu- Nashua, N. H. — Fed. sk. 

ei ja, Albinas, Ina į Ro-I 
chester, N. Y. į

Lapienė, Povilas, Kristi
na į Philadelphia, Pa.

Lembergienė, Elena, Ne- 
myra.

Lickunienė, Domicėlė į 
Troy, N. Y.

Liepas, Stasys į Chica
go, Dl.

Liogys, Bronius.
Liudžius, Antanina, Ro

mualdas, Antanas į Wor- 
cester, Mass.

Malinauskas, Steponas, 
Stase, Giedrė, Aldona į 
Brooklyn, N. Y.

Matulevičius, Juozas, E- 
leonora, Violeta į Worces- 
ter, Mass.

Mececka, Marijona į E.
Windsor Hill, Conn.

Medeišis, Vytautas į Chi
cago, III.

Michus, Albinas į Free- 
soil, Mich.

Mickalavagę, Vytautas į 
Friedensburg, Pa.

Mikulskis, Alfonsas, An-
na į Euclid, Ohio.

Muraska, Juozas į Wa- 
terbury, Conn.

Namikas, Juozas, Sofija, 
Gediminas į Worth, UI.

Naudžiūnas, Leopoldas, 
Elzbieta, Verner, Algi
mantas, Natalija į Cicero, 
ui.

Navickaitė, . Natalija į
Euclid, Ohio.

, Pakštas, Pranas, Brone, 
. Ilona į Hartford, Conn.

Pakalniškis, Povilas, Ie-
( va į Brockton, Mass.

Papievis, Juozas, Apolo
nija, Dijana į Brooklyn, N. 
Y.

Pecinis, Bronislava į 
Philadelphia, Pa.

Perminąs, Juzofa, Laima
į Chicago, III.

Petrauskas, Kazys, Sta
nislova, Eugenija, Stase į 
Waterbury, Conn.

Polevinskas, Romanas į 
Elizabeth, N. J.

Plesevičius, Jonas į Wor-
cester, Mass.

Poskus, Juozas į Brock- 
port, N. Y.

Povydis, Juozas, Kaze į
Andover, Mass.

Pranevičius, Mykolas, A- 
dolfina, Dalia į Chicago, 
Dl.

Psibilskytė, Rozalija į
Worcester, Mass.

Putrius, Petras, Jadvy
ga, Irena į Vermont.

' Račkauskas, Andrius, 
Angelą, Donaldas, Liucija 
į Worcester, Mass.

Rimkus, Kazys, Aldona, 
Aloyzas į Chicago, UI.

Rudaitytė, Malvina į Cle
veland, Ohio.

Rudzevičiūtė, Jadvyga į
Brooklyn, N. Y.

Sadauskas, Adomas į’UI.
New Britain, Conn.

Sadauskas, Adomas į'na, Saulė į Chicago, I1L 
New Britain, Conn.

.... $10.00 

...... $3.00 
...... $1.00 
...... $3.00
..... $10.00
.... $14.00
...... $7.00
_.. $16.00

Žiūrėkite, aš pats, rodos, ir 
priežodį ar posakį nuo prieta- 
ro atskiriu ir mintis susigau- 

Kitos dienos “Naujienų” tę- dau, bet niekad negalėčiau pa- 
sinyje puolamas vien tik p. sakyti, kad buvusieji Amerikos 

, . . ... . f straipsniai,
ir žalą tremtiniams ta pagirti ir p. Kardelio, kaip būtų buvę tik p. Rudinsko...

