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štai, prieš mano akis kuklus, 
bet kartu ir imponuojantis, 
proklamacinis, propagandinio 
turinio, anglų kalba leidinėlis— 
“Terror of communism in the 
Baltic Statės”, šio leidinėlio 
leidėjas — Baltų Federacija 
Kanadoje, kurios buveinė To
ronto mieste ir kurips pirmi
ninku yra lietuvis, buv. nepapr. 
pasiuntinys ir įgaliotas minis
teris Švedijai, p. V. Gilys. -

Žvelgterėkime į leidinėlį iš 
arčiau. Pirmasis jo puslapis — 
atstoja viršelį, kurio vinjetė 
užrašyta blokiniu šriftu, o tek
stas — apipintas spygliuota 
viela, nusagstyta mažais kry
želiais. Tai yra tikrai simboliš
ka, nes šiuo metu Pabaltijy — 
ant didvyrių 
nestokoja...

Kiek žemiau 
trijų Pabaltijo
jos, Latvijos ir Lietuvos her
bus ir tų valstybių geografinį 
škicą, kuris taipogi apipintas 
erškėčiuotų vielų tinklu...

Čia taip pat primintina, kad 
leidinėlio apipavidalinimo auto
rius — yra žymus estų daili
ninkas p. Saarniit, kuriam liki
mo buvo lemta ilgesnį laiką iš
būti sovietinio Sibiro koncen
tracinėse stovyklose ir savo a- 
kimis matyti bei patirti visds 
NKVD žiaurumus. Stebuklingu 
būdu jam teko iš Sibiro iš
trukti ir, pro Skandinaviją bei 
kitus kraštus, pasiekti Kana
dos žemę. Toronte neseniai jis 
buvo suruošęs savo tapytų pa
veikslų, vaizduojančių sovieti-
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Geriausias pasiteisini
mas nusikaltimą pada
rius, tai pasakyti, kad bu
vai nepilnam prote.

Kai išrandama naujas, 
pavojingas gjnldas tai iš
radėjas paprastai apdova
nojamas garbės titulu už 
nuopelnus žmonijos prog
resui, kultūrai, auklėjimui 
ir laimei.

kapų — kryžių

— matome visų 
valstybių: Esti*

Laimingiausias pilietis 
yra tas, kurs taip mažai 
žino, kad nieko negali pa
sakyti svetimos valstybės 
šnipui, kuo galėtų pa
kenkti savo krašto saugu
mui ir pasaulio taikai.

———— ą
Ekonominės pažangos 

paslaptis glūdi tame, kad 
kiekvienas žmogus nori 
laisvai kuo nors verstis ir 
turėti užtikrintą gyveni
mo ateitį.
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LDS Seimas Praėjo Sėkmingai 
ir Pakilia Nuotaika

Iškilmingose pamaldose maldingai 
suklupo darbininkai - veteranai ir 

naujieji jsikūrėliai

Diktatūros silpnumas 
glūdi tame, kad ji iš savo 
valdomųjų stengiasi pa
veržti sveiką protą, kurs 
jiems patiems yra .reika
lingas.

Charakteringas maudy
nių bruožas yra tai, kad j 
maudynes pirmiausia at
eina gražus oras ir plau
kiotojai ir tik vėliau gy
vybių saugotojai - parei
gūnai.

l

Times Square New Yorke, nufotografuota iš oro nakties laiku, iš
metus iš lėktuvo tris galingas (apie 50,000,000 žvakių) šviesas, teikia 
puikų vaizdą. __________ >

Čekoslovakijos Arkivyskupas 
- Kaltina Raudonuosius

U. S. Atstovas Prie Sv. 
Sosto Boto Priii 

Popiežiaus
Vatikanas — Jung. A.

Valst. Prezidento atsto
vas M. C. Taylor birželio 
20 d. buvo priimtas Popie
žiaus Pijaus XH privačiai į t ..
audiencijai. «... I Arkivyskupo; C |isą ir kon-

Praga, birželio 27 — 
iip jau yratinoma, Ce- 

: bolševikinė 
J. E.

’ Kaip jau yra 
. koslovaki jos

Lawrence, Mass. — Sek- vo pakviesti LDS Centro 
pirmininkas, Šv. Pranciš
kaus liet, parapijos kleb., 
kun. Pr. Jūras, ir N. J. 
Seselių Brocktone kape
lionas, kun. Jonas Švagž- 
dys.

Seimą sveikino žodžiu: 
buvęs ilgametis LDS Cen
tro pirmininkas kun. J. 
Švagždys; neseniai atvy
kęs iš tremties LRKS or
ganizatorius, Vasiliaus
kas; Brocktono kleb. kun. 
Pr. V. Strakauskas; Tė
vas Leonardas Andriekus, 
O.F.M.; Norwood klebo
nas kun. Norbutas; kun. 
J. Bernatonis; Ateitinin
kų Sendr. Bostono skyr. 
vardu Dr. St. Lūšys ir 
Waterburio, Conn. At. 
Sendr. vardu Dr. Šmulkš
tys. Buvo daug sveikini
mų gauta raštu.

Be to, jau pradėjus die
notvarkę, netikėtai at
vyko ir pasakė 
Lawrence miesto 
ras.

madienį, birželio 26 d., 
i Lietuvių R. K. Darbinin
kų šv. Juozapo Sąjungos 
atstovai susirinko į LDS 

1 Seimą Šv. Pranciškaus

gasis pasaulis negali su
prasti, kodėl toji raudono
jo ugnies tvano banga 
vis plečiasi nesulaikoma.

Ar ir šiuos veiksmus

parap. salėje, Lawrence, 
Mass.

Seimas buvo pradėtas 
iškilmingomis šv. Mišio
mis, kurias atnašavo, asi
stuojant kun. J. Bernato- 
niui ir Tėv. Leonardui An- 
driekui, O.F.M., L.D.S. 
Centro pirmininkas, kun. 
Pr. Juras, kuris pasakė ir 
tai progai pritaikintą pa- 
mokslą, nes kaip 
laukta, prelatas 
Balkūnas dėl labai 
priežaščių į LDS 
atvykti negalėjo.

Po valandėlės užkandžių 
ir laisvalaikio, sekė dieno
tvarkė, kuri prasidėjo 2 
vai. po pietų Šv. Pranciš
kaus liet, parapijos salė
je, gražiai išpuoštoje tau
tinėmis spalvomis ir su 
šūkiais krikščioniškais

buvo 
Jonas 
rimtų 
Seimą

kalbą 
mayo-

kuri turėjo itin gerą pasiseki
mą ir susilaukė gražių spaudos 
atsiliepimų.

Leidinėlyje randame du pus
lapius teksto, kuriam užvardi- 
jimas duotas: “Estonia — Lat
vis — Lithuania”.

Tekste trumpais žodžiais nu
sakoma Pabaltijo valstybių 
geografinė padėtis, po Pirmojo 
Pasaulinio Karo atgautosios 
laisvės laikotarpis, 1 _ 
bių socialinis bei kultūrinis 
progresas Nepriklausomybės 
metais, jų noras gyventi taiko
je su savo didžiaisiais kaimy
nais ir, pagaliau, agresingųjų 
kaimynų — komunistinės Rusi
jos ir naciškos Vokietijos klas
tingoji sutartis .pasirašyta Mo
lotovo Su Ribbentropu Maskvo
je, kuria buvo susitarta likvi
duoti suklestėjusių Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybes ir 
pasidalinti jų žemėmis. Po to 
apžvelgiama teroru persunkta 
pirmoji bolševikų okupacija 
Pabaltijy, kalinimai žudymai ir 
trėmimai tų kraštų nekaltų gy
ventojų į Sibirą, paduodant 
ištremtųjų skaičius ir nuro
dant, kad tas kriminalinis ge- 
necidas pilnu tempu ir dabar 
tebevykdomas. Baigiant tą ne
ilgą, bet stipriai kondensuotą 
rašinį ir prisimenant tų kraštų 
didžiules aukas, dėkojama Ka
nados šaliai už jos nuoširdžią 
atydą, įsileidžiant į tą kraštą 
didelę dalį karo aukų — trem
tinių. Po rašiniu pasirašiusi 
Baltų Federacija Kanadoje ir 
leidinys datuotas 1949 m. bir
želio mėn. 14 d.

Baigdamas šias savo pasta
bėles, sakyčiau, kad tai vis 
dėlto yra gražūs pirmieji žing
sniai Baltų Federacijos, nes šis 
leidinėlis suteiks progą kana
diečiams nors trumpais bruo
žais susipažinti su didžiąja 
Baltijos valstybių tragedija.

Užėmus raudoniesiems Kini-

Tęsinys 2-rame pusi

dirbtų, kaip kalba, tai Hi
tų žemėje rojus.

Komunistai Areštavo 
Vyskupi Siaurinėje 

Korėjoje
Vatikanas — Iš Vatika

no pranešama, kad Sovie- 
__ __ tų okupuotoje Šiaurinėje 

tųv&tety- Korėjoje komunistai areš-

žtao iš Washingtono pe-netikėtai paliko neužma-
reitą mėnesį. ve? riningą paskaitą

įtytas vėliausiai paruoštas 
'.ganytojiškas laiškas ti-

Sovietų Sgjunga M i kin tiesiems, kuris ir buvo
skaitomas visoj šaly ka
talikų bažnyčiose. Tame 

Žurnale'laiške metamas kaltini- 
tilpęs'mas komunistinei krašto

:avo Romos Katalikų vys
kupą ir apie 40 kitų baž
nyčios vadų.

Tame Vatikano praneši
me sakoma, kad tarp su
imtųjų buvo ir Appiara 
tituliarinis vyskupas prel. 
Bonifacio Sauer, kuris bu
vo taip pat ir Kanko vika
riato apaštališkasis admi
nistratorius.

atominę bombę
New York — 1

“Look Magazine” . __________ „___
straipsnis, kuriuo reiškia-!valdžiai, kad ji su 
ma mintis, •
Sąjunga jau gali

'tokią atominę bombą, 
kią Amerika išmetė 
Japonijos.

nima apie MTunoio 
Mindszenty teisini

Yra jau paruošta filmą 
apie Kardinolo Mindszenty

r

Kiek yra KataMų 
Pasaulyje '

Vatikano radio praneši
mu, šiuo metu visame pa
saulyje yra 338,250,000 
katalikų.

Achesonas Smerkia Katalikų

šio Seimo rengimo šeimi- ?nin£* P*«Kaitą ano- 
kams, užėmė patogiai j^-|c Joniko jo darbo prasme 
vo vietas į skaitė prof. Dr. Simonas

‘ Sužiedėlis. Antrą taip pat 
Seimą atidarė LDS Cen- į svarbią paskaitą “Koks 

tro Pirmininkas, kun. PrJturi būti krikščionis dar- 
Juras, malda, kuriai va-Jbininkas” skaitė agr. Pet- 
dovavo Nukr. J. Seselių 
Brocktone kapelionas, ku
nigas Jonas S. švagždys. 
Po trumpos įžanginės 
LDS Centro Pirmininko, 
kun. Pr. Juro kalbos, įvy
ko Seimo prezidiumo rin
kimai.

Prezidiuman buvo iš
rinkta: Sąjungos Centro 
sekretorius ir “Darbinin
ko” redaktorius, Antanas 
F. Kneižys — pirmininkas 
ir Norwoodo LDS kuopos 
pirmininkas, Vincas Ku
dirka — jo pagelbininku; 
ponios: Nellia Meškūnie- 
nė ir Stefanija Safronie- 
nė — raštininkėmis. Re
zoliucijų komisijon išrink
ta: Dr. Juozas Leimonas, 
Dr. S. Sužiedėlis ir kun. J. 
Bernatonis; mandatų ko
misijon — Lawrence LDS 
kuopos pirmininkas, F. 
Krancevičius, Jonas Vai
čiūnas ir Tekja Mitchell.

ras Kaladė. Šias paskai
tas papildė savo reikšmin
gomis pastabomis korefe- 
rentai kun. Pr. V. Stra
kauskas ir P. Razvadaus
kas. Po to sekė bendros 
paskaitų temomis diskusi
jos.

Po valandos pertraukos 
sekė meninė dalis — kon
certas. Laike kurio tarė 
reikšmingas mintis —- 
LDS Centro pirmininkas 
kun. Pr. M. Juras, “Dar
bininko” redaktorius, An
tanas Kneižys, neseniai 
atvykęs iš tremties pulk. 
Andrius ir Dr. Juozas Lei
monas. Šia proga puikiai 
pasirodė savo balsais vie
tiniai solistai bei solistės 
ir, muziko Šimkaus vado
vaujamas choras. Apskri
tai, nežiūrint praeito sek
madienio didelės kaitros 
ir jos daromų nepatogu
mų, seimas vyko jaukioj

T7 . i teismą. Filmą pavadinta— 
poilCl- v'anir;niai Filmą hnvn ianKankiniai. Filmą buvo jau 

pademonstruota ir šv. Tė
vui Pijui xn.

jog Sovietų jos pagelba jėga preki- 
"1 turėti, niuose vagonuose išveždi- 

ko- nėja iš Slovakijos kunigus 
ant ir vienuoles ir kitokiais 

būdais atima religijos 
laisvę šalyje.

Šis laiškas pasirodė vi
same krašte kaip tik tuo 
metu, kai komunistinė 
valdžios spauda didžiau
siu riksmu šaukė “nu
bausti” Arkivyskupą Be
ran ir kitus vyskupus.

Jo Ekscelencija Arki
vyskupas savo laiške aiš
kiai pažymi, kad:

1. Katalikų Bažnyčiai 
visoje šalyje daugumoj a- 
timamos teisės ir katali
kai viešai ir slaptai perse- 

i klojami.
2. Cenzūruojamos net ir 

maldaknygės ir palaikomi 
agentai katalikiškose lei
dyklose.

3. Draudžiama mokini
mas katalikiško mokslo 
visur už bažnyčios sienų 
ir nusikaltėlius baudžia
ma sunkia bausme.

4. Verčiama religijos mo
kytojus katalikiškose 
minarijose mokyti mark
sizmą.

5. Daug Bažnyčios pa-

t 

komunistai Čekijoje, kaip 
Vengrijoje, Bulgarijoje, 
Rumunijoje ir kituose Ry
tų Europos kraštuose sie
kia religiją pavergti poli
cinės valstybės diktatū
rai.

Išdegė Karo Laivyno 
Pastatas

Washingtonas — Birže
lio 24 d. išdegė labai slap
tas karo laivyno pastatas. 
Liepsnos kurį laiką grasi
no amunicijos sandėliams. 
Sakoma, kad visa Wa- 
shingtono pietrytinė dalis 
būtų išsprogusi, jeigu 
liepsnos būtų pasiekusios 
tuos amunicijos sandėlius.

Washingtonas — Vals
tybės Departamento Se
kretorius Achesonas, kal
bėdamasis birželio 23 d. 
su spaudos atstovais, pa
reiškė, kad Amerika yra 
paėmusi iniciatyvą Euro
pos reikalų ’ tvarkyme, ir 
Rusija dėl to dabar visur 
Europoje turi tik gintis. 
Jis sakė, kad 
stovėti vietoje, 
eiti pirmyn, ir reikalinga, 
kad šioje kongreso sesijo
je būtų priimtas Atlanto 
Paktas ir Vakarų Euro
pos apginklavimo progra
ma.

Achesonas pasmerkė ka
talikų persekiojimą Čeko- dinis judėjimas. Jie kan- bet kokios laisvesnės vei- 
slovakijoje ir pavadino‘kiną ir žudo žymesniuo- klos tos šalies ganytojui.

Šie ir kiti komunistų 
jau bus teisiami persekiojimo darbai yra 

-r—- —Z— J 
I valstybę ir visas kultūrin-

Svetimas Povandeninis 
Laivas Floridos 
Pakraščiuose

neturime 
o turime

Rumunijoj vyksta pogrindi* 
-fe baliaisnr — IH> pmcpRMS pica 

komunistinę vyriausybę
Bukarestas — Rumuni

jos dabartinė komunistinė statų nusavinta, 
vyriausybė oficialiai, pa
reiškė,

se-

6. Rezidencinis J. E. na- 
kad Rumunijoj mas perduotas slaptosios 

veikia prieš komunistinį komunistinės policijos ži- 
režimą nukreiptas pogrin- nion. Tas pastoja kelią

t

bolševikų terorą tame sius režimo asmenis. Ne-
krašte vajumi, kuris lau- užilgo ‘ ____ ___
žo visą civilizacijos žmo- kai kurie suimtieji po- lyg tęsinys iš valstybės į 
niškumą. Jis sakė, kad grindžio dalyviai. I

Miami, Fa. — Floridos 
pakraščių vandenyse bu
vo pastebėtas nardant 
svetimas povandeninis 
laivas. Pakrančių sargy
ba norėjo nustatyti to lai
vo kilmę, bet nepavyko 
tai padaryti.

Laivynas pasiuntė tris 
lėktuvus jam sekti. Ta
čiau pastarieji apskraidę 
didelę jūros sritį to įtar
tino laivo nepastebėjo.

Pirmasis Amerikos Laivyno 
rve^ęane

Chicago — Panelė Klari- 
sa Pierson yra pirmoji 
moteris Amerikoj, pasiųs
ta į laivyną, kaip pastovus 
įgulos narys. Ji turi jau
nesniojo leitenanto laipsnį.

Garbės pirmininkais bu*|ir pakilioj nuotaikoj.

KOMUNISTAI BELGIJOJE 
SUSMUKO

Brusselis, Belgija, birž. 
27 — Iš jau sugrįžusių 
dar nepilnų Belgijos bal
savimo davinių aiškėja, 
kad komunistų partija 
prakišo ir iš tų .balsų, 
kuriuos buvo gavusi 1946 
metais savo naudai.

Daugiausiai balsų surin
ko Sočiai - Krikščionių — 
44,4%; Socialistai 30.7%; 
Liberalai 13.4 % ir Komu
nistų partija surinko —

8.0%. O 1946 metais jie 
gavo 12.7% balsų.

Šiais rinkimais paaiškė
jo dar vienas dalykas, bū
tent, kad karaliaus Leo
poldo sugrįžimas į Belgi
jos sostą lieka neaiškus, 
nes tik viena Sbc. - Krikš
čionių partija remia jo 
sugrįžimą, o pati viena 
nesudaro daugumos bal
sų, nors kaip pavienė par
tija ir turi daugiausia bal
sų.
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NE VISIEMS IR CAROLINOS 
VALSTIJOJE BLOGAI

Musų tremtinių pasipy
lė į visas valstijas. Vie
niems pavyko įsikurti ge- 

’ riau, kitiems blogiau, Štai 
BALF-o Administracija 
gavo laišką iš tremtinio 
A. Audronio, Bennetts- 
ville, Route 4, Box 277, 
South Carolina, kuriame 
jis rašo: — Prieš 3 mėne
sius nevardine NCWC ga
rantija atvykau į J.A.V. 
South Carolina. Aš ir ma
no šeima esame laimingi, 
kad ištrukome iš Euro
pos griuvėsių Įr tiesiogi
nės komunistų grėsmės. 
Maloniųjų katalikų kuni
gų buvome apgyvendinti 
ūkyje, kuris verčiasi tik 
mėsinių karvių auginimu. 
Savininkas protestantas 
Mr. Dan Nicholas yra la
bai malonus ir kultūrin
gas žmogus. Mano šeimai 
susideda iš 5 asmenų: du 
vaikai, žmona, uošvė ir 
aš. Dirbu aš vienas. Gau
nu į savaitę $25.—. Mr. 
Nicholas mums nupirko 
karvę pienui. PĮepo, sūrių 
ir sviesto visai šeimai pil
nai pakanka. Gyvename 
nors ir mažame butelyje, 
bet su visais patogumais, 
šaldytuvu ir elektrine ply
ta. Pinįgų pragyvenimui 
pakanka. Bažnyčia yra 
nuo mūsų už 6 mylių. Į ją 
kas sekmadienį 
parapijos klebo 
H. Burke

įsileidimo aktą, tačiau ne
žino nei jie nei aš tu for
malumų. Prašau parašy
kite man ir prisiųskite a- 
tatinkamus blankus - for
muliarus ir paaiškinimus, 
kad išpildžius būtų gali
ma pasiųsti komisijom 
Atsikviesti norime per 
NCWC.

Tikiuosi neužilgo gauti 
iš Jūsų malonų atsakymą 
su formuliarais, už ką 
Jums iš anksto dėkoju.

Jus gerbiąs
A. Audronis.

fir^ins VMchmm 
Apdreodos (Mokūsfiu

i |

Washington — Antrojo 
Pasaulinio Karo veteranai 
atgauna iš valdžios ben
drą $2,800,000,000 pinigų 
sumą įmokesčių gyvybės 
apdraudai antrojo pasau
linio karo metu. Daugelis 
veteranų savo valdiškus 
apdraudos polisus pakeitė 
į privatinius. Apie 16,000,- 
000 veteranų, kurie turi 
antrojo pasaulinio karo 
valdžios apdraudą, galės 
gauti tuos mokesčius, ku
rių paskiros sumos sieks 
iki $178. Numatoma, kad 
bus pradedama išmokėti 
nuo sausio mėn. 1 d., 1950 
metų.

Kiekvienas veteranas, 
kuris mokėjo apdraudos 
mokesčius bent tris mė
nesius, turės teisę prašyti 
išmokėti, nors polisas ir 
nebegaliotų. Kurie yra 
mirę, jų mokesčių galės 
prašyti jų tėvai arba arti
mieji giminės.

SvMtviglškK
ii*-------- nj.izt----------------
UipiKMMęS mCJ rlCvf

Varšuva — Bostono len
kų dienraštyje “Kuryer 
Codzienny” birželio 22 d., 
1949 laidoje randame ži
nutę, kur sakoma, kad 
Dievo Kūno šventės ket
virtadienį komunistai už
puolė eucharistinę proce
siją ir jos dalyvius apmė
tė akmenimis, visaip 
bliuznydami ir keldami 
triukšmą stengėsi užslo
pinti šventas procesijos 
giesmes. Procesijoje daug 
dalyvavo akademikų stu
dentų, kurie pradėjo gin
tis ir kilo kova tarp pro
cesijos dalyvių ir švent
vagiškai užpuolusių ko
munistų. Įsikišo policija 
ir areštavo katalikus stu
dentus, kurie mėgino gin
tis.

Ši barbariškiausia ko
munistų ataka, kokia tik 
gali būti, prieš didžiau
sias šventenybes ir tikin
čiuosius, atliekančius sa
vo religines apeigas, aiš
kiai liudija, kiek yra ko
munistini u o s e tvirtini
muose ir net gi jų konsti
tucijose tiesos, kad jie 
nekovoja prieš religiją ir 
garantuoja kiekvienam 
sąžinės laisvę.

i

i
i

nusiveža 
ebonas Kun.

_ Burke. Tai labai malo
nus žmogus, visur pade
da. Esame viskuo paten
kinti ir laimingi Klima
tas iki šiol buvo labai ma
lonus ir geras: nei per 
šilta, nei per šalta.

Tiesa, buvo- atvykęs 
NCWC atstovas ir teira
vosi, ar mums geros gy
venimo sąlygos ir jei būtų 
blogos, tai būtume tuč| 
tuojau iškelti. •

Vokietijoje liko mano, 
giminių ir pažįstamų, čia^ 
atrandu gerų žmonių, o y- 
pač kleboną kun. Burke, 
kurie sutinka išduoti vi- ___ 
sas garantijas pagal D-P-jros apje 49 žmonių žuvo ir

5iartf rintm litiniai 
Okiimoje

Tokio — Šiomis dieno
mis smarki audra su liūti
mis perėjo Okinawą ir 
pietinę Japoniją. Prane
šama, kad laike tos aud-

I, Virgffliiiinfcft Vietos
Šiomis dienomis atvykęs iš 

Vokietijos tremtinys vargoni
ninkas - gimnazijos muzikos 
mokytojas su ilga praktika ieš
ko vargonininko vietos i 
kitokio darbo.
Švietimo Valdybos ir klebono 
turiu. Pašaukite šiuo adresu: 
Jonas Kasputis 6 Willoughby 
St.. Bristol. Conn. Telefonas— 
2-0690.

563 asmens dingo, buvo 
sugriauta apie 500 namų 
ir lietaus vandenys užliejo 
450 ūkių. Birželio 21 d. 
audra pasuko į jūrą. Vėjo 
greitis buvo iki 115 mylių 

— ; per valandą. Audra daug 
arba į nuskandino mažų laivelių 

Atestacijas:ir apie 50 didesnių.
Okinawa yra Amerikos 

karinės avijacijos bazė. 
Tačiau, kad būtų buvę pa
daryta nuostolių ameri
kiečiams, nepranešta.

.
ę ' UŽ X1mL

z 1

Prezidentas Trumanas (dešinėj) apdovanoja 
garbės Distinguished Service Medaliu Gen. Lai
čius Clay (kairėj), jam garbingai pasiliuosavus iš 
Jungt. Amerikos Valstybių Kariuomenės virši
ninko pareigų, Vokietijoje. Generolo žmona buvo 
šių ceremonijų liudininke.

Didžiausios Naftos 
Valyklos

Didžiausios visame 
šaulyje naftos (gazolino) 
valyklos yra Abadene, 
Persijoje, kurių vienos 
dienos produkcija siekia 
iki 490,000 bačkų, t. y. ne
toli pusės milijono bačkų 
per dieną.

pa-

gmmmr

Įteiktoji Kardinolui Francis Ipellman vaaa- Stovi 
iš kairės: Vyskupas Ryan, Kun. Dr. J, R. Končius, 
Kardinolo asmens sekretorių* prelatas Murphy, trem
tinių atstovė Valerija Baratienė,*

Gelbėkime Savo Tautiečius
Dabar kiekvieną savaitęHr jo sūnus Rašytinis Vy- 

atvyksta ne dešimtimis, 
bet jau šimtais iš tremties 
mūsų tautiečių, Tai yra la
bai; džiugu. Jie atvyksta 
todėl, kad buvo gerašir
džių Amerikos lietuvių, 
kurie savo nelaimės ištik
tiems broliais ištiesė pa
galbos ranką, užtikrinda
mi darbą ir prieglaudą. 
Vykstant dabar imigraci
jai normaliu tempu, BAL- 
F’as pradėjo prisibijoti, 
kad gali greitai pritrūkti 
darbo ir buto garantijų, 
kas iki šiolei yra būtina 
sąlyga imigracijai į Jung. 
Valstybes pagal D.P. įsta
tymą.

Taigi išsibaigus darbo ir 
buto garantijoms, lietuvių 
tremtinių emigracija į 
Jungt. Valstybes savaimi 
sustotų. Jų vieton butų įsi-

tautas; gimęs 1990 met. 
Kaune. Gali dirbti bet ko
kį darbą ūkyje ar pramo
nėje. Jų dabartinis adre
sas: Steponas Rašytinis, 

(13a) SebseMtadt 
h/ Wuraburg, P.F. Ckmp, 

UB.A. tone, Germany- 
2) Robertas Šipkus su 

trimis mažais vaikais. 
Smulkesni# žinių nėra pa
tiekęs. Jo adresas toks:— 

Robertas Šipkus, 
(24) Spakenberg, 

Gusthacht b/ Elbe, 
Brit. šone, Germany.

Aittrikšs Kviflis TctaRšs 
Kad UrmAmi 

Dv Nėra Kart Medžiaga

U
DABARTIES PASTABOS

• _

Pradžia 1-me pualap> į

ją, 800 mil. 6io pasaulio
žmonių « atsidurs komunistų 
priespaudoj ir . beatodairinio 
barbarizmo pinklėse. Taigi, pil-J 
doai komunistų norai — suko- 
muniatiuti visą pasaulį. Šią tie-! 
aą visi matome ir jaučiame. Ją 
mato ir tie, kurie dar galėjo ir 
dabar gali tą baisiąją žmoni
jos pabaisą suvaldyti. Perkelti
ne prasme tariant, — kas bus 
rytoj ir poryt — sunku pasa
kyti. Čia turiu .galvoj Vakari
nes Demokratijas, kurių vienų 
rankose šiuo metu yra vienin
telis ginklas nuo šios baisios 
ligos — atominė bomba...

Deja, daugelio vakarų diplo
matijos vyrų galvose dar tebe- 
švilpauja iliuzionistiniai vėjai 
Dąugelis jų mano, kad gal... 
“Naujasis Kinijos diktatorius 
Mao Tze-ung pasuks kitu ke
liu? Gal jis nusisuks nuo Mas
kvos? gal pasidarys antruoju 
Tito? Gal Peipingo (dabart. 
Kinijos komunistų sostinė) ke
liai neves į Maskvą? ir t. t. ir 
t t”..*.

Deja, tos iliuzijos — nieko 
gero neduoda ir nežada. Pasi
klausykime, ką kalba gerai in
formuotas dienraščio “The 
Globė and Mail” koresponden
tas Spencer Moosa. Jis savo il
game rašinyje, paremtam stip-

riais išvedžiojimais, teigia, kad 
komunistinė Kinija — tai dide
lis ir visiškai atsidavęs naujas 
satelitas Maskvai. Iš Peipingo 
— visi keliai veda į Kremlių ir 
Kinija — yra nukritęs didžiulis 
ir gražus obuolys... tiesiai į 

(Stalino sterblę...
Komunistinėj Kinijoj plevė

suoja raudonos, kraują ir tero
rą primenančios, vėliavos su 
kūju "ir pjautuvu, ten skrupu- 
latiškai laikomąsi Kari Marzo 
doktrinoj (žinoma, su Lenino 
ir Stalino pataisoms), nes ir 
dabartinis Kinijos diktatorius 
Mao Tze-Tung — yra gerai iš
treniruotas marksistas. Ten, 
pav., šiuo laiku pilna burna 
koliojami “vakarų imperialis
tai” bet, Maskvai mygtuką pa
spaudus, ypač vykstant dar 
vienam komedijiniam farsui — 
konferencijai Paryžiuje, — vi
siškai sustabdyta propaganda 
prieš Vakarus... Atseit, prikąs
tas liežuvis...

Taigi, bereikalingos iliuzijos, 
Peipingas ir Maskva — 

tą pačią dainą trau-
nes: “i 
vieną ir 
kia”...

seniau girdėjome ir 
spaudoje, kad belgai

mozos sala yra perpildyta 
kariuomene ir pabėgėliais 
iš komunistų užimtų Kini
jos Sričių. Tolemesnis 
žmonių antplūdis j čia y- 
ra sustabdytas, uždarant 
Formozos uostus.

šanghajns — Kinų na
cionalistai bombarduoda
mi Šanghajų, pažeidė bri
tų prekinį laivą Anchie- 
sis. Nukritusios netoli jo 
bombos tą laivą sužalojo 
ir užvarė ant kranto sek
lumos.

Sako, kad bombardavi
mo tikslas buvęs ne ang
lų laivas Anchiesis, bet 
benzino tankai, esantieji 
prie tVhangpoo upės, ku
rių netolimoje stovėjo tas 
laivas. Oficialūs britų už
sienio pareigūnai Londo
ne pareiškė, kad tas lai
vas buvo užpultas antrą 
kartą ir apšaudytas iš 
kulkosvaidžių, kas daryti 
nebuvę jokio pagrindo. 
Radio pranešimas nuo lai
vo sako, kad aukų nebu
vę. Britų konsulas Kan
tone dėl šių įvykių pareiš
kė griežtą protestą.

Skaudi LUrtare Kafatrofi
Bari, Italija— Ties piet- 

! rytinės Italijos uostu nu- 
I krito keturmotorinis O- 
; landų transportinis lėktu
vas, kuriuo važiavę visi 
asmens žuvo, nes iki šio
lei nesurasta nė vieno juo 
skridusiojo gyvo. Jame 
keliavo nuo 30 iki 40 žmo
nių, kurie buvo amerikie
čių, olandų ir turkų tau
tybių.

Bari uosto pareigūnai 
sako, kad buvo surasti 24 
lavonai, kurių daugelis 
buvo labai apdegę. Minė
tas lėktuvas skrido iš Ja
vos salos į Amsterdamą 
ir pakelyje turėjo nusi
leisti Romoje.

Kai kurie liudininkai sa
ko, kad lėktuvas degda
mas nukrito iš 15,000 pė
dų aukščio.

buvo

dį parduoti" Ar
mijos pareigūnams užsili- 
kusį iš Hitlerio laikų Ura- 
nium, ir sąryšyje su tuo 
buvo jie areštuoti. Ameri
kos Karinis Teismas birže
lio 8 d. nagrinėjo tą bylą 
ir nusprendė, kad grynas 
Uranium dar nėra karo 
medžiaga, ir areštuotus 
vokiečius iš arešto išleido.

Teisėjas Fred J. Cohn of 
Raleigh N. C. sako, kad 
nėra įstatymo, draudžian
čio prekiauti žaliavomis, iš 
kurių atominė bomba ga
minama. Ant tos . medžia
gos, kurios turį sudaro 2 
kubiniai coliai ir kuri buvo 
mėginama parduoti už 
$3,000,000 uždėjo areštą, 
iki bus nuspręsta, kam ji 
priklauso: Jung. Valst., 
kaipo karo grobis, ar kam 
kitam.

Teisėjas Cohn pasakė, 
kad mineralas Uranium 
reikalingas labai sudėtin
go, ir dar mažai žinomo, 
proceso, kad jis taptų 
sprogstamąja medžiaga.

__________ leidžiamos, kitos tautybes,
VsriMaBttalSHbv^• mūsų broliai paliekami 

j" tremtyje nežinomam liki- '
mui.

Dažniausiai gelbsti gimi
nės, savo gimines ar nelai
minguosius s pažįstamus, 
bet kaip gražu, kai ir ne 
giminės, net visai nepažįs
tami, parsikviečia -t savo 
nelaiminguosius tautie
čius, o tokių* atsitikimų y- 
ra, ir mūsų spaudoje jau 
tilpo tokiems geradariams 
jaudinančių, padėkos laiš
kų. Be to, visiems šiems 
kilnaširdžiams lietuviams, 
ar jie savuosius gelbsti, ar 
svetimus, ir Dievas atly
gins už jų kilnius darbus 
gausiai. /

Yra nemaža mūsų tau
tiečių tremties stovyklose, 
kurie jokių giminių nei pa
žįstamų Amerikoje neturi. 
Jie žiūri su pavydu į ben
dro likimo brolius, išvyks
tančius Amerikon. Steng
damiesi išsigalbėti iš tos 
beviltiškos padėties, jie, 
sugavę kokį nors adresą, 
rašo laiškus nepažįsta
miems savo tautiečiams, 
prašydami darbo ir buto 
užtikrinimo, arba tokius 
prašymus atsiunčia laik
raščių redakcijoms pa
skelbti. štai čia ir paskel
biama pora tokių prašy
mų, dėl kurių mes neturė-' 
tume likti abejingi. Lietu-'kusias Prancūzijos r“ 
voje nuo komunistų ran- riausybę oficialias žinias, 
kos žūna tūkstančiai mū- Kinijos nacionalistinė val
sų tautiečių, kuriems mes džia pasiryžo išvalyti šio- 
nieko negalime šiuo tarpu je saloje esančią savo ka- 
pagelbėti. Bent neleiskime riuomenę. Generalissimas 

*«"*'*-'Chiang - Kai - shekas, ku
ris dabar randasi Formo
zos saloje, įsakęs apvaly
ti nacionalistinės Kinijos 
šioje saloje armijos tru
pes nuo nepatikimo ele
mento ir kareivius, kurių 
yra abejotinas patikimu
mas, grąžinti atgal į že
myną.' . •*

Dabartiniu -

WaahMgt(Hi .Šiomis 
dienomis 
Trumanas 
siuntiniu 
Kunigaikštijai p-nią Pearl 
Mesta. Tai yra turtinga 
ponia ir gerai žinoma Wa- 
shingtono aukštesniuose 
sluoksniuose.

Prezi d e n t a s 
paskyrė pa- 
Luksemburgo

Brangus tautieti, kviesk trem
tinių šeimą į šį laisvės kraštą. 
Nebijok ir užpildyk jiems ga
rantiją. Jie bus patenkinti jei 
užleisti jiems 
kambarėlį, už 
atsilygins.

Garantijas ir
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

laikinai mažą 
kurį jie mielai

aukas siųskite:

Jau iš 
skaitėme 
— daugeliu atvejų — su trem
tiniais elgiasi nežmoniškai. Jie 
tremtinius traktuoja tik kaip 
pigią darbo jėgą ir, pilna žo
džio prasme, vergus...

Gaila ir šiurpu apie tai gir
dėti, nes, gelbėdamiesi nuo ba
do ir skurdo tremtyje, dauge
lis ir mūsų tautiečių pasuko sa
vo likimą Belgijos kasyklų 
link...

Ir, štai, “Drauge” skaitėme 
vieną reportažą (jau visiškai 
aliarmuojantį) iš mūsiškių 
darbininkų aplinkumos tame 
krašte. Juk ten, be sunkaus 
darbo kasyklų, dargi, veikia ir 

sius kaeetus, kur kalinami ne
pajėgią pernešti sunkių darbo 
sąlygų buv. DP darbininkai.

Kaip greitai, sakyčiau, už
miršo tos mažos belgų tautos 
žmonės savo buvusią tragediją, 
kuomet jie patys kentė nacių 
vergiją? Daugelis jų sunkiai 
dirbo nacių fabrikuose ir dū
saudavo, kad sunku be tėvy
nės, sunku mažos tautos žmo
nėms... (Pora belgų ir su ma
nimi yra dirbę naciškam fabri
ke)...

Bet gi — sentimentai reikė
tų atidėti į šalį ir imtis efekty
vių priemonių prieš žmonišku
mą užmiršusią tautą. VLIKas, 
LTB ir ALTas — turėtų apie 
tai net memorandumus parašy
ti Žmogaus Teisių k-jai. Pr. AL

Už Straipsnius Lietuvybės Ugdymo 
Reikalu

fanazaje
Paryžius— Pagal pasie-

i vy-

žūti tiems mūsų tautie
čiams, kuriems galime pa
gelbėti.