» buv. “Lietuviųį 
Žodžio” redaktoriaus. Esą, tas 
laikraštis visada buvęs toleran- 
itngas ir žmoniškas, ko nebū
davę “Žiburiuose”... šiuo atve
ju, gaila, kad p. Paukštaitis 
užmiršta du dalykus: pirmiau
sia, kad p. Kardelis ilgus me- 

••• Ar tus buvo tik partinio laikraš- 
praktiškai nebus perdaug to-:£jo “Lietuvos Žinių” redakto-

- - - - - - j riumi, o “Lietuvių Žodyje”
toliau straipsnio autorius klau-; dirbdamas, tebuvo tik trečia 
“a- i dalimi to laikraščio Redakcinio'

Baigiant norėtųsi pasakyti, 
kad jau visiškas laikas būtų 
nustoti įvairinusiems paukštai- 
čiams tokius demagoginius 
straipsnius rašinėjus į spaudą, • % 
o “Naujienoms” tokius straips
nius spausdinus savo skiltyse, 
nes Kanados lietuviai yra pasi
ilgę vienybės ir jie tą vienybę 
suras. O tokie straipsniai tik 
prarają didina.

Gi KLCT nortųsi palinkėti 
ir vadovauti tik 

organizacijoms, kurios 
ir sutiko- prisiglausti po “jos 

; Aušrota. Taigi, p. Kardelis to sparnu”, o nenorėti prievarta 
laikraščio negalėjo užtempti įjungti tų organizacijų, kurios 
ant savo “kurpalio”... to nenori, kaip, šiuo atveju, ir

Dargi straipsnio autorius pri- Lietuvių Sąjungos.
meta p. Rudinskui, jog jis, pa- Z. Jurkėnas

paminint “voratinklinę politi- 
' ką”, Sąjunga puolama ir už

KLS-foa Savitarpinės Pagalbos 
Biuro įsteigimą, šį reiškinį su
lyginant netgi su komunistų 

Kodėl, 
girdi, nesiskaitpma su KLCT

metu mėginamas ir dar naujas vartojamais metodais.
būdas. “Nepriklausoma Lietu
va” T ’ 
žios propagandos prieš Lietu-:

liovėsi spausdinti negrą-'tokiu pat biuru? 

vių Sąjungą straipsnius ir W7^t~2-jų”Tnstitucijų7’ — |
sižadėjo tarnauti visiems lie
tuviams. Kažin, ar tai yra ne 
per vėlu ir ar tas pasižadėji
mas bus ištesėtas?...

Deja, nors KLCT viršūnėj geli, 
sėdį žmonės pataiko dažnai i kerštas Tamstos lūpomis kai- ‘ 
šūktelėti, visus kviesdami prieita? Ar turi ką bendro su! 
tolerancijos ir vienybės, bet tų j Tamstos minima tolerancija čia 
taisyklių sau netaiko. Jie nu- • išvardinti demagoginiai išsi- 
stojo nešvarius straipsnius! rpižkima i
spausdinti “Nepriklausomoj 
Lietuvoj”, bet tą visą balą per- ji

į Amerikos socialistų piršdamas, kad būtinai turi bū
ti tik vienas Savitarpinės Pa
galbos Biuras.

Žinoma, realiai 
žmonės perdaug 
jeigu socialistas.

j Į tą viską atsakant, norėtųsi. Kolektyvo. Kolektyve buvo tri- apsiraminti i 
.p. Paukštaitį paklausti Žmo-.jų stipriausių srovių redakto- toms organi 
_ D, .žmogeli, ar ne partinis j-jaj; Kardelis, Naujokaitis ir sutiko- prisig

Ar Tamsta pats nesi vado vau- 
komunistiniais metodais,

Nauji Tremtinių Transportaikėlė
“Naujienas”. Gi per to dien
raščio skiltis, atrodo, kiek no
ri ir kokias nori pamazgas gali 
perpilti...

Jau esame matę visą seriją 
straipsnių, kurie visi tik puola 
KLS-gą ir tų straipsnių, atro
do, dar galo nematyt. Gal būt, 
jie mano, kad tokiu būdu rodo
ma tolerancija ir siekiama vie
nybės? Jei toks jų supratimas, 
tai, žinoma, ir tie straipsniai 
“pateisinami”...