Prašo geraširdžius Ame
rikos lietuvius pagelbėti 
emigruoti Amerikon, pa
rūpinant darbo ir buto ga
rantijas, šie:

1) Steponas Rašytinis, 
gimęs 1888 m. Kirsnos val
sčiaus, Marijampolės aps., laiku Fdr-

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,
LKL pirmininkas.
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DARBININKAS <
(THE WORKER) 

PubUsbed 8«ni-Weekly exeept holiday vedu, when iaaued veekly.

•AINT JOSEPH*! LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF L A 80 R 
fetarod M Mcond-elua matter Kept. 12, 1918 at the poat office at Boston. 

Maaa. ander the Act of March 3, 1370.
Aeeaptaaoa tat maiUnr at apačiai rate of poatafe provided for ta Secttoc 

1103. Act of October 3, 1917 authorised on July 12, 1918. 
SUB8CRIPTION KATES

Domaatie yeariy -------------------- 38.00
Domeaue once par woak yeariy 33.00
Foroiąn yearly----------------------- IKSO
Foreign once per week yeariy 33.50

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metame ---------------- 88.00
Vieną kart aevaitftje metama - 33.00 
Užsieny metama ____________ 85.80
Užsieny 1 kart sav-tij metama 38.60

DARBININKAS
866 Wart Bro&dvay, South Boston, Ma—

* Tdephone SOuth Boston 8-2680

Arkivyskupas Juozapas Beran

yA»»t»lHtAS

Švietimo Biliaus Reikalu
SS T*55

neužmiršome, kad šiame' J* J
' « .. .. « 4. • ■ • V a. askaitytinas Sekmadienį, birželio 26 d.

FEDERALINĖ PARAMA 
MOKYKLOMS

kriminuojantis ir 
jantis federalinius

eikvo- 
pini-

Prieš kiek laiko Jungti- s“s- Komiteto duotas jam 
Valstybių kongreso ^nn^s yra katalikų, 

subkomitetas užgyrė kon- negrų, darbininkų ir visų
nių

Amerikos švietimo page
rinimu susirūpinusių gru
pių užgavimas” — teisin
gai pareiškė kun. McMa- 
nus, Nationaį Catholic 
Welfare Confenence švie
timo departamento vice 
direktorius.

.MOTERŲ BALSAS
National Council of Ca

tholic Women (katalikių 
moterų tarnybos) egzeku- 
tyvinė sekretorė, Ruth

gresmano Grabam A. 
Barden įstatymo projek
tą, vadinamą — “Barden 
Bill for Federal school 
aid”. Šis “švietimo bilius” 
arba įstatymo projektas, 

i siekiąs teikti pagalbą 
krašto mokykloms iš fe
deralinės valdžios iždo, 

I visame krašte sukėlė kar
štų ginčų ir pasipiktini
mo. Mat ,tame biliuje yra 
numatoma neduoti jokios 
paramos katalikiškoms ir Craven, irgi yra pasakiu- 
kitoms privatinėms mo
kykloms. Visa eilė katali-Įbilius 
kų vadų jau yra griežtai i jantis bilius pilna 
pasisakę prieš įstatymą, 
kuriuo daroma didelė ne
teisybė gausingai piliečių 
daliai.

“Tai yra prasčiausias 
bilius, kokį bet kada šis 
komitetas yra svarstęs. 
Jis yra neteisingas, dis-

o ■

si, kad Barden švietimo 
yra “inkriminuo- 

l ta žo
džio prasme”. •Jame nesą 
nieko, kas pagerintų kra
što švietimo reikalus. 

Kongresmano Barden 
biliuje yra numatoma, 
kad federalinės valdžios 
pagalba turi eiti išimti
nai viešosioms (valdžios) 
mokykloms ir nė vienas 
centas neturi nubyrėti 
privatinėms bendruome
nių mokykloms. Mokes
čių (taksų) mokėtojams 
duodama teisė eiti net į 
teismą, jei jie kokiu nors 
būdu susektų ,kad vienur 
ar kitur ne viešosios mo
kyklos gavo paramos iš 
federalinių fondų.

Kadangi biliuje yra nu
matyta federalinei val
džiai visai nesikišti į ats
kirų valstybių, švietimo 
dalykus, tai palies pietų 
valstybėse gyvenančius 
negrus. Retas kuris neg
ras mokinys ten gaus fe
deralinės valdžios para
mą. ?

Iš tų sumų ($300,000,- 
000), kurios numatytos 
skirti viešosioms mokyk- 

Pragos arkivyskupas, . $100,000,000, kaip
.. * . . . . . apskaičiuojama, bus pa-

širdžią viešą, domeristj*&,ciją, bet jis prašė žmones is- Josef Beran, šiandien tik*, iT*ta tiems kuriems pa* 
i i—j _________x__ i 4._ i__ — S čekoslovakiškosios yį^į nereikalinga ir!

bus skriaudžiamos

k rašte mes pagerbiame * 
natureles tėvų teises pa-l 
rinkti savo vaikams to- Mylimieji Kristuje:— 
kias mokyklas, kokios jų Mūsų Išganytojas uždėjo ant savo apaštalų ir jų 
manymu yra tinkamiau- įpėdinių šią pareigą: “Apsakinėkite Evangeliją viso- 
sios”. kiam sutvėrimui”. Tą Jis įrodė savo pavyzdžiu. Visi

Tikrai nuostabu, kad apleistieji, vargdieniai, bejėgiai ir paniekinti Jo lai- 
veik kiekviename atstiki- kų ir Jo krašto žmonės nesulaikomai patraukė Kris- 
me federaliriai planai yra taus širdį Jo žemiško apaštalavimo metu. Jis galėjo 
taip nustatomi, kad jais Dievišku teisingumu pasakyti: “Vargdieniams skel- 
tiesiog užgaunami k.atali- biama Evangelija”. Taip turime ir mes pasielgti, 
kai. Jų vaikams katalikiš
kose mokyklose yra atsa
koma transportacija (kur 
ji yra reikalinga), mokyk
lų vadovėliai, sveikatos 
patarnavimas. Atsižvel
giant į tai, Bardeno bilius 
nebe pagrindo jau vadina
mas “viešųjų mokyklų bi- 
lium, bet tik jau ne visų 
Amerikos vaikų bilium”.

Štai dėlko mes nurodome, kad Negrų ir Indijie- 
čių misijos yra kilnus ir būtinai reikalingas apaštala
vimo darbas, šeši šimtai kunigų yra išimtinai pasi
šventę dvasiniams juodaspalvių žmonių reikalams, 
daugiausiai pietinėse Amerikos valstybėse. Netolie- 
sia keturi šimtai bažnyčių ir trys šimtai katalikiškų 
mokyklų yra išlaikoma tam šventam tikslui. Šimtams 
kitų kunigų dvasinis stovis gyvenančių jų parapijose 
negrų sudaro daug'susirūpinimo. Visagalis Dievas 
laimina tą apaštalavimo darbą. Daugelis misijų šim
tais skaičiuoja atsivertėlius į Katalikų Bažnyčią.

Tačiau, nors tai yra malonus reiškinys vis dėlto 
dar labai daug reikia atsiekti. Iš beveik 15 milijonų

Viso pasaulio katalikų akys atkreiptos į naują 
Bažnyčios didvyrį, Čekoslovakijos Arkivyskupą Juo
zapą Beraną, kuriam komunistai rengia Kardinolo 
Mindszenty likimą. Komunistų valdžios atstovas, pre
mjeras Antonin Zapotocky kaltina Arkivyskupą Be
raną, kad jis šmeižia komunistų valdžią, skleisdamas 
neteisingas apie “teisėtą vyriausybę” informacijas, 
kursto dvasiškiją ir žmones nepasiduoti naujiems 
valstybės įstatymams, ir tuo būdu ardo šalies ramy
bę ir trukdo “demokratinės” Čekoslovakijos pažangą. 
Kitais žodžiais, jis kaltinamas valstybės išdavyste, už 
ką nusipelno “aukščiausį bausmės laipsnį”, būtent 
mirtį, arba kalėjimą iki gyvos galvos. Lygiai kaip ir 
Kardinolas Mindszenty. Vatikano spauda taip ir pa
reiškė, kad jam ruošiama Vengrijos Kardinolo liki
mas.

Premjeras Zapotocky tik pareiškė, kad Arkivys: 
kūpąs bus nubaustas, bet nepasakė kaip. Tačiau iš 
visa ko galima spręsti, kad bus pasekta Vengrijos pa
vyzdžiu. Pirmieji žingsniai tokie pat. Policija įsibrovė 
į Arkivyskupo namus, padarė kratą, paėmė jo knygas 
ir korespondencijas (tačiau paskutinis pats svarbiau
sias ganytojiškas laiškas buvo nuslėptas ir perskai
tytas bažnyčiose) — žodžiu, komunistai pasielgė į* 
prastu savo brutalumu. Arkivyskupo kol kas nebuvo 
formaliai areštavę (bent rašant šiuos žodžius), tačiau 
paliko griežtoj policijos priežiūroj. Gerasis Ganyto
jas, nors gerai žinojo, kas jo laukia — prieš akis tu-1 
rėjo Arkivyskupo Stepaniko ir Kardinolo Mindszenty 
likimą — vienok, pasinaudodamas tuo, kad dar ne
buvo formaliai areštuotas, išvyko į Strachovo vie
nuolyną Prahoje. Ten, sakydamas pamokslą 3,000 
žmonių miniai, tarp kit ko pareiškė: “Aš jums prisie
kiu, kad niekad nepasirašysiu sutarties, kuri būtų 
priešinga Bažnyčios įstatymams. Aš gal nebegalėsiu 
daugiau į jus prakalbėti. Bet jei jūs per Prahos radi
ją išgirsite, kad aš pasirašiau palankią jiems sutartį, 
netikėkite, nes aš niekad nepasirašysiu to, kas prie
šinga Bažnyčios ir žmogaus teisėms”.

Didelė katalikų minia padarė Arkivyskupui nuo-'
r: \ :----------r____ ------------- --------
siskirstyti, kad neatrodytų, jog jis viešai kursto ka- ras ’ 
talikuš prieš valdžią. Tačiau demonstracija vis vien NKVD kalinys, laikomas ®uo __ _
įvyko, ir tas bus įnešta jo sąskaiton teismo metu, sargyboje, atskirtas nuo vįe*tOs kurių* mokyk-1 žeist.i mūsli krašto demp-

KARDINOLO SPELL
MAN PAREIŠKIMAS _________________________________________________
Visi amerikiečiai turėtų Amerikos negrų vos tik 350,000 yra katalikų. Tai reiš- 

giliai įsidėmėti J. Em. kia, iš 40 negrų tiktai vienas katalikas. Su liūdesiu 
Kardinolo Spellman, New tenka į tai žiūrėti ir pripažinti, kad turime aiškią 
Yorko arkivyskupo žo- link tų žmonių pareigą, religijos ir labdarybės atžvil- 
džius, kuriuos jis pasakė gįu. 
kalbėdamas kelioms de
šimtims tūkstančių žmo
nių New Yorke. Švietimo 
biliaus projekto autorių 
Jo Eminencija pavadino 
‘‘nauju fanatizmo apašta
lu” ir tuos kongreso na
rius, kurie jo bilių remia, 
apšaukė ‘‘diskriminacijos 
mokiniais”. Reikalavimas 
parapijos mokykloms da- jus raginu parodyti dar daugiau maldų ir duosnumo 
lies iš federalinių fondų, Negrų ir Indijiečių įvyksiančiai liepos 3 d. rinkliavai, 
tai nėra reikalavimas pri- kad tie dvasios vargdieniai greičiau išgirstų Evange- 
vilegijų, bet lygybės ir lijos žodį.
teisingumo. •

‘‘Katalikų mokyklos y- 
ra Amerikos mokyklos”— 
kalbėjo Kardinolas, “jos 
turi lygias 
viešosiomis 
dėl to, kad 
kratinės santvarkos teori
ja apsaugoja neatimamas 
žmogaus teises į religijos 
laisvę, į švietimo laisvę”. 

( Netolerantiško, diskrimi
nuojančio biliaus auto-

Indijiečiais jau nuo seniai Bažnyčia uoliai rūpi
nasi, ir kiekvienas trečias indijietis yra katalikas.

Tačiau palaikyti juose tikėjimo, mokslą ir kata
likiško gyvenimo praktiką, mūsų kunigai turi aprū
pinti keletą šimtų plačiai išsklaidytų misijų ir Sese
rys - Vienuolės turi sunkiai dirbti mokyklose, kurių 
nieks kits nepalaiko, tik mūsų aukos.

Jūsų tikėjimas ir katalikiška meilė visuomet jus 
paskatino paremti tą apaštalavimo darbą. Ir dabar aš

Jūsų, ištikimas Kristuje', • 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
JOS 

teises su 
mokyklomis 

mūsų demo-

reikalauti neremti Barde
no Švietimo biliaus. Mūsų 
draugijos, organizacijos, 
jų skyriai turi sukrusti 
protestuoti, paremiant A- 
merikos katalikų vadų 
pastangas nugalėti netei
singą, diskriminuojanti 
įstatymo projektą. Te- 

.... kreipia į šį reikalą savominuojantis milijonams £ dįmįsio A*£eriko8 
musų tautos vaikų . ! Lietuvių R. K. Federaci-

Berods tai yra pakanka- jos, LRKSA, Moterų Są- 
mai stiprus paskatinimas jungos ir L. Vyčių kuo- 
visiems katalikams pro- pos. Ši yra mūsų svarbi ir 
testuoti prieš Bardeno pilietinė ir religinė parei- 
švietinio bilių. Mes, lietu- ga.

i__ __________ - 14—1 4.____ a r d ar si— a_i,_

LAIKAS VEIKTI IR 
PROTESTUOTI

“Mes, amerikiečiai, ne
privalome sėdėti sudėję 
rankas ir nieko neveikti 
stebint, kaip mūsų vy
riausybė leis $300,000,000 
laikantis įstatymo, kuris 

rius turįs būti priskirtas.buU» neteisingas ir diskn-
prie tų asmenų, kurie vie
nu ar kitu būdu siekia pa-

Tas, žinoma, nesudarys daug skirtumo, nes apkaltini-kitu dvasiškių ir tikinčių- loma naralba vra būtinai 'kratinius principus. Anot
Kardinolo Spellman, kon
gresmanas Garden, laiky
damas save ištikimu ame
rikiečiu ir užimdamas 
svarbią poziciją mūsų de- 

. ______ _ visai gerą ir mokratinėje vald ž i o j e,
kalus Hitlerio agentų su-'teisingą klausimą pastatė, “ištikrųjų laužo ir kitus 
imtas ir uždarytas - Da-būtent: “Nuo kada viešo- skatina laužyti pagrindi- 
chau koncentracijos lage- sios mokyklos pasidarė nes teises ir laisvę, ku- 

visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems ryje, kur iškentėjo iki vienintelėmis mokyklomis riais yra paremta mūsų 
sušelpti. Ikaro pabaigos. 1 Jungtinėse Valstybėse? demokratinė santvarka”.

mo aktas jau sudarytas ir nuosprendis jau išneštas, jų» Jis veda < 
tik reikia formalios “teismo” komedijos prieš pašau- laiku didvyrišką kovą už 
lį pasiteisinti. Tai tuščios pastangos, nes pasaulis ‘se- Čekoslovakijos R.-Katali- 
niai žino, ko verti bolševikų teismai. Ir Arkivyskupas kų Bažnyčios teises. Na- 
žino, kad jo laukia fizinės kančios ir proto bei sielos cių Okupacijos metu jis 

buvo už tuos pačius rei-
žino, kad jo laukia fizinės kančios ir proto bei sielos 
išprievartavimas, bet ryžtingai aukoja savo gyvybę 
už Dievo ir žmonių teises. K.

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas 

Du, kurie niekad neapvilia 
(Autobiografinis pasakojimas)

IV.
MUNCHENAS — ALUDŽIŲ MIESTAS
4. Jas galima visaip komentuoti. Gerai 

nusiteikęs ir artimą mylįs žmogus — galėtų 
įžiūrėti , šiuose reiškiniuose taupumo bei 
mandagumo dorybes. Deja! Bavarijoje gana 
sunku sutikti gerai nusiteikusį užsienietį... 
Nedaug tepasako apie artimo meilę nuolatos 
spaudoje bei gyvenime ypatinga intencija 
vartojamas žodis “Auslander” (užsienie
tis)... Tulžimi' bei pagieža atsiduoda tasai 
žodis muncheniečio lūpose. Ir užsieniečiai 
(ne tik lietuviai*!) ėmė savo tarpe vis daž
niau ir dažniau bavarus vadinti “svetimos 
duonos pavyduoliais”. Juk, nė tik užsienie
čiai, bet ir patys bavarai minta dabar gėry
bėmis, kurios žymia dalimi iš užjūrio atga
benamos. Tik muncheniečiai ne visi tuo tiki. 
Daugelis jų mano ir net kartais prasitaria, 
kad, girdi, New Yorko ir Londono krautu
vėse esąs parduodamas... Bavarijos sviestas. 
Netgi originaliame įpakavime! Dėl jau 
minėtų bavaro savybių, užsieniečiui, gana 
rizikinga leistis į ginčą su šalies šeiminin
kais. Iš visa, vidutinio muncheniečio politinę 
orijentaciją gerai apibudina posakis: “para
pijinės varpinės politika”. I Varpinę palypė
jęs, labai toli, tikrai nepamatysi! Jojo ūki-

dabartiniu reikalinga.
TĖVŲ TEISIŲ 

ĮŽEIDIMAS
Ruth Craven kongreso 

komitetui

A.L.R.K. Federacijos Sekr^ 
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago, III.

viai katalikai irgi turime 
pusę šimto ar daugiau pa
rapijinių mokyklų, todėl 
ir kiekvienas iš mūsų pri
valome pakelti savo bal
są. Pasirūpinkime para- gu žmogumi, tas lengva 
syti laiškutį savo distrik- darosi pats blogas, 
to kongresmanui ir jo pa-l Garfield.

Kas lengvi patiki blo

niai horizontai nėra nei kiek platesni už po
litinius. Ką ir benorėt iš vidutinio Muncheno 
miesčionio, su kuriuo užsieniečiui, deja, dau
giausia tenka susidurt, jei vienas rimtas 
lenkų istorininkas savo pažiūrą į vokiečių 
visumą ne be pagrindo šitaip yra suformu
lavęs: “Jie visada turėdavo labai gerus ka
rius, bet dažniausia labai blogus politikus. 
Tik tuo ir tegalima paaiškinti nuostabus 
reiškinys, kad jie, laimėję beveik visus mū
šius, galutiname rezultate, vis dėlto, pralai
mėjo beveik visus karus...”