Čia norisi nors mažą žvilga-___ r
nelį mesti į tūlo Pr. Paukštai-į dienraštį 
čio straipsnį, pavadintą: “Ka
nados padėtį stebint iš arčiau” 
ir paskelbtą netgi “Naujienų” M. J. Coldwell ir lokalinio tos cago, UI. | Grigaliūnas, Petras į
tęsinyje nr.nr. 134, 135. (partijos kandidato Leo P. La-! Brickus, Juozas, Pauli- Franciscan Monastery,

Pradžioje straipsnio autorius londe aukso kasyklose pasaky- na, Jonas, Viktoras, Ona į Kennebunkport, Maine, 
“pasidžiaugia" normalėjančiu' tas kalbas. i — .
Kanados Dėtuvių organizaciniu Kanados lietuviai socialistai t 
gyvenimu ir viliasi, kad “laikas— taipogi priklauso kanadiška- Windsor HiH, Conn. 
išdildys tą krizę”. Čia pat, ži-^jai CCF. Jie neturi savos —| Burneika, 
noma, dar priduria, jog ne jis lietuviškos socialdemokratų Plainfield, Conn. 
vienas tuo džiaugiasi, bet “di
džiuma Kanados lietuvių 
partinės visuomenės”...

Deja, kiek toliau, ir vėl Pr. 
Paukštaitis pats sau priešta
rauja. Pirmiau jau nusakė, kad 
padėtis “normalėja" ir Lt., o 
čia pat ir vėl rašo: “...K. L. 
8-ga steagaia ir ateityje .kuo 
griežčiausiai vesti akciją prieš

Apie š. m. birž. 17 d., 
laivu “General Ballou” į j

I

Dovydaitis, Vytautas, 
Antanina, Enas, Arnoldas 
į New York, N. Y.

Gečas, Jonas, Kristina į 
Gobies, Mich.

Gimbickas, Aleksas, Ju- 
----- --------  -------------- le į No. Leeds, Maine, 
jau tokia taktika, šis mano pa-į Babanskas, Bronius, Ju-I Grajauskas, Katrina, 

__ , Renata, Ligi ja į Virginija į Marianapolis

Atkočaitis, Jonas, Anela,

galvojantieji 
ir nesistebi 

kviesdamas New Yorką atvyksta šie 
kitus prie vienybės ir toleran- lietuviai tremtiniai: 
cijos, sau kiek daugiau leidžia
ir ima kitus plūsti ir vartoti Jonas, Algirdas į Cedar 
demagoginius išsireiškimus. Jų Spring, Mich.
j—— —— ------------------------ . — ------------------ : —•

reiškimas nėra iš piršto išlauž-, Ii ja, 
tas. šiuo metu Kanadoje vyks- Brooklyn, N. Y. College, Thompson, Conn.
ta priešrinkiminė propaganda. Į Bandžiulis, Ignas į Chi-' Gražulis, Jadvyga, Joli- 
štai pasižiūrėkite Toronto cago, III. te, Liutavaras į Whately,
dienraštį “The Globė and! Barcaitienė, Ona į Dėt- Mass.
Mail”, birželio 9 d., kur apra- roit, Mich. | Gražulis, Balys, Marija,
šo Kanados CCF lyderio, Mr.j Boreiša, Eduardas į Chi- Rimantas.

ne-

Sutton, Mass. Į Grigaravičius, Stasys,
Bujauskas, Jonas į E. Julija, Milda, Algimantas 

į Worcester, Mass.
Alfonsas į Gudaitis, Adolfas, Lo- 

ireta į Worcester, Mass. 
partijos... | Černiauskas, Alfonsas į į Guntulis, Justinas, An-

Daugiau nebenorėdamas gi- 'Cambridge, Mass. jtonija, Šarūnas į Buck-
lintis į straipsnio rašeivos min-i Dabuliavičius, Ligi ja į land, Conn.
Jis, dar norėčiau pabrėžti, kad,! Jamaica, L. I., N. Y. I Igaunis, Antanas į Wa- 
galimas daiktas, jog iš p.| Daunoras, Mykolas Į terbury, Conn.
Paukštaičio samprotavimų gal Edgewater, N. J. I Jackūnas, Alfonsas į
todėl išplaukia tokie storžie-i Dulkienė, Justina, Danu- Dorchester, Mass..... ._ , -- . ----- i Jagminai Jonas, Ona,viški ir šakoti išsireiškimai, tė į East Chicago, Ind.
kad jis, kaip matyti iš straips-j Dryža, Stepas, Sofija Į'Alma, Elena, Alvyra į Chi- 
nio, nelabai gerai “įkerta” nei] PętroiUMich. _ ------ leago, III.

- ♦

Sakalis, Stase į Brook- lomena į Brockton, Mass. 
lyn, N. Y. | Vėžys, Bronius, Izabelė,

Šakalys, Antanas, Jad-, Bronislovas, Kazys į Chi- 
vyga, Adelė, Antanas, Ro- cago, UI.
mualdas, Bronislavas, Ka-! Voleisaitė, Valerija į 
zys į Indiana. į Cleveland, Ohio.

Šalna, Jonas, Janina. I Volertas, Olga, Otenas į 
Šiliūnas, Petras, Eugeni- W. Roxbury, Mass.

ja, Kęstutis, Julija į Calif.1 Vosylius, Albina į Kear- 
Spirauskas, Vladas į ny, N. J.

Worcester, Mass. ' Vycinas, Bronislava į
Stempuzis, Pranas, Ele- Pittsburg, Pa.

na į Cleveland, Ohio. •- Žilinskas, Vytautas į
Steikūnas, Petras į High- Maspeth, L. I., N. Y. 

land, Ind. Žukauskas, Vytautas, A-
Steikūnas, Antanas, Ge- leksandra, Rūta, Rimvidas 

novaitė, Sabina į Chica- į Hazleton, Pa.
go, BĮ. • l Zagarskas, Jonas, Elena,

Šidlauskas, Vincas, Jule Rita, Rainutė į Cleveland, 
į Waterbury, Conn. Ohio.

Stockus, Jonas, Marijo- Šis sąrašas vėliau gali 
na, Joana, Jonas į Wdl- būti papildytas ar dalinai 
cott, Conn.

Strikienė, Elena į Ban- 
gor, Maine.

Švažas, Adolfas, Elena į 
Milwaukee, Wisc. j

Tuskenis, Kazys, Angele, 
Jūratė, Edmundas į Det
roit, Mich. |

Vainalavičius, Steponas,, tino jdlęs iš Lietuvos, Mažeikių 
Jane, Aldona į Rahway, N. apskr., Židikų valsčiaus ir pa- 

rapijos, tndeško Juodžių šeimos, 
Valaitis, Jonas, Antonia, kilusios iš Lietuvos, Mažeikių 

Jonas, Jurgis. Marytė į apskr., Židikų valsč., Daltarų 
'kaimo. Ponia Juodienė su savo 

Fabijonas, sūnumi Stasiu išvyko Ameri
kon 1928 ar 1929 met.

Paieškotojas dabar gyv. Vo
kietijoje. Adresas: St Everli-

pakeistas.
Tremtinius pasitiks or

ganizacijų atstovai.
BALF Imigracijos

Komitetas.
PAIEŠKO

Stepas Everlinas, sūnus Jus-

a .

Brooklyn, N. Y. 
Valinskas, T *

Ksaverina, Fabijonas, A* 
gota, Karolina į Chicago,

Venclovas^Alfonsas,, O- nu, Bsiigsnstsdt b/ Wurzburg,
„ ----- i Chi?!“, ”, D. P. Camp. Germany,

— | - VaaUiaunkngf Fi4tnlw—•------------ ----------
u. s.