5. Neišpasakytai daug sunkumų sudaro 
svetimšaliui jojo kasdieniniame gyvenime 
šitas vokiečių siaurumas, trumparegišku
mas. Nepalengvina jojo padėties nė savotiš
kas Muncheno dialektas. Muncheniečiai už
sispyrusiai laikosi savo tarmės. Nors priva
lomas mokymas būtų, rodosi, puiki proga 
kalbai išlyginti. Net ir kitų provincijų vo
kiečiai Mimcheno gatvėje nelengvai tesusi
kalba. Patys muncheniečiai mėgsta pasakoti 
anekdotą apie iš Hamburgo atvykusį stu
dentą, kurs pakalbinęs gatvės šlavėją — pa
manė, kad turįs reikalo... su indu. Mat, pa
starasis į klausimą: “Ką jūs veikiate?” — 
atsakė Muncheno dialektu: “Rama tama!” 
Rašto kalboje tas posakis turėjo skambėti: 
“Raumen tun wir” (Mes tvarkome). Tasai 
hamburgietis studentas buvo vokietis. Tat, 
netenka stebėtis tuo lietuviu, kuris patekęs 
į Muncheną ir pakalbintas gatvėje vietos gy
ventojo — paklausė: “Konnen Šie nicht

deutsch?” (Ar jūs nemokat kalbėti vokiš
kai?). Tasai lietuvis buvo vokiečių kalbos 
mokytojas gimnazijoje.

V.
NACIZMO NUODAI KATALIKIŠKAME 

KŪNE
1. Vokiečių pasisekimai buvo pasiekę sa

vo zenito. Stalingradas pasiektas ir kasdie
ną laukta jo pasidavimo. Niekam dar nė į 
galvą nebuvo parėję, kad tai jau buvo pa
baigos pradžia. Vokiečių išdidumas nežinojo 
ribų. Krašte negalima* buvo pastebėti jokių 
režimo silpnėjimo žymių. Nacizmas triumfa
vo.

Muncheno anų laikų lietuvių kolonija ne
sudarė nė pilno desėtko. Patekęs į Munche
ną lietuvis kunigas, tėvynės ilgesio griaužia- 
mas, dažnai klaidžiojo be tikslo didžiulio 
miesto gatvėmis. Užeidavo į bažnyčias, pa- 
simelsdavo, pasidžiaugdavo jųjų grožiu bei 
puošnumu. Neaiški buvo ateitis šitų švento
vių, šitų puikių bei iškalbingų pamaldžios * 
praeities liudininkų bei paminklų. “Rudieji”, 
vadinasi — valdančios nacių partijos fana
tiški nariai bei funkcionieriai, neslėpė naciš
kų valdovų pasiryžimo, atėjus tinkamam 
momentui, padaryti galą “juodiesiems”. Tuo 
vardu buvo vadinami ištikimi katalikai. Pa
tylomis buvo kartojami iš lūpų į lūpas niū
rūs gandai, kad dvasiškiams ir žymiems pa
sauliečiams katalikams, sutartą dieną,* viso
je Vokietijoje būsianti suruošta “Baltramie
jaus naktis”, — masinės skerdynės, šitokie

gandki kėlė nerimo ypačiai dėlto, kad jie 
buvo skleidžiami iš abiejų pusių. Žinoma, 
nevienodu tonu ir su skirtingais komenta
rais! Katalikų pasipriešinimo centrai ragino 
savuosius, būti visam kam pasiruošus ir bu
dėti. Nacių kalboje girdėjosi pagieža ir grū
mojimai.

2. Galima nesunkiai atspėti, ką jautė, 
tuos gandus girdėdamas, lietuvis kunigas. 
Vienintelis jojo noras buvo: kaip nors iš čia 
pasprukti! Bet — kur ir kaip? Visos pastan
gos grįžti į savo kraštą — prie nieko nepri
vedė. Nepadėjo nė vyskupo prašymai bei už
tarymai pas vokiečių gubernatorių. Visada 
tas pats atsakymas: “Auf Dąuer dės Krie- 
ges — unmoglich!” (Kęl vyksta karas — 
negalima!). Naujieji Lietuvos engėjai, ru
dieji banditai, kaikuriais atžvilgiais nuosta
biai priminė savo pranokėjus, raudonuosius 
būdelius. Dar būdamas lenkiškoje Lodzėje, 
matė lietuvis kunigas, kaip Gestapo sukurs
tytas “Hitlerjugendas” (Hitlerio jaunimo 
organizacija) buvo užpuolęs vyskupo rūmus. 
2-3 dienas gulėjo ant gatvės pro langus iš
mesti kryžiai bei šventųjų paveikslai. Šitie 
liūdni prisiminimai darė gandus apie ruošia
mąją “Baltramiejaiis naktį” visiškai patiki
mais. Ne baimė, bet kažkokio fatalizmo 
šmėkla persekiojo jį dieną ir naktį. Kaip 
kvaila ir kaip žiauru! Pabėgti nuo bolševikų 
vien tiktai tam, kad būti nacių paskerstam... 
Argi galima su tuo sutikti? Ar galima apie 
tai ramiai galvoti?
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Iš Kanados Lietuviu Gyvenimo
TAIKOS PRAGIEDRULIAI? sėli 49; Vandergrift, K. Kamin

skienė 119; Warrior Run, J. 
New Britain, Mary Rikterai- Višniauskas 36; Wilkes - Barre, 

New Haven, K. F. Oberaitis 11.

Jau nuo šių metų balandžio 
pradžios Kanadoje lietuviška
sis dangus buvo apsiniaukęs 

• po to. kai KLC Taryba pradė
jo varyti akciją prieš Kanados 
Lietuvių Sąjungą. Ši KLS-ga 
buvo apkaltinta net partišku
mu, kuri tačiau įrodė savo ne- 
partiškumą leidžia m a j a m e 
BIULETENYJE. ypatingai Nr. 
3. pusi. — 14 ir Nr. 4, pusi. — 
19 ir 25. Kaltinimas mestas 
kitiems krito patiems ir štai 
KLCT Spaudos ir Informaci
jos Skyrius pats turi teisintis 
pasitenkindamas tačiau tik sa
vo tikslo citavimu. Čia ne vie
ta nagrinėti kiek yra tikėtinas 
šis pasiteisinimas, kada KLT 
skyriai rodo ką kitą. Nežiūrint, 
kad
dar svaidosi žaibais, bet galų 
gale susipranta ir pastebi, kad 
“nesusitarimas su Kanados 
Lietuvių Sąjunga... jau pakan
kamai išryškintas ir jau pada
ryta žygiu (mano pabr. K.A.) 
sugrįžti į vienybę” (Žiūr. “NL” 

■ 24 nr.). Todėl “visi yra į tą 
vienybę kviečiami ir prašomi. 
Ir šis faktas įrodo. .kad KLCT 
yra brangios lygiai visos orga
nizacijos ir visi geros valios 
pavieniai lietuviai".

Ištiesų džiugu skaityti, kad 
nesusipratimai yra aiškinami 
ir jau padaryta žygių sugrįžti 
į vienybę. Norėtųsi palinkėti, 
kad šiame kvietime būtų tikro 
nuoširdumo ir kad

• “NL” numeryje netektų
• tyti priešingų nutarimų, 

kad teko pastebėti prieš
• mėn. suvažiavimus.

Kas liečia Kanados Lietuvių
• Sąjungą nė kiek negalima abe

joti, kad ši organizacija susi
kūrusi vien kultūriniams tiks
lams: “žadinti narių meilę lie
tuviškai kalbai ir savo tautos 
praeičiai, remti lietuvišką - šei
mą. mokyklą ir kitus kultū
ros” (KLS statuto >2), trokš
ta tos vienybės, nes juk ji yra 
“nepartinė organizacija, sie
kianti apjungti šiame krašte 
gyvenančius lietuvius lietuviš
kai dvasiai išlaikyti, tautinei 
kultūrai puoselėti ir vesti ko
vą už laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą” (KLS statuto 51).

Žinoma, neužtenka cituoti tų 
gražiųjų tikslų (tą moka dary
ti ir KLCT inf. - spaudos sky
rius). kad galima būtų patei
sinti nuoširdų norą vienybėje 
gyventi. Gyvenimo faktai yra 
aiškūs ir gaila laikraščio vie
tos juos čia kelti. Užteks tik 
peržvelgti KLS-gos BIULETE-

minėtasis pasiteisinimas

kitame 
skai- 
kajp 
kovo

t

Nį ir iš oficiaiinių raštų bei 
nurodymų įsitikinsime, kaip 
KLS-ga eina prie taikos ir prie 
vienybės.

Jau pirmajame BIULETE
NIO nr., KLS-gos rašte KLC 
Tarybai, rašytame balandžio 6 
d., skaitome: “KL Sąjunga... 
visuomet bus už sutelkimą visų 
lietuviškųjų pajėgų kovai dėl 
didžiųjų tautos uždavinių, bet 
KLS Centro Valdyba konsta
tuoja, kad KLC Tarybos pra
dėtoji linija yra didžiulė kliū
tis tam uždaviniui pasiekti. 
Dėl to mes klausiame ar nema
no &LC Taryba savo nusista
tymo reviduoti ir kaip mano 
galėsianti atitaisyti padarytąją 
žalą lietuviškųjų jėgų suteilki- 
mo reikalui”. — BIULETENIO 
Nr. 3 .balandžio 22 d. pareiški
me KLS-gos Centro Valdyba, 
tarp kitko yra rašoma: “Kovo
dama dėl tautos teisių, dėl Tė
vynės laisvės, rūpindamasi lie
tuviškumo .lietuvio gero vardo 
išlaikymu... KLS-ga visuomet 
buvo ir bus už tai, kad šiam 
darbui būtų suburti ne tik visi 
padorūs lietuviai individualiai, 
bet ir visos lietuviškosios or
ganizacijos... KLS taip pat 
nuoširdžiai palaiko mintį, kad 
šitai visų organizacijų veiklai 
vadovautų vienas centras, vie
nas visų organizacijų centrinis 
organas. Kad šitokis centras 
galėtų sėkmingai veikti, kad 
galėtų panaudoti visas lietu
viškąsias pajėgas, KLS Centro 
Valdybos nuomone, būtų ge
riausia ,kad jis būtų sudarytas 
organizacijų atstovavimo prin
cipu...” Aiškiau ir negali būti 
pasakyta! Užbaigiant savo pa
reiškimą organizaciniais reika
lais KLS Centro Valdyba duo
da sąlygą: “Jei KLCT grįžtų į 
teisybės kelią, mestų savo pra
dėtąją ardomąją veiklą ir ban
dytų imtis organizacijų centro 
funkcijų, nebandytų virsti in
dividų organizacija... KLS Cen
tro Valdyba, turėdama prieš a- 
kis gyvenamojo momento rei
kalavimus ir lietuviškos visuo
menės vieningumo (mano pa
braukta
reikalą, net 
linkusi tuos 
aiškintis ir su ta pačia KLCT.

Iš pacituotų vietų aišku, kad 
jau balandžio mėnesyje KL 
S-ga norėjo taikytis ir ieškojo 
progų darė žygius, kad tik 
kaip greičiau pradėti darnų 
organizacinį gyvenimą. Deja, 
ta taika dar nenušvito Kana
dos padangėje. Tiesa, gegužės 
mėn. matėsi vienas kitas spin- 

1 ‘

Prezidentas Trumanas įteikia Mrs. Anna Ma
ry Robertson Moses, kuri yra žinoma, kaipo 
“Grandma” Moses, Moterų Tautinio Spaudos Klu
bo už jos dailės darbus dovaną. Ji jau yra susilau
kusi 88 met. amžiaus. Kairėje stovi besišypsanti 
Mrs. Eleanora Roosevelt.

Išvežtųjų Į Sibiru Paminėjimas

[kuris labai gražiai nušvietė šio 
minėjimo reikšmę. Pabaltiečių 
vardu paskaitą skaitė p. J. 
Pronskus. Po jo kalbos kiek
viena tauta savo gimtoje kal
boje pasakė trumpą, kalbą ir 

Į sugiedojo savo himnus. Ofici- 
jaliosios dalies pabaigoje buvo 
priimtas telegramos tekstas 
Kanados Ministeriui Pirminin
kui p. Louis St. Laurent. Buvo 
prašoma, kad Kanados vyriau
sybė atkreiptų dėmesį į Sovie
tų naikinamas tris Pabaltijos 
valstybes, sustabdytų ten 
vykstantį terorą ir Pabaltijos 
tautų bylą iškeltų UNoje.

Meninėje dalyje kiekviena 
tauta pasirodė su dienai pri
taikytomis dainomis, deklama
cijomis ir kitais muzikos kūri
niais. Minėjimo Vyriausiam or
ganizatoriui, p. J. Simanavi
čiui tarus visiems padėkos žo
dį, kurie prisidėjo prie šio mi
nėjimo parengimo, Anglijos 

<himnu buvo užbaigtas šis jau- 
‘dinantis minėjimas.

BALF Sandėlyje Gauti Drabužiai ir
Kiti Daiktai 1949 m. Gegužės mėn.

svarais"
Connecticut:

tis 66 svarus;
Valickas 15 sv.; Thompson, A. 
Aleksandravičius 11; Waterbu- 
ry, Anna M. Rogers 25.

Btetrict of Cehimbia:
Washington, Mary Zeman- 

tauskas 11.
Illinois:

Chicago, Mrs. Petrauskas 10; i 
Kewanęe, Paul Skrinski 124. '

Maine:
Millinocket, W. Makauskas, 

100, ir maisto 43 sv.; Rumford,! 
B.- Stasiulis 10.

Maasachuaette:
Haverhill, BALF 59 skyrius 

224 sv.
Mary buki:

Baltimore, Kun. L. J, Mende- 
lis 400, BALF 64 skyrius 345.

New Jeraey:
Harrison ir Kearny. Sopulin

gos Motinos parapija 865; Jer- 
sey City, C. Baranauskas 20.

New York:
Amsterdam, P. Baltuška 77;] 

Brooklyn, J. Philips 110, Doro-’ 
thy Antanavičius 10, Rose Sim-5 
mons 8, Butkys 15, O. Asevi- 
čienė 9, Simmons 10, EI. Strun- 
giūtė 5, Mrs. Grasman 6, A. 
Lukaitis 11, Regina Dylewsky 
7, A. Bushman 12, A. Tercijo-1 
nienė 43; Coram, L. I., J. Janu-į • 
ša 30; Bronx B. Ramanauskas!( 
200; Maspeth, Viešpat. Atsim.i 
par. 150; Mineola, V. G. D. 5; j

Ohio:
Cleveland, Neperstojančios 

Pagalbos parapija 200, J. Mont
vila 28.

Canada:
Toronto, A. Diržys 5.

GEGUŽES man: IŠSIŲSTA:
Gegužės mėn. į Vokietiją iš

siųsta: Drabužių 14,580 svarai; 
Avalynės 5,460 svarai.

DRABUŽIUS, AVALYNĘ, 
MAISTĄ SIŲSKITE: 

United Utiiuanias Relief Fund 
of America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Reikia pasakyti, kad šis D. 
P. pasirodymas turi be galo di
delės reikšmės ir svarbos vi
sam mūsų tautos gelbėjimo 
reikaluL Sakau D. P., nes se
nesnieji lietuviai beveik nepri
sidėjo, išskyrus kelius asme
nis. Vietinė spaudą ir radijas 
plačiai atpasakoję ' tragiškąjį 
Pabaltijos tautų Himną, apie 
anas baisiąsias birželio mėn.

H’innipeg Manitoba, Kanada skaudaus gyvenimo nėra pa-! 
laužti, kad jie kovojo ir tebe
kovoja dėl savo tėvynės lais
vės dienų. Dvi mergaitės tauti
niuose rūbuose eisenos metu 
dalino žmonėms šaligatviuose 
informacinius lapus, kur ang
lų kalboje buvo aprašytas ko
munistinis 

,į Sibirą. Ta pasibaisėtina žinia’ 
pasklydo po didįjį miestą.

Liūdnųjų įvykių minėjimas 
prasidėjo iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis šv. Povilo bažnyčioje. 
Juodu šydu perrišta trispalvė 
ir gedulingas prie altoriaus 
trijų tautų vainikas kiekvie-! 
nam rodė, ko jie šiandieną yra! 
susirinkę. Klebonas kun. J. 
Gailiušis, O.F.M. pasakė per 
šv. Mišias dienos nuotaikai pri
taikytą pamokslą ir po Mišių 
buvo atgiedota “Libera” už mi
rusius. 4 valandą po pistų pa
judėjo eisena per miestą. “Tai 
pirmas Winnipego istorijoje 
toks įvykis” rašė rytojaus die
ną ‘Free Press”. Eisenos prie
kyje trijų tautų mergaitės ne
šė gražų gėlių vainiką, kurį 
tuojau pat lydėjo trys anglų 
vėliavos. Pirmieji su savo vė
liava žygiavo estai, po jų lat
viai ir ant galo didelis skaičius 
lietuvių. Mergaitės ir dauguma 
vyrų buvo tautiniuose drabu
žiuose. Rimtis, susikaupimas 
dengė visų veidus, tačiau savo 
jėga ir ryžtingumu eisenos da
lyviai visiems įrodė, jog jie

— Birželio mėn. 19 dieną visos 
trys pabaltiečių tautos minėjo 
skaudžiuosius birželio mėn. 14- 
15 dienų įvykius. Jau iš vaka
ro Winnipego radijas ir spau
da pranešė apie baisiąją Pabal
ti jos tautų nelaimę: 1,200,000
išvežta mažų tautų gyventojų teroras Pabaltijo 

valstybėse. Prie Nežinomo Ka
reivio kapo buvo padėtas vai
nikas ir padarytas penkių mi
nučių tylus susikaupimas. Sa
kyti kalbą prie paminklo ir 
nešti plakatus policija neleido, 
nors ankščiau buvo ir leidusi 

! (Matyt, nežinojo kaip miestas 
reaguos į pirmą kartą vyks
tančią tokią eiseną.)

Eisenai sugrįžus į šv. Povilo 
salę, prasidėjo oficialioji minė
jimo dalis. įžanginį. žodį angių 
kalboje targ estas A. Joasula,

tančią deportaciją “TOinnipeg 
Fne Pacas” įsidėjo vizą Rfinis- 
teriui tBlegramą su gražia ei
senos fotografija Moja dienoje
daugini* negu kitados paaižkė- New York City, N. C. Glinsky 28 m. amž., iš Brooklyn, 
jo kiekvieno ir mūsų lietuvių 4, M. Valušienė 8; Maspeth, L. N. Y. atsisako U.S. piliety- 
tautims nusistatymas Įtiek ir I. ” ~~ - . - - . _
kam yra prie širdies dabartinė ferson, J. Spurga 80; Yonkers, lietybę.
tautose nelaimė Padėka tenka* - - -
Kanados Lietuvių Sąjungai, I 
Winnipegn skyriui, kad jte ė-’ 
mėai iniciatyvos < bendrą) Pa- Minersville, 
baltšečių, minėjimą ruošti ir jį par. 2,900;

Daniel F. McCarthy Jr., 
iš Brooklyn,»•»

Frank Kisus 50; Port Jef- bes ir priima vokiečių pi- 
Jo- motina Mrs.

J. Zukowsky 58. Catherine McCarthy, t iš-
PennsyKania: ! girdusi apie tai, telefonavo

Forest City, K. Šiaulienė 3; į Frankfurtą Vokietijoje 
šv. Pranciškaus įr prašė, kad jis tai neda- 

Philadelphia, šv.! rytų, bet jis nuo savo su- 
■mnap.1 Kazimiero Parap. 600, Madam- manymo neatsisako.

Jeigu Jus Norite Pirkti 
NAUJĄ KARĄ ■K. A.) išsaugojimo

po viso to būtų 
reikalus pradėti

99!

dulėlis ir “NL” tono sušvelni
nimas ,jei neatsižvelgtume į p. 
Neverdausko literatu r i n i u s 
“perlus”, tačiau tai buvo tik 
spindulėliai. Tuo tarpu “NL” 
VI. 16 d. patalpintame aiškini
me ir kvietime galime tikėtis 
tos taikos, kai KLCT, “kurios 
tikslas yra apjungti VISAS 
KANADOS LIETUVIŲ OR
GANIZACIJAS” (cituojame iš 
to paties pareiškimo pabr. ma
no K. A.) tikrai taps visų or
ganizacijų centru, kai “Nepri
klausomoji Lietuva” bus visų 
Kanadoj gyvenančių lietuvių 
laikraštis, kai KllS-ga įeis į 
WLCT kaip pajėgiausia* Kana
doje lietuviškoji organizacija.

Linkėtina, kad šie spindu
liai išsklaidytų debesuotąjį 
dangų ir kad taikos saulutė vėl 
prašvistų visiems lietuviams 
norintiems pasilikti lietuviais ir 
trokštantiems kad Tėvynė bū
tų vėl laisva.

Kazys Aukštaitis.

/

Po praūžusio viesulo (tornadoes) Wood River, 
III. stovi prieš savo sugriautą namą jo savinin
kas C. E. Fry. šis namas buvo jo išnuomuotas, 
bet nuomininkai tuo laiku, kai jį viesulas apvertė, 
nebuvo jame.

Kodėl Nepirkti To Kuris
Yra TIKRAI NAUJAS?

Pamatykite Skirtumą! New York
Fashion Academy pripažino - “Fashion Car of the 
Year”. Pamatykite jstaigingą ir lukeusinį jo vidų. 
Pamatykite Mum “8ofa-Wiže” Sėdyne* Jame rusi pa
siremti

Pajuskite Skirtumą! Pajusite kaip Fordo "Magic 
Action” stabčiai sustoja 35% lengviau. Nejausi jokio 
kratymo, nes yra “Hydra-Coil” Springs. 
“Equa-Poise” Pajėgą. Tiktai Fordas karų srityje 
Ii jums duoti V-8 arba Sėlius.

Pa jusite 
tega-

i

* Priedai pasirenkant.

«

Pajunk ratu, ii

Sutaupysi Skirtumą! Kur kitur už taip 
gali nupirkti 
gasolino... iki 
tykite patys, 
pavažinėtų ir

karą? Ir jūs gal&ite sutaupyti 
25% su Fordo nauju Overdrive.4 Pama- 
Papražykite savo dylerio, kad jis jums 
Jūs tuojau jį užsisakysite. '

tiek vietos, kurio* kituose karuose to nėra.

ir paduok užsakymu Fordo Dylertai

iRfavfat
FAISATYKITC FORDO TELEVIZ1ON—"Thru The 

Cryšiai 8*11” WNAC-TV Pirm. 9 P.M.

PAJAUSK"Galima gauti Mu 
baltomis padangomis 

su extra kaftu.

matą
10%

o

<

9



Antradienis, Birželio 28, 1849 DARBININtAS i
J. Kuzmickis

ĮVAIRUMELIAI
Gal būt, ne be pagrindo sovietų prof. 

Antipin skelbė, jog komunistai turį 
vaikščioti ant keturių kojų: komunis
tai valo ne tik “liaudies priešus”, bet 
komunizmo žvaigždes ir ministerius.

f # —I

Kalbama, jog galima su-.! 
stabdyti upės sriautą, bet i 
ne žmogaus žodį. Juo dau
giau neaiškumo, juo dau- 
giau spėliojimų ir gandų.

Vėl konspiracija? r— Kai 
kurie laikraščiai vėl rašo 
apie mirusio Ždanovo poli
tinės grupės likvidavimą. 
Pabrėžiama, jog iš politinio 
Maskvos akiračio išnyko 
ne tik Vozniesienski’s, bet 
ir kiti “Leningrado kli
kos” nariai, kurių vadu 
buvo Zdanovas. Laukiams, 
kad kai kurie jų būsią ati
duoti teismui ir apkaltinti 
konspiracija.

Kartu atkreipiamas, dė
mesys į Malenkovą, kurio 
įtaka pastebimai stiprėja 
ir kuris šalia Stalino gar
binamas kaip Stalingrado 
išgelbėtojas. Neseniai Ma- 
lenkovas dalyvavo Čeko
slovakijos komunistų par
tijos suvažiavime, kurio 
metu čekų komunistai mu
šėsi į krūtinę prieš Polit
biuro atstovą ir žadėjo pa- 
griežtinti kovą prieš Kat 
Bažnyčią

Permainos Rusijos SFSR 
valdžioje. — Neseniai pa
skelbta apie dideles per
mainas Rusijos SFSR mi- 
nisterių taryboje. Kaip ži
nome, tai yra. pati didžiau
sia sovietinė respublika.

Aukščiausioji RSFSR 
Taryba pasibaigusioje se
sijoje patvirtino naujojo 
respublikos min. pirminin
ko Černousovo nominaci
ją Jis užims buvusio 
premjero Radionovo vietą. 
Atleisti taipgi du ligšioli
niai min. pirmininko pava
duotojai —■ Gricienko ir 
Valmatov; jų vieton pa
skirti Biesonov ir draugė 
Žujeva.

Naujojo valymo aukos. 
— Iš Paryžiaus praneša
ma, jog paties Stalino pa
rėdymu S. Sąjungoje at
liktas naujas valymas, ku
rio metu iš komunistų par-

tijos pašalinta apie 300,- 
000 narių.

Kaip paprastai S. Rusi
joje esti, staiga kažin kur 
dingo eilė aukštų komu
nistų, kurie komunistinė
je hierarchijoje buvo užė
mę žymias vietas. Tarp to
kių į nemalonę patekusių 
komunistų minimi:

Vozniesienski — Polit- 
biuro narys; Kuzniecov — 
partijos centrinio komite
to sekretorius; Popkov — 
Aukščiausiojo Soviete pre
zidiumo narys; Jurij žda- 
nov — neseniai mirusio 
Politbiuro nario sūnus; 
Goliakov — buvęs aukš
čiausiojo teismo pirminin
kas.

Tuo pačia pranešimu, 
valymas buvęs nepapras
tai griežtas ir siekęs labai 
giliai. Tačiau visa ta ope
racija atlikta labai atsar
giai, kad nepakenktų par
tijos tolimesniems pla-

v • v •

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

nams.
Prof. Varga atgaila. — 

Sovietų “Voprosov Ekono- 
miki” balandžio nr. apra
šoma Ekonominio Institu
to Mokslinės Tarybos ko
vo mėn. sesija ir čia pat 
spausdinamas prof. Varga 
straipsnis.

Savo straipsnyje prof. 
Varga prisipažįsta prie sa
vo klaidų, gailisi jų ir pa
stebi, kad taip reikėję jam 
anksčiau padaryti. Tiktai 
neaišku, ar prof. Varga 
bus visai nustumtas į še
šėlį, ar — priešingai —vėl 
atgaus malonę.

Šiaip ar taip prof. Varga 
lig šiol skelbtos tezės pa
darė nemažos įtakos sovie
tų jaunimui, kuris, kaip 
paprastai, įdomaujasi bet 
kokiomis “sovietų mokslo” 
sensacijomis.
-Prof. Antipino sensacija. 

— Sovietų mokslininkas 
prof. S. D. Antipin nese
niai atleistas iš universite
to, nes jis skelbė, kad žmo
gus turįs keturiomis vaik
ščioti. Apie tai plačiai ra
šė “Izvestia”, kuri pati 
tokios sensacijos išsigan
do.

Generolas Joseph McNarney, specialus Gyny- 
' bos Sekretoriaus patarėjas, sveikina Brazilijos 

prezidento, Eurico Dutra, sūnų, .kap. Antonio 
Joao Dutra, suteikdamas* jam U. S. Garbės Legi- 
jono požymį.

New Yorko miesto policija skirsto prie International Longshore- 
men’s AssociatioA vyriausios būstinės demonstraciją, kurioje susitelkė 
kelti riaušėms komunistų dominuojamos unijos laivų krovėjai. Ginčas 
pasiekė savo viršūnę, kai 38 negrai darbininkai, įėję į unijos ofisą, pa
reiškė, kad jie pasiliks prie darbo iki paaiškės ginčas.

“DARBM0CO” METMS 
GEGUŽff<ES TALKB4INKA]

1941 Metų Trėmimo Metinės
Skaudi sukaktis. 1941 

m. birželio 14 d. naktį ko
munistai rinko lietuvius 
jų namuose, menkai apsi
rengusius ir nespėjusius 
paimti maisto keljonei va
rė į traukinių stotis ir ve
žė į Sibirą.

Dešimtys tūkstančių lie
tuvių — vyrų, moterų ir 
vaikų bei senelių — tos ir 
sekančių naktų metu siel
vartavo perkimštuose gy
vuliniuose vago nuošė, 
maldavo gurkšnelio van
dens ar duonos riekės ir 
desperatiškai giedodami 
giesmes buvo gabenami 
vis tolyn ir tolyn į šiaurę.

1941 m. birželio 14 d. 
pradėtas lietuvių trėmi
mas ir naikinimas tebetę- 
siamas ligi šios dienos. 
Vakaruose gi esą lietuviai 
kiekvienais metais ‘ susi
telkę mini tas skaudžias 
sukaktis ir prašo Dievo 
pagalbos lietuvių tautai ir 
kraštui.

Birželio dvyliktoji jau prabėgo ir saulėta ir šilta. 
Tas davė progos subėgti skaitlingiems laikraščio 
“Darbininko” talkininkams bei prieteliams. 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:

■B. Kavalauskienė, Chicago, UI.....................
J M. Gaputienė, So. Boston, Mass..................
(Francis Jusis, Cleveland, Oiho ...................
Kazys Merkis, W. Roxbury, Mass...............
Kaczenas, W. Lynn, Mass...........................
Mrs. Charles Zelansky, Shelton, Conn........
Mrs. Veronika Levickienė, Pittston, Pa. ... 
John Mockus, OakviUe, Conn......................

■ Povilas Jaremavičius, Brockton, Mass.......
į J. Skunevich, Norwood, Mass......................
Mary Tamulaitis, So. Boston, Mass...........
Mr. J. Kazlauskas, New Haven, Conn......
Joseph Bagdon Sr., Sunderland, Mass.......

j H. A. Plekąvičius, Cambridge, Mass...........
J. Šalkauskas, Athol, Mass..........................
E. Ramanauskienė, So. Boston, Mass...........
Mrs. Martinkienė, So. Boston, Mass...........
Mrs.. Martinkienė, So. Boston, Mass.........

, Kun. Kontautas, So. Boston, Mass...............
William Nevarąs, So. Boston, Mass...........

į Mr. Jos. Mackevich, Cambridge, Mass.......
. Sastavickas, Norwood, Mass. ....................
i P. Sleiris, Cambridge, Mass..........................
. Mary Kristaponis, Dorchester, Mass........... 
Mrs. Anna Šikšnius, Hillside, N. J..............
E. Ciocys, Providence, R. I..........................

•i E. Anukis, Brooką, Minn. ...........................

J. Kuzmickis vių iš Bradfordo, Yorko 
ir kitur. Minėjimą anglų 
kalba atidarė stovyklos 
.vertėjas stud. Pr. Baraus
kas, supažindin damas 

ją ir išgelbėti žmoniją nuo svečius su minėjimo reik- 
priešo baisaus. šme.

Svečiuose pas vyrus. Ki-
tą dieną, sekmadienį, Tad- . k skaitėąSvečias išiw r™“ . ......................
casterio lietuviai vyrai, - f, _ T nJ;S ^rs- Zuzana Laurenitis, Sunderland, Mass.
dirbą žemės ūkyje, turėjo n , .. T J. Miklusevičius, Brooklyn, N. Y................
įspūdingą minėjimą. !nas* PreĮe8^tas Placiai;W. Wosilius, Los Angeles, Calif. ................

Bažnyčioje buvo atlai- i Vytautas Sendzikas, Toronto, Ont. Canada
kytos specialios pamal- del UT • plrmoS103 D. Bernatavičius, Providence, R. L............dS? kuri^metu gražiai ^SL^Imts. M. Chinicki, Chelsea, Mass, ................

J* •___ • V* a VU. Y V Viidiriguojamas čia pat po V R.

' -9
Miklusevičius, Brooklyn, N. Y. ...

ir nesuskaitomas 
nekaltų gyventojų aukas.giedojo vietos vyrų cho

ras, <" 
gyvenančio ir ūkyje dir- 
bančio p. Juškos. ^~-;sirodė su montažu, kuris 
dose dalyvavo apsčiai an- 
glų katalikų. Po pamoks-' genaU praeJ°-
lo lietuviai pusvalandį a-j Džiugu, kad yra žmonių, 
doravo išstatytąjį Šven-į kurie, nepaisydami sun- 
čiausiąjį. I kaus darbo, randa laiko

Po pietų visi susirinko'ir jėgų kultūrinei veiklai, 
erdvioje ir patogioje ■ nuskaidrindami tautiečių 
miesto salėje. Atsilankė j nuotaiką ir ambasado- 
ir anglų svečių bei lietu- 'riaudami anglų tautoje.

Adolfas Bajorinas, Toronto, Ont. Canada .. 
M. Romeika, Toronto, Ont Canada............

<jc uii - D ■> . pranešimo p Rįnkūnas, Toronto, Ont. Canada
Pamal- Ignas, Grasas, E. Hartfort, Conn.

P. Povilaitis, Waterbury, Conn* ... 
J. Montvila, Cleveland, Ohio........
Paule Glugodienė, Cleveland, Ohio
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TREMTINIŲ BŪKLE 
ŠVEICARIJOJE

ATSILYGINO UŽ VELYKINES 
, ATVIRUTES

C.# Andrews, Weymouth. Mass..................
Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn. ... 

į John Sluksnaitis, Waterbury, Conn.......
C. Drevinsky, Middleboro, Mass...............

• Juozas Rugienius, E. Hartford, Conn.......
:John F. Klikna, Waterbury, Conn...........
j Stasys Lūšys, So. Boston, Mass..............
;Peter Yanukenas, Lawrence, Mass...........
Jacob Patkus, Hudson, Mass...................
Mrs. Elena Balcunaš, Dorchester, Mass. .. 
Peter Shimonis, So. Lawrence, Mass.......
T. K. Tatten, Arlington, Mass..................

(V. Džigas, Hudson, Mass.........................
! F. Martinkus, Jamaica Plain, Mass. .......
Sister M. Annunciata, Cambridge, Mass. 
Peter Valūnas, Torrington, Conn..............
J. Svagždys, Brockton, Mass.....................
Stase Vaitkienė, Montello, Mass..............
Wm. J. Millsback, Meriden, Conn............. .

Nuoširdžiai dėkojame už paramą
“DarbiniBlM)” AdmšBbtaacijB.
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nepratęsiami darbui leidi-; 
mai arba statoma sąlyga,! 
kad leidimas galios tik ke- i 
liūs mėnesius ir pratęsia-! 
mas paskutinį kartą. Tuo 
norima pagreitinti jų išvy
kimą. Tokiomis aplinkybė-; 
mis lietuviai, kas tik gali] 
apleidžia Šveicariją ir 
stengiasi emigruoti pir- 
mon eilėn į Kanadą, Ar
gentiną, Kolumbiją, Aus
traliją. Tenka pastebėti, 
kad tas pats taikoma ir 
kitiems pabaltiečiams, ku
rių čia visai mažai ir bu
vo, o taip pat lenkams, ju
goslavams. Iš kitos pusės 
Šveicarai priima naujus 
tremtinius iš Vengrijos, 
Jugoslavijos, bet pirmon 
eilėn tokius, kurie turi pi
nigų ar brangenybių ir 
pajėgūs toliau išvykti.

Kad sudaryti daugiau 
sunkumų ir pagreitinti iš
vykimą šveicarų šalpos 
organizacijos sumažino 
pašalpas tiems, kurie buvo 

______^atleisti nuo darbo arba 
apleisti ne tik vyrui-trem- kuriems nebuvo darbui lei- 
tiniui, bet ir Šveicarietei i dimas pratęstas.
kartu su vyru, siūlydami Nuo 1945 m. lietuvių 
ir Šveicarietei apmokėti i tremtinių skaičius jau su- 
kelionės išlaidas. i mažėjo bent 40-50%. Arti-

Dėl tokios Šveicarų įstai-; miausiu laiku, Šveicarų į- 
gų politikos yra gandų,'staigų pastangomis, ža- 
jog jos nori pataikauti! danti į Šveicariją atvykti 
bolševikams, kad senasai; Australijos Komisija, 
tremtinių elementas ap-, 
leistų šį kraštą, šveicarai 
tikisi, neva, didesnių iš 
bolševikų užsakymų. Kiek 
tai liečia mūsų lietuvių 
padėtį, tai aiškiai jaučia-

Pastaruoju metu Šveica
rų įstaigos daro sunkumų 
tremtiniams darbo leidi
mui pratęsti ir skatina 
juos Šveicariją apleisti. 
Kiekviena proga ir visur 
tremtiniams primenama, 
kad šis kraštas gali būti 
tik tranzito kraštu. Toks

“Naktų glūdumose”. — 
Bradfordo lietuviai (Ang
lijoje) tas skaudžias su
kaktuves paminėjo birže
lio 18 d.

Gausiai susirinkusiems 
tautiečiams jautrų žodį 
tarė Sąjungos skyriaus šveicarų spaudimas tuo 
pirm. p. Šilingas f 
kvietė garbės prezidiumą. 
Po to paskaitą apie Lie
tuvos 
skaitė kun. J. Kuzmickis. 
Paminėjęs lietuvių tautos 
sudėtas aukas ant Tėvy
nės aukuro, kvietė visus 
vienybėn, ragino nenusi
minti ir ryžtingai tęsti 
kovą.

Po to p. Juškos diriguo
jamas Bradfordo mišrasis 
choras pastatė dainų ir 
eilėraščių montažą— “Su
temų glūdumose”. Puikiai 
išpildytos ir brangios vi
sų sielai dainos— Kur bė
ga Šešupė, Leiskit į Tėvy
nę, Kovoj jūs jau žuvot, 
Jūreivių maršas ir k. — 
paįvairintos V. Krėvės, N. 
Mazakaitės raštų teks
tais ir Bem. Brazdžionio 
parinktais eilėraščiais va
džiojo klausytojus Lietu
vos laukais ir kalneliais, 
nukėlė į senovę, kol prive
dė prie skaudžių tremties 
kelių.

Kai choras įsijausda
mas giedojo “Marija, Ma
rija...”, — galima buvo 
jausti, kad tai antrasis 
tremtinių himnas, mal- 
daująs palengvinti vergi- ma, kad jiems sąmoningai

ir pa- labiau nesupran t a m a s J 
iiumą. kad tremtinių skaičius, tu-'

kovas dėl laisvės
rint galvoje atbėgusius i 
1944-45 metais, yra paly
ginamai mažas, nesiekia 
net 4,000 ant 4,5 mil. gy
ventojų. Tiesa, žiemą buvo 
kiek sunkumų tekstilės iri 
statybos pramonėje, bet 
tai buvo tik sezoninis apsi-i 
reiškimas. Turint galvoje,; 
kad iš Italijos darbams y- 
ra atgabenta virš 140,000 
darbininkų - darbininkių, 
tai dirbantieji tremtiniai, į 
apie 1,800, sudaro nežymų' 
skaičių. Atleidžiami nuo 
darbų net tokie tremtiniai, 
kurie yra vedę šveicarie- 
tes, turi vaikus. Skatina

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

i

Kiekvienam tremtiniui 
Šveicarų įstaigos išsiunti
nėjo aplinkraščius, skatin
damos atvykti į tą komi
siją, kad galėtų emigruoti, 
kitaip pasakius apleisti 
kuo greičiau Šveicariją



f

DARBININKAS

GRINORIUS PIKNIKE
Rašo K. Daugėla

seno,
•»

. . T i ka jaučiama. Šis visad jaunos ,-ietine LDS .. ,

!
Ikaip puikių “hotdogsų

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Diplomų Įteikimo Aktas
Marianapolyje

te

I ruoštą užkandžių bufetą. Čia, 
_ , _ . |be abejo nesudorojęs vieno ar
Paskutin; gegužes menesio , „ J ,. kelių hotdogsų nepasitrauk-■ekmadien; Manchesteno, N.H. Į . _ . _ .. i-,, \ . si. Tai Ramoškos Karolio ran-Maldos Apaštalavimo D-jos i.

Skyrius drauge su v 
kuopa suruošė pikniką. Kelios 
mylios nuo miesto pas Andrių! 
Žukauską susirinko apstus 
Manchesterio ir apylinkių lie
tuvių būrys. Piknikierių tarpe 
matėsi skaitlinga senųjų “kra- 
jaus” atstovų karta, bet netrū
ko ir Amerikoj gimusių jų vai
kų bei jų svečių tikrųjų ameri
konų ir, yagaliau, tik dabar at
važiavusių “grinorių” iš Euro
pos stovyklų.

Rašančiam šias eilutes teko 
būti pikniko muzikantu ir ste
bėti Amerikoj mėgiamą paruo
šimą, kuriam visiškai gerai tin
ka lietuviškos gegužinės pava
dinimas.

Piknike aiškiai išsiskyrė dvi 
apsilankiusiųjų kartos: šiame 
krašte gimęs jaunimas ir emi
gravę į šį kraštą prieš 1914 
metus. Jaunimas, savo tarpe 
daugumoje naudojus anglų kal
bą, radęs bendrą reikalą prie 
užkandžių stalo ir išgėrimo, 
tuoj metėsi pamėgdžioti bais- 
bolo žaidynes, ristynes, boksą 
ir kitus šiame krašte mėgia
mus sportus. Daug įdomesni 
šiame piknike buvo seniai. Y- 
pač aš. tik pora mėnesių atva
žiavęs iš Europos .pajutau at
siradęs gražių senųjų Lietuvos, 
papročių ir žmonių subuvime, jI 
Vos pirmieji tušti alaus bute
liukai pasirito po pikniko sta
lu. bent penketą moterėlių kiek tyla, 
atokiau nuo visų svečių pradė
jo mėginti sutartinę. Bet. gi be pasigirsta nauji balsai.

O vy-j

į širdies įamžėjęs vyras mančes- 
teriečiams nuo seno, žinomas 

paga
minimo specialistas. Na ir sto
vi visi apie bufetą su dideliu 
apetitu užkandžiaudami, užger
dami ir besišnekučiuodami. Vi
sų viduryj kiek aukštėliau pa
lypėjęs Kazimieras Simuntis. 
Pasitikįs savimi ,nes jis ir gy
venime materialiai už daugelį dainos nesiskiria, 
aukščiau prasimušęs, 
antra vertus, šeimos sukurti 
dar nesuspėjęs.

Muzikantas, be abejo, netyli.
Po vienos kitos ramesnės me- 
liodijos sugriaudžia akordeo
nas tai, ką Lietuvoj vadina pa
siutpolke. Čia jaunimas prade
da stebėtis senaisiais. Jie at
gyja. jų kojos iš pradžių vieto
je trypia ,o paskui, vyrai pa
šokę pamoja moterims ir pra- 

; sideda tikra lietuviška geguži- 
* nė. Lyg dvidešimtmetis jauni- 
‘ kaitis. jau nuo 1913 metų Ame- 
i riko j gyvenąs. Simonavičius'vajaus Illinois valstybėje ati- 
i Viktoras skrenda oru net pri- darymą. Prie šio darbo daug 
(tūpdamas. Tai jis, japonų - prisidėjo Chicagos Tremtinių 
rusų karo kareivis nudangin- Draugija.

•tas savo laiku iki Mukdeno su
ka Trakimienę Eleną vieną iš jaus Komitetas visas jėgas nu-

Broliai, kas miegat greičiausiai pabuskit 
Darbo ir buto garantijas siųskit,

I

I
1918 metais prašiusių Ameri
kos valdžios Lietuvos nepri
klausomybės. Jis, atrodo nuo 

nes ir dai- 
nors, norėlį kišenėj benešiojus. Sklin- 

sukurti da per plačias apylinkes lietu
viška daina lyg Nepriklauso
mybės laikais Lietuvoj. Kokia 
graži gegužinė! Senieji minti- 
mis sugrįžo į gimtinę, 

jnieji pamatė vieną 
jiš 
II

o jau- 
vaidinimo 

Lietuvos veiksmą.

CMUGO, ILL
VIEŠA PADĖKA “TAG DAY” 

DARBUOTOJ  AMS
Illinois BALF-o Vajaus Ko

mitetas nedelsdamas gegužės 
10 d. surengė oficialų BALF-o

t
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k

L
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kęs studentas A. Sužiedėlis.
Programą paįvairino M r. 

Leonide Tetreault, baritono, 
meniškai atliktos ir nuotaikin
gos dainos. Jam akompaniavo 
Putnamo N. P. Seselių muzi
kos vadovė Miss Ekkert.

Graduantas Juozas 
kas skaitė baigusiųjų 

Jis savo 
nupiešė savo

Klevi?- 
klasčs 
taikliu 
klasės

Iš Vokietijos tremtinį vaduokit 
Stalino gerklei jo neatiduokit.

Labai daug prie rinkliavos'ir jų tarnautojai, kurie padėjo 
Tag Day” | suskaityti surinktus pinigus.

Visoms rinkėjoms ir visiems 
kurie prisidėjo prie 

” viešos rinkliavos

**<prisidėjo kolonijų 
kapitonai. Dėka jų nepaprastoj 
pasiaukojimo, .sumanumo ir e-, tiems,, 
nergijos buvo užregistruota j “Tag Day' 
daug rinkėjų. Rinkėjų suradi- Chicago je suorganizavimo ir 
mas buvo sunkiausias darbas, jos pravedimo, reiškiame gi-
besiruošiant “Tag Day”. Visi liausią padėką.
kolonijų kapitonai norėdami I1L BALF-o Vajaus Komitetas: 
turėti galimai daugiau rinkėjų, 
vakarais vaikščiojo po namus 
ir kitais būdais ragindavo mo
teris dalyvauti “Tag Day”.

Kapitonams “Tag Day” or
ganizuoti gerokai sunkino kai 
kurių atvykusių tremtinių nei
giamos kalbos BALF-o atžvil
giu. Dėl tos priežasties kai ku
rie veikėjai ir organizacijos vi-i 
sai atsisakė prisidėti jt*ie 

Į “Tag Day” organizavimo, 
{neigiamų kalbų pasėkoje nema-1 dalyvavo trijų

Pinn. Antanas Olis
Vice pirm. Kun. I. Albavičius
Vice pirm. Anthony J. Budis 
Vice pirm. Jack L. Jatis
Sekr. Josephine Daužvardienė 

Ižd. John B. Brenza
Iždo Globėjai: Petronėlė Gri- 

bienė ir Irena Norbutienė.

O BRITAIN. CONN
Sekmadienį, birželio 19 

Tų New britainiečiai skaitlingai 
į organizacijų 

žas skaičius moterų atsisakė Connecticut apskričio metinėje 
‘----- kupį įvyko Sea

Cliff Imj Moris Cove New ha-

d.

Šiemet Marianapolio keturių 
metų Aukštesniąją Mokyklą 
baigė ir gavo diplomus šie lie
tuviai studentai: Francis Bo- 
gušas, Juozas Litvinas, Alber
tas Sluoksnaitis (visi trys iš 
Waterbury, Conn.), Antanas 
Kilikevičius iš Chicagos, Juo
zas Klevickas iš Gary, India
na, ir Charles Konopinskis iš pranašystes. 
Brooklyn, N. Y. Su jais baigė jumoru 
mokslą dar ir šie nelietuviai: draugus po daugelio metų. Mo- 
R. R. Brodeur, F. Doody, R. E. kyklą atsisveikino i__
Kondracki, C. J. Lawrence, P J studentas Francis Bogušas, 
A. Oulette ir R. J. Withe.

H Atidarius vajų, BALF-o Va- dalyvauti rinkėjomis. Savaime gegužinėje 
*' - __ —  ■■ - - ■ • “ suprantama, kad tas tiesiogi-, Cliff Inu J

smarkiausiųjų senų laikų šo- kreipė į pasiruošimą dėl “Tag niai atsiliepė ir į surinktos pi-A’eniečių globoje, 
kėjų. Klegesys padidėja.
padaro jiems vietos. Senųjų a- kiečių šalpos organizacijomis,
kys žiba o jaunimas negali at- paaiškėjo, kad 
sistebėti. Pagaliau muzika ap- yra Salvation 

Day”. Dėl tos
— Rėžk pulką, Cela, toliau— jaus Komitetas 

liavos dieną, 
vyrų balsų neapseisi. O vy-j šiuo kart pabyra biržietiškos birželio 10 d. 
rams dar nepakeltas ūpas. Na polkos taktai. Senieji dar mė-į Illinois BALF-o Vajaus Ko- 
ir eina visi išpirkti tikietėlius į gina bet narsiojo Simona vi-. miteto Pirmininkas adv. Anta- 
užkandžiams ir išgėrimui. Pik-i čiaus jų tarpe nesimato. Nu- nas Olis padarė atitinkamus 
niko gaspadoriaus Žukausko stoju ir žvalgaus. Kur jis?
Andriaus “kičene” besėdį Ki
kutis Aleksas ir Svetikas Juo- nuo pašiūrės.— Tu, nenustok... buvo gautas leidimas 
zas su dideliu pareigingumu! Tai Simonavičius 1 
pardavinėja juos. Kiekvienam stulpą apkabinęs. Trypia ant dintose miesto 
suranda malonų žodį nes. gi su vietos. Sukaitęs, bet laimingas,'

suprantama, kad tas tiesiogi-
1 "rag---- ----------r r —------ --  r

visi Day”. Pasikalbėjus su Ameri- ^ sumos dldum4- Vidutiniš-I 
kai viena rinkėja per “Tag

Oras pasitaikė gražus, tai ir 
dalyvių buvo gražus būrys. Vi-ganizaci jomis, . 1 —° ... ,

birželio 14 d Day” surinko aPie $21.00. Ne-; si dalinosi linksmais tos dienos
Army “Tag 

priežasties Va- 
pakeitė rink- 

ją atkeldamas į

tekimas tik vienos rinkėjos įspūdžiais, gėrėjosi gražia pro- 
BALF-ui reiškė 21 dol. nuosto- grama, kurią išpildė šv. Juoza- 

llį. Nežiūrint buvusių kliūčių,'po parapijos choras iš Water- 
kapitonai vistiek suorganizavo būry, Conn., gražiai vadovau- 
apie 500 rinkėjų.

Tie pasišventėliai veikėjai — 
kolonijų “Tag Day” kapitonai 
yra šie: Marąuette Parke —

i

!

i žygius Chicagos miesto vado- S. Stasiūnienė, 6207 So. Rich- 
yaujančiuose sluoksniuose, n- mond St.; Bridgeporte — E.

i privesti'Samienė, 3442 So. Union Avė.; 
bestovįs “Tag Day” lietuvių apgyven- ■ Cicero — C. Genis, 1611 S. 49 

dalyse. Cicero Į St; Town of Lake — B. Piva- 
suranda malonų žodį nes. gi su vietos. Sukaitęs, bet laimingas,' lietuviai gavo leidimą iš savo ronienė, 6462 So. Marshfield ir 
daugeliu jau po 30 ar 40 me- lyg vaikas. Jaunos širdies nei miesto valdžios, 
tų kaip bendrauja, o visą jau- sunki metų našta nepalenkia, 
nimą lyg savo vaikus pažįsta. ■ Pagaliau apie muziką susi- 
Nuo jų kelias veda prie bufeto, buria giedoriai. Neskaitant gri- 
Jei Lukoševičius Kazys kelio norių (jų tarpe ir solistė Dau^

— Čela, širdela, — girdžiu: vau jančiuose
* C? a O A A O C® T T A «—•

' 1 C "t 1 C* A

' CJ4- • T Lk DL,« *

|B. Cicėnienė, 4945 So. Halsted;
Dėka kolonijų kapitonų irjBrighton Park — J. Encheris, 

rinkėjų nuoširdaus darbo ir*4401 S. Mozart; North Side — 
dėl pasitaikiusio gražaus oro,V. Daugirdienė, 1644 Waban- 

buvo pasiekti geri “Tag Day” j šia ir V. Tubelienė, 5015 Ken-
su stipriosios bonka ir čierku- gėlienė palipėjus ant piauna- rezultatai. Chicagos ir Cicero more St.; Roseland — Petras
te ne pašto ja .tai atsirandi prieš mos mašinos brankto) šį prog- miestuose buvo surinkta 10.- Į Niedvaras, 109 W. 109 St. ir
pikniko gaspadinių Česnakie- ramos punktą veda Jonas Vai- 000, dolerių. Rinkliavoje birže-
nės, Kikutienės. Olkovikienės čiūnas, vienas iš Amerikos lio 10 d. dalyvavo 472 rinkė-
ir Svetikienės rūpestingai pa- Liet. Visuotinio Seimo atstovų jos.

1 —- _ - ----- ------------------------------------------------ . . . , |

būry, Conn., gražiai 
įjamas kompozitoriaus A. Alek
sio. Suskambėjo jūrų pakraš
tys žaviais balsais, sugiedant 
Amerikos, ir Lietuvos himnus 
ir kitas Lietuvos liaudies dai
nas.

Šokėjų grupė pašoko kelis 
tautinius šokius. Pažymėtina, 
kad šokėjų grupėje buvo dau
gumoje jaunimas atvykęs iš 
tremties. Gražią kalbą pasakė 
buv. tremtinis p. A. Vasiliaus
kas, dabartinis ALRKS organi
zatorius, kuris dabar darbuo
jasi šioj valstijoje.

Trumpai kalbėjo p. A. Alek- 
sis, pareikšdamas padėką tiems

angliškai 
, o 

lietuviškai Charles Konopins- 
kas. Pastarasis savo gražia i.š- 

i kalba ir taisyklinga 
kalba susirinkusiems 
labai gilaus įspūdžio ir 
kė triukšmingo rankų 

Pagrindinę kalbą sakė Brown 
Universiteto fizikos profeše
rius, Mr. Dr. Robert T. Beyer. 
4is graduantams priminė, kad, 
kas jie gyvenime nebūtų ir ko
kią profesiją nepasirinktų, tu
rėtų visuomet vadovautis kata
likų Bažnyčios principais.

Diplomus graduantams įtei
kė Jo Ekscelencija vyskupas 
P. P. Būčys. Mokyklos Princi- 
palas, kun. J. Dambrauskas pa
stebėjo, kad šių metų mokyk
los laidai teko didelė garbė 
priimti diplomus iš taip garbin
go ir didelio žmogaus rankų, 
kuris šiemet atšventė 50 metų 
kunigystės jubiliejų.

Diplomų įteikimo ceremoni
jos užsitęsė dvi valandi. Po to, 
studentai, Mokomasis persona

lias ir svečiai iš gimnastikos 
salės organizuotai nuėjo į Ko
legijos koplyčią, kur Jo Eksce
lencija ■vyskupas P. P. Būčys 
! visus palaimino Švenčiausiuoju 
Sakramentu. Ir, vakarop, stu
dentai viens po kito pradėjo 

i mokyklą "“Apleisti, Ir* prfete- 
moms jau- beveik nei vieno jų 

ReUtto: neliko. Koresp.
kad p. Kundrotas j

ceremonijas pra- 
galėdamas, kėlė 

daromas skriau- 
Marijonų pastan-

Akto iškilmių dieną, birželio 
12 d., kiek prieš vienuoliktąją 
valandą toguoti graduantai į- 
žengė į Kolegijos koplyčią, ku
ri jau buvo pilnutėlė prisirin
kusi mokinių tėvų ir svečių. 
Vienuoliktą valandą Marijonų 
vienuolijos generolas, vysk. P. 
P. Būčys, asistuojamas Kolegi
jos rektoriaus, kun. Dr. A. 
Jagmino ir kun. Šeputos, laikė 
iškilmingas šv. Mišias. Tai pro
gai pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. Sabutis iš Hartfordo. 
Tuoj po mišių graduantai ir 
svečiai pietavo Kolegijos refec- 
torijoje.

Diplomų įteikimo programa 
prasidėjo lygiai antrą valandą 
gimnastikos salėje, kuri vos 
pajėgė sutalpinti žiūrovus ir 
svečius. Garbės tribūnoje sėdė
jo Jo Ekscelencija Vysk. P. P. 
Bučys, o šalia jo Putnamo 
High School principalas, Mr. 
Curan. ir Brown Universiteto 
profesorius, Mr. Dr. Robert T. i 
Beyer, Amerikos TT. Marijonui 
Provincijolas, kun. J. Jančius, i 
advokatas A. Mileris iš Wor- 
cester, Marianapolio vadovybė 
ir mokomasis personalas.

Ceremonialmeisteriu buvo* 
Aukštesniosios Mokyklos mo
kytojas, p. Kundrotas, 
pastebėti, 
labai gražiai 
vedė ir, kur 
mūsų tautai 
das ir Tėvų 
gas ir nuopelnus lietuvybei.' 
Pirmasis tarė žodį K&legijos 
Rektorius, pasveikin damas 
graduantus ir patikrindamas 
jiems nuolatinį Marianapolio 
palankumą. Po rektoriaus kal
bėjo neseniai iš tremties atvy-

lietuvių 
padarė 

sušilau- 
plojimo.

Julia Gulielmi, 10918 Edbrooke|aPskričiams’ kurie 3™
____  ’ m oiil/Amic nrin AT 'T' T2nl-Fz\Avė.; Mt. Greenwood—p. Mik

šys, 3234 W. m St.; West 
Pullman — Ieva Meteišienė, 
12239 S. Union; So. Chicago— 
Antanina Rimkienė, 8819 So. 
Huston Avė.; Englewood —i_ _ . . _ —_

Princas Aly Khan ir jo sužadėtinė Rita Hay- 
worth stebi arklių lenktynes Epsom Downs Ang
lijoje. Apačioje strėle pažymėtas laimėtojas.

Prie “Tag Day” pasisekimo 
labai daug prisidėjo lietuvių ra
dio garsinimai “Margutis”, So
fija Barčus, Paul šaltimieras, 
Jos. F. Budrik. Jų paaukotas' Ona Dovginienė, 5916 So. Nor- 
radio laikas BALF-o ‘Tag Day’ mai; 18-ta kolonija — T. Iva- 
garsinti yra vertas ne dešimti- nauskienė, 726 W. 18 St. 
nių ,bet kelių šimtų dolerių. Už 
tai nuoširdžiai dėkojame prog
ramų leidėjams: poniai L. Va- 
nagaitienei, Sofijai Barčus, 
Paul Šaltimierui ir Jos F. Bud- 
rikui.

Neatsiliko ir Chicagos lietu- Į čiūtė, P. Mažonienė, 
vių spauda: ‘Naujienos’, ‘Drau-įJusčius, Nenartonis, 
gas’, ‘Sandara’ ir ‘ 
nepagailėjo vietos savo pusią-'lė — vyras lietuvis), D. Piva- 
piuose. Už parodytą didelę ko-įriūnas, Kinkienė, Bobelis, Mrs. 
operaciją, pravedant ‘Tag Day’ Dambro, Mr. Kass, Marcelė Pa- 
visiems laikraščiams ir jų re- kiltienė, Marijona Pakiltienė, 
daktoriams reiškiame gilią pa- Šimaitienė. Mrs. O’Brien iš Ro- 
dėką.

Į Didelį įnašą įdėjo parapijų O. Biežienė. 
klebonai,' kurie per du sekma-; Dėkojame Šv! Kazimiero A-

■ bažnyčiose po pamokslų ragino travimą studenčių, kurios pa- 
i moteris užsiregistruoti
jomis. Visiems Chicagos ir Ci
cero lietuvių parapijų klebo

nams ir kunigams ligonių, in
validų ir senelių tremtinių Eu
ropoje vardu reiškiame nuošir
džią padėką.

I

“Tag Day” kapitonams orga
nizuojant rinkėjas, talkininka
vo: A. Zakaras, M. Genienė, 
Ona Meištninkienė, O. Banienė, 
A. Banys, A. Snarskienė, V. 
Tumasonienė, Janina Paškevi- 

Stonkus, 
Gailis, 

‘Margutis’i Mrs. Sims, 330 E. 103 St. (ita- 
. 1- •____ .__ -X r-x Tvr_

ję aukomis prie ALT ir Balfo.
Sveikinimo bei padėkos žodį 

tarė panelė M. Jokubaitė, ne
nuilstanti šios kolonijos veikė
ja. New britainiečiai taria lie
tuvišką ačiū New Haven ko
misijai už gražią tvarką bei 
pasidarbavimą. Taip pat dėko
ja Waterburio chorui ir jo va
dovui p. A. Aleksiui už puikią 
programą, kuri pasiliks ilgai 
jų atmintyje. Ačiū mūsų dv. 
vadams už prisidėjimą prie 
garsinimų šios gegužinės ir 
klebonui kun. V- Karkauskui 
už dalyvavimą joje. B. M.

nam Shenandoah's Rėmėjų pa- 
siaukavimą ir nenuilstantį pa
sidarbavimą Seselių naudai.

Pasiliekame dėkingos ir mel
šime gausaus atlyginimo Jums 
visoms, pavesdamos Jus ir Jū
sų reikalus 
zaus Širdžiai.

Dar kartą 
džiausią Ačiū

Saldžiausiai Jė-

tariame nuošir- 
visiems.

Sv. Kazimiero Seserys,
Vilią Jqpeph Marie.

Mrs. George Nesse Clark 
iš Richland, Kansas, pir
moji paskirta moteris 
Jung. Valst. iždininke vie
toje neseniai automobilio 
nelaimėje . žuvusio W. A. 
Julian.

PADĖKA

Šiemet Rugpiūčio 14 d-
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiatna 
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
» ..........

šv. Kaz. Ak. Rėmėjų, šv. Jur
gio parap. Shenandoah, Pa., 

Skyriui
Su giliu nuoširdumu dėkoja

me klebonui kun. J. Karaliui ir 
jo vikarams už suteiktą para
mą Š. K. A. Rėmėjoms, ren
giant pramogą mūsų įstaigai, 

dienius prieš “Tag Day” savo kademijos Valdybai už suregis- Juozapo Marijos Vilos naudai.
Nuoširdžiai dėkojame Sky- 

rinkė-1 sėkmingai dalyvavo rinkliavo- riaus Valdybai, visoms rėmė- 
je. Taip pat dėkojame parapi- joms ir visiems vienu ar kitu 

skaitlingą būdu prisidėjusiems prie pa
rengimo didelio pasisekimo, iš 
kurio pelno mūsų įstaiga turė
jo gausią auką $500.00.

Labai branginant ir įverti-

»

I 
selando (italė — vyras airis),'

I

jų mokykloms už 
prisidėjimą prie “Tag Day”.

Didelę pagelbą suteikė BAL
F-o Vajaus Komitetui John B. 
Brenza, John J. Kazanauskas

DIENOTVARKE:
11 vai.'— Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke. 
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: zvrnri r c

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 j 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.
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ZINUTĖS
Birž. 25 d. mirė, ilgai sirgęs, 

Jurgis Petrauskas, 64 metų sa
vo namuose, 68 Waverly St., 
Brighton, Mass. Kilęs Ylakių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 45 metus. Paliko žmoną Ro
zaliją (Šebliauskaitė) tris sū
nus ir dukterį. Buvo palaido
tas, iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios birž. 28 d., 9 vai r., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Birž. 5 d., mirė, pusmetį sir
gęs, Antanas Zintelis, 73 metų 
savo namuose, 15 Beilflower 
St, Dorchester. Jis Amerikoje 
pragyveno 45 metus. Paliko du 
sūnų. Laidojamas iš šv. Petro 
par. bažnyčios birž. 29 d., 9 v. 
r., šv. Mykolo kapuose.

Melskimės už mirusius.

kolionija apsupo Sv. Petro pa
rapijos atnaujinamą ir gražė- 
jančią bažnyčią. Kitą mėnesį 
įsikraustys gyventojai

Šiuose naujuose namuose ga
lės apsigyventi veteranai, ku
rių tarpe randasi ir lietuvių. 
Turės progos juose apsigyven
ti ir tie žmonės, kurie pirmiau 
yra gyvenę šios apylinkės se
nuose namuose. Ponas Povilas 
Zasimavičius, 20 Winfield SL, 
daug pagelbsti mūsų vetera
nams ir kitiems aplikacijų už
pildyme ir jų perdavime Bos
tono Housing Authoritetui, nes 
jis prie jų dirba.

Gražūs namai. Vieton buvu
sių senų medinių namų, ir kurį 
laiką dykumos dygte išdygo 
puikūs trijų aukštų mūriniai 
namai apgyvendinti 972 šei
mos. Jie yra Boston Housing 
Authoriteto vadovybėje. Gene
ralinis kontraktorius yra John 
Bowen Co. Įvairūs arkitektai ir 

‘ inžinieriai ilgai dirbo planus. 
Brangumo verčiami jie darė 
planus iš penkių atvejų, t. y. 
iš eilės penkerius. Iš pradžių 
statyba atrodė labai keistoka. 
Dabar atrodo labai puikiai. 
Visi didžiuojasi statyba. Mede
liai ir žolė jau žaliuoja. Gatvės 
siauriokos tiksliai padarytos, 
kad nebūtų perdaug važiuoto
jų. Palikta gražių vietų žaidi
mams, ir automobiliams. Da
bar yra kasamas tvenkinys 
vaikučiams maudytis. Nauja 
gražiausia visam S. Bostone

Dėkojo už Lawn Party. Kun. 
Pr. Virmauskis išreiškė padė
kos žodį visiems prie parapijos 
Lawn party prisidėjusiems. Jis 
ypatingai įvertino kun. Alber
to Kontauto pastangas, Šv. 
Vardo Draugijos ir kitų dar
buotojų triūsą. Lawn party į- 
vyko birž. 25 d. ir 26 d. Šv. 
Vardo Draugijos vadovybėje.

D Alt Bllt IMK JLS

TĖVO KAIIMIIRO

v.

DAKTARAI

A. J. NAMAKSY
Real Estete A 

Insurance

469 W. Bnmdway
SO. BOSTON, MASS.

Offiee Tel. SOuth Boetoa 8-0048

Bes. 37 Oriole Strest 
Vest RoKbory, Mass

TKL. FA—7-im-W

dėžė įrankių paaukota Pili 
Hardware ir Supply Kompani
jas ir arbatai virti alumininis 
indas, paaukotas University 
Hardvare kompanijos.

Grieš Dirvelio orkeseras iš 
Worcester, Mass. Bus įvairių 
gėrimų, skanių valgių. Kviečia 
rengimo komitetas.

Steponas JaneMfinas,
J. U. C.

Lietuvis tremtinis Antanas 
Rimša, gim. 1926 m., gyv. Vo
kietijoje, dabartiniu laiku gy
dosi senatorijoje. Konstatuota, 
kad serga džiova. Liga tapo iš
aiškinta tik tuo metu, kai An
tanas Rimša, norėdamas išemi
gruoti į Australiją, buvo dak
tarų sveikatos komisijos išeg
zaminuotas.

•.' f
CŠMMME.MASS. :

PADĖKA
Med. Dr. Paulinai Luzeckas, 

gyv. 400 Broadway St., Cam
bridge, Mass., už rūpestingą 
mano sužeistos rankos gydy
mą, tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū. Adolfas Juodka.

Gražus pavyzdys

prieš 
lietu-

Trečiadienį, 7:30 v. v. bus 
laikomos Šv. Petro ir Povilo 
šventėje šv. Teresės ir Treti
ninkų pamaldos. Ketv. 4 v. p. 
p., bus klausomos išpažintys 
prieš pirmą mėnesio penkta
dienį. Vakare bus klausomos 
išpažintys ir pamaldos birž. 
mėnesio pabaigos.

Penktadienį bus laikoma šv. 
Valanda. Po to jvyks Maldos 
Apaštalavimo Dr. susirinkimas.

Birželio 26 d., Kazimieras 
Pocius, Sv. Petro parapijos ko
lektorius apsivedė su Ęronis- 
lava Verbickaite, dukra didžios 
veikėjos .ponios Jadvygos Ver- 
btoteMs, gyv. 182 Gold SL

Pranas Jeskevičius - (Asko- 
viteh), gyv. 279 Botton St., 
susituokė su Katre Sutkiūte.

Tą dieną buvo pakrikštyta 
Evelina Ona,, duktė Felikso ir 
Onos Rakauskaitės, gyv. 512 
Dorchester avė.

Joana, duktė Antano ir Ger
trūdos (Jakštytės) šapamių, 
gyv. 17 South Monroe Terrace, 
Dorchester.

L. Alena, duktė Irving S. ir 
Alenos (Sadonytės) Hafring- 
ton, gyv. 259 Athens St.

Birž. 25 d. buvo pakrikštytas 
Robertas Vincentas, sūnus Al
fredo ir Julės (Nevronytės) 
Vaicekauskų, gyv. 16 Sanger 
St

Naujas Bylius Washingtone. 
Jis vadinasi The Barden Bill 
arba “The Public School Assi- 
stance Act of 1949”. Senatas 
priėmė šį Bylių už įstatymą. 
Jei Kongresas jį priimtų, pri-

z

'Z'
>z'

PU SMld|| M 
kad būtų to

gruodžio 21 A, IMI 
Lietuvoje. Minint
mirties sukaktį, 7MM 
aimįnH mMo gjėis*
ti jo maldaknygę - Atlaidų lalttaį di- 
dėlėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant U 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

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

kurto net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa
jėgs sunaikinti.

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

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

Kreiptis adresu:— ; a
DARBININKAS

366 West Broadvray South Boston 27, Mass/,

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

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

Vardas____________ ___ _______ ____ „
Adresas_________________________ ___ ____ ____ „

vatinės ir parapijinės mokyk
los niekuomet negalėtų gauti 
jokios paramos iš Amerikos 
valdžios. Dabar kai kur para
pijinių mokyklų vaikai gauna 
kiek maisto, knygų, transpor- 
tącijos ir vaistų.

Toks išskirimas parapijinių 
mokyklų vaikų yra neteisingas. 
Katalikai moka Amerikai mo
kesčius ir jai tarnauja lygiai 
gerai kaip ir nekatalikai. Už 
tai jie privalo gauti savo vai
kų mokslui valdžios tokią pat 
pagelbą (Assistance), kaip ir 
kiti šios šalies piliečiai x

Katalikai turi ginti savo tei
ses. Jiems reikia priešintis 
prieš šį “Barden Bill” arba rei
kalauti įstatymo, kad visos mo
kyklos reikale gali gauti para
mos iš Amerikos valdžios. 
Laišką bei protestą reikia siųs
ti:

Hon. J. W. Congressman 
McCormfck 

House Offiee BuiMing 
Washington 25, D. C.

Bmsr TBdehi
Liepos 4 dienos išvažiavimui 

į Marianapolį ir atgal autobusų 
tikietų jau galima gauti pas p. 
Vladą Brazauską, 12 Tickner 
SL, 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.

Kadangi minimas Antanas 
Rimša jokių giminių Ameriko
je nebeturi, o reikalingas yra 
didesnės paramos, kaip riebalų, 
vaistų ir panašiai, reikalingas 
yra mūsų geraširdžių lietuvių 
pageltos. Todėl, pagelbėkime 
šiam jaunam lietuviui tremti
niui, kad kuo greičiau pagytų, 
kas kuo galėdami. Vieni mais
to siuntinėliu, kiti vaistais ar 
kuo kitu.

Aukas galite siųsti tiesiogi
niai jam pačiam. Jo adresas: 
Antanas Rimša, Hospital P. D. 
R. Rottenmuenster, Rottweil 
Germany; arba taip pat per 
Joną Starinską, gyv. 267 Sil- 
ver St., So. Boston, Mass.

Atsitiktinai aplankęs 
porą dienų bostoniečius 
vius Vladą ir Ievą Brazauskus, 
12 Tickner SL, radau užimtus 

Į ruošimu siuntinių tremtiniams 
jį Vokietiją.

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad 
šie kuklūs žmonės, gyvendami 
iš sunkaus rankų darbo, ruošia 
jau penkiasdešimt antrą siun
tinį mūsų tremtiniams ir tai 
negiminėms ir nepažįstamiems, 
o tik šiaip varge esantiems 
tautiečiams, apie kurių vargus 
patyrė tik iš spaudos ar laiškų.

Kai sunkiai serganti Zofija 
Vizgirdienė iš Ulmo . kreipėsi 
per spaudą į brolius amerikie
čius, prašydama vaistų ir me
džiaginės paramos. Brazauskai 
tuoj atsiliepė į pagalbos šau
kiantį tautietės balsą ir siun
tė vaistų ir maisto, kol pasta
roji visiškai pasveiko.

Be to, p.p. Brazauskai ir ga
rantijas siunčia ir atvykusius 
tremtinius paremia pinigais 
net baldas.

Baigant pasikalbėjimą, 
Brazauskienė paklausė, ar 
negalėčiau nurodyti kokios 
nors tremtyje vargstančios 
šeimos, kurią ji galėtų sušelp
ti.

O kas savo artimą myli, tą 
ir Dievulis laimina. Kun. Vla
das Brazauskas, Marianapolio 
kolegijos profesorius, .yra Vla
do ir Ievos Brazauskų vyres
nysis sūnus, jaunesnysis gra
žiai studijuoja farmaciją, ir 
tuoj taps vaistininku.

Laimės saulutė šitoj šeimoj 
niekad tenenusileidžia.

>
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įYAMB SKELBIMAI
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PASTABA: Šios žinios tikru
mą patvirtina Ravensburgo L. 
Bendruomenės komitetas atski
ru pažymėjimu. Pasirašo 
Vištinis ir sekretorius J. 
tys.

Kas nsrite Jsiųyti Sauktoje 
CalHcrnijoje Namui ar kita* 

nuosavybes
kreipkite pu:

CNAS. LIKSIS
Reabtatininkas

710 N. Vaa Nesą Ave^
Hollyvood 38, Calif.

PADĖKA

pirm. 
Jakš-

globa

GRABORIAI

lietuviško mokslo, leiskite juos 
šį metą į vasarį#? mokyklą. 
Jie pramoks lietuviškai ir bus 
nuo gatvįų sukviesti prie gero. 
Jie bus jums dėkingi kaip pa
suks. Bus dėkingi jums ir visa 
lietuvių patrijotingoji visuo
menė.

Yra proga ir tremtinių vai
kams. Jie gali lankyti mūsų 
vasarinę mokyklą — mokytis 
daugiau lietuviškų mokslų.

Naujakurių vaikai, kurie no
ri mokytis angliškai, tesueinie 
į parapijos salę, 492 E. 7th SL, 
liepos 5 d. 9 v r. Seserys mo
kytojos lavins juos anglų kal
boje ir rašyboje. Visi padirbė
kime vaikų naudai.

Pranešimas

su-d, 
Stepo- 
Gireno

AJ.

Lietuvos Dukterų po 
Motinos šv. draugija, So. Bos
tone, gegužės 15 d., turėjo sa
vo parengimą, kuriame labai 
sėkmingai buvo išpildyta prog
rama. Įžangos turiningą ir 
nuoširdų žodį tarė kleb. kun. 
Pr. Virmauskas. Po to sekė p. 
D. A. Zalecko rodomi judami 
paveikslai ir ponios Onos Ivaš- 
kienės vaikučių paruošta prog
rama. Visas programas praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. Įvy
kusiame pereitame draugijos 
susirinkime narės pareiškė vie
šą padėkos žodį visiems prog
ramos dalyviams. Vaidyba.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
touth Stoton, Mato.

Josefš W.Cs 

(KA8PERA8)
.. LaMetaviu Direktorius Ir 

Rabamuatejto
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3M0

* I

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų 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
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėjų. Rėmė
jų vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto
kite 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 “IstorMkns 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 $50000 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 8. Oakley Ave^ Chicago 8, DL

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną, ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

Draugijų Valdybų Adresai
Sekmadienį, liepos 17 

eina šešiolika metų nuo 
no Dariaus ir Stasio 
ryžtingo žygio išgarsinti Lie
tuvos vardą pasaulio akyse, 
nugalint lėktuvu Atlanto van
denyną, kas tuo laiku buvo ne
paprastas žygis.

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas kviečia visus 
lietuvius tas liūdnas sukaktu
ves tinkamai paminėti. Legijo- 
nieriai siūlo, kad kiekvienoje 
lietuvių parapijoje įvyktų pa
maldos už šiuos mūsų tautos 
didvyrius. Tą dieną po pietų, 
trečia valandą, Romuvos Par
ke, Brockton, Mass.? legijonie- 
riai rengia atatinkamas milita- 
rines ceremonijas pagerbti 
šiuos Lietuvos sūnus ir visus 
lietuvius,, kurie paguldė savo 
galvas už aavo Tėvynę.

Legi jonieriai nuoširdžiai kvie
čia lietuvius skaitlingai 
vauti šiose iškilmėse.

Tiems, kurie paaukos 
žangos bilietą 25 centus,
galimybę įgyti penkias dova
nas: U. S., Taupyme Bonas 
vertės $50.00, paaukotas Ste
pono Dariaus Posto; vyriškas 
rankinis laikrodėlis, paaukotas 
Ketvirčio kompanijos; stalinis 
žibintuvas paaukotas, Lithua
nian Furniture kompanijos,

uVasarinė mokykla. Šį metą 
vasarinė mokykla vaikams mo
kytis lietuviškai prasidės, lie
pos 5 d., 9 v. r., paminklinėje 
parapijos mokykloje. Baigsis 
už 6 savaičių. Tėveliai, nepavy
dėdami savo vaikams gražaus

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

nuo histeri jos. ir žemų

Myopia Club Bererage Co
Graftea Avė, Islington, Mm

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GKRULSKIS, Namų TeL Dedham 1804-R

mario, 
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. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

daly-

už į- 
turės

$_ < S - S- S- >-

Geriausia Užeiga Vynuos ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balakoais, Savininkas.

VAITKUS
FUNERAL HOME

107 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir

(Motely Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia ier- II 
ra šilima dykai. Aptarnauja Cam- 
bridąe ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kttus

Reikale laukite; TeL TR-8-S434.
—S— -rni—i

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Oratoriai Ir Batsamuotejal 
Patarnavimas Sieną ir naktf.

Kaplyčla šermenims Dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tel. 80 8-0815



Antradienis. Birželio 2S. 1949

Nauji Tremtinių Transportai
Apie š. m. birž. 27 d., sha, Wisc.

laivu “General Hersey” į| Kiaune, Jonas į May-! 
New Yorką atvyksta šie vvood, III.
lietuviai tremtiniai: | Klausa, Juozas į Phila-

Aluzas, Teklė į Camden, delphia, Pa.
Ark. į Kolupaila, Eugenija į

Bagdonas, Regina, Ri- So. Bend, Ind.
chardas, Regina, Leonar-į Leita, Jonas, Petronėlė, 
das. Regina į Philadelphia, Pa.

Beinoraitė, Ona į Phila- Masilionis, Viktoras, E- 
delphia, Pa. Iena į Scrariton, Penn.

Birutis, Stasys, Aldona/ Mereckas, Jonas į Crete, 
Juris, Stasys, Algirdas į m.
Brooklyn, N. Y. i Naruševičius, Antanas,

Bliudziūtė, Aldona į De- Genovaitė, Nijolė į Det- 
troit, Mich. 1 " ’

Bražinskas, 
Munhall, Pa.

Buinevičius,
Liudvika į Kenosha, Wisc.

Būdvytis, Pranas.
Cejauskas, Benediktas,1

Antanina, Benediktas, I- cester, Mass. 
rena, Vytautas, Laimutė. I

Cesna, Antanas, Danutė na, Marija, Ona 
į Frackville, Pa. ford, m.

Galius, Alfonsas į Cice- Tamulionis, 
ro, UI. Cleveland, Ohio.

Griškevičius, Viktoras į Vaškevičius,
Ulster, Penn. . Teresė, Elena,

Ingaunis, Steponas, Al- Chicago, III.
dona, Bronius į Melrose| ^„,4^ pasitiks or. 
rark, 111. ganizacijų atstovai.Jelmokas, Juozas, Jad- &
vyga, Olimpija. | BALF Imigracijos

Kaveckas, Vida į Keno- Komitetas.

Klausa, Juozas į Phila-

Masionis, Antanas, A- 
leksandra, Teresė, Marija 
Kennebunkport, Maine.

Matulis, Vacys, Marija 
Gedminas į Londonderry, 
N. H.

Miniotas, Feliksas, Ona, 
Jonas, Birutė, 
zas į Scotville,

Ostrauskas,
Richmond Hill,

Peza, Juozas, 
lė i Linden, N.

Rastapkevičius, Pranas, 
Juze, Jonas, Jone į Brid
geport, Conn.

! Reikalas, Nikodemas, 
Regina, Regina, Nikode
mas i Chicago, III.

Reinys, Kazimieras, Ste
fanija, Bronius, Česlovas 
į Brooklyn, N. Y.

Sakavičius, Jurgis, A-( 
{leksandra į Philadelphia,

I

I

Ona, Juo- 
Mich. 
Kostas 
N. Y.
Ona, Nijo 
J.

roit, Mich.
Bronius į Nenorta, Pranas, Elz

bieta, Algis į East Chica-
Henrikas, go, Ind.

Sinusak, Lionginas į j 
Chicago, UI. :

Spirauskas, Jonas į Wor- Pa. 
j Samusis, Alfonsas, Do- 

Sumantas, Martynas, O- nata i Richmond Hill, L. 
į Rock- I„ N. Y.

Simkevičius, Stasys, Mag
dalena į Scranton, Pa.

Spirikaitis, Aleksas į 
Cleveland, Ohio.

Staskunas, Linas į Cle
veland, Ohio.

Sugintas, Benediktas į 
Chicago, III.

Suopys, Jonas į Brock
ton, Mass.

Underys, Bronius, Al- i 
dona, Ramūnas, Laimutė! 
į Cicero, m.

Vilkaitis, Paulina, Sabi- 
Įna, Rimantas į Cicero, DP. 
■ Zdanavičius, Bronius į 
N. Scranton, Pa. 

|
Kopūstas, Jonas, Adele/ 

Birutė į Chicago, UI.
Kudzinskas, Jonas

Woodhaven, N. Y.
Lapinskas, Feliksas 

Lavvrence, Mass.
Lapinskienė, Marija į į

Philadelphia, Pa. 
Lileikytė, T.

Nebr.
Mackevičiūtė, Viktorija

į New Haven, Conn. 
Mankus, Klemas į Brook

lyn, N. Y.
Mankus, Klemas į Ben- 

ton Harbour, Mich.
Markevičiūtė, Antanina

Eva į į Southern Pines, N. C.
Markevičius, Romual-

DARBININKAS

PAKARTOTINA ANKETA 
LIETUVIŠKUMO REIKALU

8

Petras j I

i

Justinas
Vytas į

Lietuviai tremtiniai atskrido 
lėktuvu j New York

Aušrotas, Bronius, Ve- L----------
ronika, Rimvydas į Ozone tadena, Calif. 
Park, N. Y.

Beržaitis, Jonas, Anelė,. 
Jurgis į Jonesville, Mich.!

Budreckas, Steponas, O-i 
na, Klemensas į Brooklyn, 
N. Y.

Dainius, Alfonsas, Ag
nieška į Chicago, UI. 
• Dumpytė, Marija į Ci-

i
1

i
II

Irena į:
I
t

Radauskas, Petras į Al-

’ 1 ■■

Dr. Leoną Baumgartner prisiekia F.S.A. ofi
se Washingtone, kaipo Vaikų Draugijos Biuro vir
šininke, kad ji dirbs dėl vaikų ir motinų sveikatos 
gerovės. Iš kairės j dešinę Dr. L. Baumgartner; 
Katherine F. Lenroot, Vaikų Biuro viršininkė ir 
Violet McCage FSA (Federal Security Adminis- 
trator) asmeninė valdininkė.

ALT ŽYGIS DĖL JAV KONGRE-
t SO SVARSTOMO NAUJO 

DP ĮSTATYMO K

Įsileistinų tremtinių skaičius turi būti 
padidntas. - Pabaltiečių teises turi 

būti apsaugotos.

J 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 Ugos 
priežastis ir turėti tinkamų vaistų. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse lietuviai daugiau ar mažiau yra pa
liesti nutautėjimo. Mūsų yra šventa pareiga daryti 
rvisa, kad lietuvių tautą gyvą išlaikyti.

Prašau rašyti atvirai ir nuoširdžiai. Tos mintys 
bus panaudotos planavimui, dokumentacijai ir akci- J 
jos pravedimui. 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 vartojimas? Geroje, blogoje atitaiso
moje, blogoje neatitaisomoje ir t.t.

Kas ir kaip turi imtis tos būklės gerinimo dar
bo?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų seniau 
gyvenantiems lietuviams?
Koks vąidmuo šiame darbe atitektų naujai 
vykusiems lietuviams tremtiniams? 
Kitos tuo reikalu pastabos ir pasiūlymai.

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

2.

3.
4.

5.

čia

at-

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:į! Kaip žinia, pernai pri- Buto jurid. kom. pirm., ir 

įimtas DP įstatymas yra kongr. Francis Walter, 
susilaukęs daug kritikos, Atst. Buto imigr. pakomi- 

į todėl yra nusistatyta jį sės pirm., telegramą, iš-.
i pakeisti. Naujasis kongr. dėstant 

Astrauskas, Augustas į Cellerio projektas yra mus 
\Middletown, N. Y.
į! . -------- , ----------------------- „------------- ---------
j Walpole, Norfolk, Va. 'Atstovų Buto jis jau ank-

•’ Aleksandravičius, Povi- ščiau buvo apsavarstytas, liami šie
įlas, Marija, Petronėlė, ir yra priimtas. Dabar mai: i) padidinti įleistinų 

į Omaha, Vytautas į Brooklyn, N. veikiančio įstatymo nuos-į JAV-es tremtinių skai- šakių ap.
PATRAMEKAS, .

Naumiesčio, Šakių ap.
PAUPTIS, Motiejus.

X i<xi x , - -—.
sūnus Kastanto, iš Pamiontkos Kedai™1)
km., Žemosios Panemunės vi., „
.Šakių ap.

RUIGYTE, Barbora.
RUMBAUSKIENE

kauskaitė, Agutė, iš Kraštinės 
km., Tauragės ap.

RIMONIS, Karolis, ir sesuo 
Rimonytė, Elzbieta.

SPELVERIS, Jurgis, iš Leo- 
niškių km., Tauragės vi., ir jo 
šeima.

SABAS, Simas, iš Dobilijos 
km., Pakuonio vi, Kauno ap.

SAUDARGAITE, 1 
Vatušių km., Rietavo vi., Tel- kų aP-___
jjų ap j VOVERIS, Adomas, iš Pa-

SLUŠINSKAS, Juozas. svenčio km., Jurbarko vi., Ra- 
STRIELAUSKIENE, Pauli- aP-

na. i Ieškomieji ar apie j-os žlnan-
STRIGUN, Dimitrijus, iš tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

Fermos km., Viekšnių vi., Ma- Coasulate General of Utbuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

Asevičius, Antanas 
Keamy, N. J.

i

cero, BĮ.
Gaurys, Petras ir Ber- 

tha į Woodhaven, N. Y.
Gavelis, Mykolas, Jani

na, Antanas į E. Cam-{ 
bridge, Mass.

Grupiljonienė,
New York, N. Y.

Jankus, Grieda,
Minneapolis, Minn.

Kalvaitis, Bronius į Ci- das, Amelija, Leopoldas į 
cero, UI. i Brooklyn, N. Y.

hnmkiMe štes Koplyčios Statyto*!
Koplyčia bu* statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausio* Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus Įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi Ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbama* rožančius, 
einami kryžiau* keliai Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mum* gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convenf 

R. F. D. 2, Patsam, Coam.

PALAITIENE - Dambraus-.Kurmaičių km., Kretingos ap. 
kaitė (Dombrovski), Mina, ir. STOŠKUS, Juozas, iš Vadz-

■ X—-----------r>—i—: i 1:_ n i  r» 

Survilytė, 
apie Ario- . 
ir vyras

i 
, imūsų reikalavi- jos sesuo Berta bei brolis Dam- gino km., Raseinių 

ir pasiū’ymus dėl brauskas, Pranas (Dombrows-į SURVILIENE - 
i šiuo metu svarstomas Se- svarstomo naujo DP įsta- ki, Frank), iš Veršupių km., Marijona, gyvenusi 

Kidulių vi., šakių ap. galą, Kėdainių ap.,
PAŠKEVIČIUS (ar Poškus), Survila, Antanas.

sūnus Kastanto, 
kos km., Žemosios

Astašaitis, Aleksandras nato juridinės komisijos, tymo projekto.
ALT telegramoje iške- 

šeši reikalavi-

Y.
Burenis, Boleslavas, Jo

ana, Klaudijus į Detroit,' 
Mich.

Balčius, Petras, Ella, 
Mylita į Philadelphia, Pa.

Braiklys, Domas, Olga, 
Holis - Golis, Mina į Bo-j 
yertown, Pa.

Ciziūnas, Vaclovas, Re-; 
gina, Kęstutis į Spring. 
Valley, N. Y.

Dalibogas, Vladas, Zi- 
narda, Regina į Chicago, 
m.

Daukantas, Česlovas, A- 
; leksandra, Marija, Jurgis 
į į So. Boston, Mass.

Glemža, Petras į Chica
go, m.

Giedraitis, Juozas, Leo
narda, Rimantas į Hart
ford, Conn.

Juška, Jonas, Adele, Jo
nas, Adele į Port Carbon, 
Pa.

Juras, Vytautas į Chi- 
įcago, UI.
i Juozapaitis, Antanas, 
Marija, Sofija, Antanas.

Juknys, Albertas, Mari
ja, Aldona, Albertas į Ci
cero, III.

Į Horenaitė, Nina - Elvy
ra, Lidija į Elizabeth, N. 
'J.
i Kapočius, Juozas, Mari
jona, Birutė, Rita, Algir
das į Pittsfield, Mass.

Kutkus, Aleksas, Jad
vyga į Detroit, Mich. 

į Lioreckienė, Klementina 
į Milford, Dėl.

i Laimutytė, Pranciška į 
Lawrence, Mass.

Laurinaitytė, Ona į Chi
cago, UI.

Kačinskas, Leonas į 
Bayville, N. Y.

Kainauskas, Antanas, 
Julija, Teresė į Hartford, 
Conn.

Matulevičius, Jonas, Jo
ana į Chester, Pa. --------

i

'tatas, kuris pabaltiečiams čių iki 400 tūkstančių; 2) I 
buvo patikrinęs visų at- atšaukti įstatymo huosta- 
vykstančiųjų skaič i a u s tą, pagal kurį atvykstan- 

tieji tremtiniai įrašomi J 
atitinkamų šalių kvotas, , 
kurios, ypač Pabaltijo 
valstybių, jau ir taip yra 
labai mažos; 3) palikti 
galioje dabartinio įstaty
mo pabaltiečių klauzulę, 
nes tiktai Pabaltijo kraš
tai yra visiškai Sovietų o- 
kupacijos paglemžti, ir 
tremtinių grįžimas į tuos 
kraštus dėl ten veikiančio 
režimo yra visiškai neį- 

Narkūnas, Valius į Cle- manomas; 4) panaikinti į- 
veland, Ohio. įstatymo nuostatą, reika-

Orintas, Antanas į laujantį iš anksto patik- 
Brockton, Mass. jrinti darbą ir butą, pasi-

Polteraitis, Pranas, Ma-'tenkint garantuotojo pa
riją, Danutė, Vytautas į sižadėjimu, tremtiniui at- 
Brooklyn, N. Y. Įvykus, padėti jam surasti

Petrauskas, Viktoras į darbą ir gyv. patalpą; 5) 
Chicago, UI. I nedaryti skirtumo tarp

Plechavičius, Leonar-' tremtinių, gyven a n č i ų' m
das, Sofija, Ignas, Graži-.IRO stovyklose ar už jų;!ž^knTap. 
na į Milford, Dėl. į 6) dabar veikiančio įsta-Į

Paulionis, Augustinas, tymo nuostatus praplėsti 
Veronika, Rimgailė, Vy-!ir tiems tremtiniams, ku- 
tautas, Mykolas į Lexing-įrie yra atsidūrę kituose 
ton, Kentucky. Europos kraštuose, ne tik

Ringevičius, Edmundas, Vokietijoje, Austrijoje ar 
Marija, Julius į Chicago, Italijoje, nes ir jie yra to 
m. {paties totalitarinio režimo

Ramanauskas, Augus- ir II-ojo Pas. Karo aukos. 
Pageidautina būtų, kad 

ir kitos lietuvių organiza- 
Vytautas į'cijos bei paskiri asmenys, 

{kurie sielojasi mūsų trem- 
Rapolas,' tinių reikalais, panašius 

Eugenijus į reikalavimus JAV Kon- 
igresui pareikštų.
Į ALT Sekretoriatas.

40%, numatomas yra pa
naikinti, ir tai gali neigia
mai atsiliepti į pabaltie
čių imigrantų skaičių. Šis 
reikalas ir kiti numatomi 
pakeitimai paskatino A- 

• menkos Lietuvių Tarybą 
pasiųsti šen. Pat McCar- 
|ran, Senato jurid. komisi
jos ir imigracijos reik, pa
komisės pirm., kongr. E- 
manuel Celler, Atstovų

tas, Elena, Nijolė, Dalia į! 
Bridgeport, Conn.

Svotelis, 
Pittsburgh, Pa.

Tinfavičius, 
Jadvyga, 
Brooklyn, N. Y.

Tinfavičius, Avramas, j 
Erna, Uja j Brooklyn, N. 
Y.

Vaškelis, Alekas į Phi
ladelphia, Pa. .

Vildzius, Gediminas j 
New Britain, Conn.

Žukas, Kostas, Brone į 
Brooklyn, N. Y.

BALF Imigracijos
Komitetas.

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.

iš Paminti t- ■ STOČKUS, Edvardas, gimęs 
Panemunės, Amerikoje.

! ŠUCKAUSKICTE - Miškinie- 
nė, Vincė, iš Sukorepkos km., 
Nedzingės par., Alytaus ap.

j SURVILYTĖ - Survilienė,

Jonas,

POŠKUS (ar Paškevičius), Marijona, gyvenusi apie Ario-
ap. ir Survila, 

t
Antanas, Jonas 
Buikalių km. 

Raseinių ap.
- Krividaitė, Ie-

URBONAS, 
ir Pranas, iš 

jjįh. Nemakščių vi.,
VICKIENE

va, duktė Felikso, iš Alytaus a. 
! VIKTEŽENCICTE, Ona, iš 
Pažeriu km., Alvito vi., Vilka
viškio ap.

VILKAITIS, šeima Juozo 
Vilkaičio, seniau gyvenę Winter 
Haven, Florida.

VITKAUSKAS, iš Stabinciš- 
Base, iš kių km., Žaslių vi. ir par., Tra-

STONKUTE, Salomėja,

James A. Hard, 107 met. amžiaus, vienintelis 
New York’o valstijoje G. A. R. veteranas, su sa
vo proanūkais klausosi radio ir planuoja šių met. 
rugpiūčio mėnesį vykti į Indianapolį tradicinėn 

- G.A.R. stovyklom (camp).—— ------ ------ \ ~
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