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Lietuves Trąąedjos 
Sukaktis

Žydai ir arabai bendros 
kilmės žmonės

Arabų nuopelnai pasauliui

Žydai ir arabai, kurie vieni 
kitus pliekia, yra bendros kil
mės žmonės. Abeji yra semitai. 
Kraujo žvilgsniu arabai ir žy
dai, tai kaip lietuviai ir latviai, 
arba kaip lenkai ir ukrainie
čiai.

•

“Tūkstantis ir Viena Nak
tis”, tai arabų kūrinys. Tai a- 
rabų dovanėlė viso pasaulio 
tautoms. Ir visos tautos su dė
kingumu tą jų dovanėlę priė
mė. Visos tautos yra išsivertu- 
sios tą veikalą į savo kalbas.

•

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tai 
kita arabų dovanėlė Europai. 
Tiesa, arabai tuos skaitmenis 
yra patys gavę iš Indijos. Ara
bų nuopelnas čia tas, kad jie 
juos Europai perteikė.

•

Alkoholis, admirolas, azimu
tas, zenitas, nadiras, algebra, 
almanachas,' magazinas, tari
fas, cifra yra arabų žodžiai ki
tų tautų pasisavinti.

Didžiausias arabų krašto 
gamtiškas turtas — aliejus. A- 
liejus tepa jų dabartinę politi
ką. Amerikos žydai savo skai
čiumi, kapitalais, balsais, iški
lusiais ir įsigalėjusiais politi
kais, laikraštininkais ir viso- 4 
kiais veikėjais be galo daug 
sveria Izraelio naudai. Bet ara
bų aliejus ir-gi nemažiau sve
ria.

1940-1948
Antradienį, birželio 15 

d. yra didžiausia Lietuvos 
nelaimės dieną. Tą dieną 
Sovietų Rusiia klastingu 
būdu užgrobė Lietuvą ir 
užgniaužė jos laisvę ir ne
priklausomybę.

Okupantas — Rusiia 
žiauriausiomis priemonė
mis nuo pat pirmos dienos 
pradėjo mūsų tautos nai
kinimą — areštais, kalėji
mais, denortavimais į Si
birą, kankinimais ir mir
ties bausmėmis.

Rusijos raudonojo dik
tatoriaus Stalino budeliai 
ir šiandien tebesiaučia pa
vergtoje Lietuvoje. Jiems 
gelbsti išgamos Paleckiai, 
Gedvilai ir kiti sunaikinti 
ne tik patrijotinguosius 
lietuvius, bet ir visas mū
sų tautos kultūrines ir 
švietimo Įstaigas.

Melskimės, dirbkime ir 
aukokime, o Dievulis iš
klausys mūsų maldų ir 
Lietuva vėl atgaus laisvę 
ir nepriklausomybę. Pat- 
riotingųjų lietuvių, kovo
jančių su priešu požemyj, 
pralietas kraujas nenueis 
niekais. Tikėkime, kad 
mūsų trispalvė vėliava vėl 
plevėsuos ant Gedimino 
kalno.

North Portland, Oregon, ‘patvinusi upė privertė gyventojus pavar
toti persikėlimo per vandenį senoviš tus būdus, kuriuos vadindavo “anti
mis” — “Ducks”. Gilumą vandens galima spręsti iš šito apsemto dvie
jų aukštų namo, kurio tik stogas matosi.

NUSKEN LAIVAS IR APIE
200 ŽMONIŲ•Ii

Aalborg, Danija — Da
nijos keleivinis laivas 
Kjoebenhavn užėjo ant 
minos Kattegat sąsmau
koje ir nuskendo. Jis plau
kė iš Copenhagen į Aal
borg.

• - X--:

Atstovu Butas Priėmė Išvietintų 
Žmonių įsileidimo Bilių

Washington, D. C. — J. 
V. Atstovų Butas 289 bal
sais prieš 91 priėmė 200,- 
000 išvietintų žmonių iš 
Europos įsileidimo bilių ir 
taipgi priėmė priedą, bū
tent, įsileisti 2,000 čekų, 

i kurie pabėgo npo komu
nistinio režimo iš Čeko- 

' slovakijos.
Dabar senatoriai ir at

stovai turės bendrą kon- 
iferenciją, kurioje bus iš
lyginti skirtumai tarp Se- 
.nato ir Atstovų Buto pri
gimtų bilių. Spėjama, kad 
* išlyginimai bus padaryti 
be ginčų ir galutinai DP 

i įsileidimo bilius bus pri
imtas ir pavestas Prezi
dentui Trumanui pasira
šyti.

Vengrijoje Siaučia Baisus 
Teroras

Kąfeteviai 
arabais? Gal tik tą, kad abeji 
yra arklių mėgėjai. Arabų ark
liai yra pagarsėję po visą pa
saulį. Jų arkliai pasižymi for
mų garžumu, grakštumu, judė
siu lengvumu, greitumu ir pat
varumu.

•

Žymią arabų žemės dalį uži
ma dykumos. Bet ten, kur daž
niau palija, auginama kavos, 
kviečių, ryžių, palmių, bananų, 
medvilnės, figų, įvairių kitokių 
vaisių ir tabako. Iš žvėrių pa
sitaiko liūtų, leopardų, hienų, 
šakalų, zebrų; iš paukščių pa
žymėtinas strausas, kurs, sako
ma, priešą pamatęs, kiša savo 
galvą į smėlį, manydamas, kad 
jei jis priešo nematys, tai prie
šas jo nematys.

Arabai pasižymėjo tikybinė
je kūryboje. Tam jų judėjimui 
pradžią padarė jų pranašas 
Mahometas. Jo mokslo platini-, 
mo pradžia rokuojama nuo 522 
metų po Kristaus. Jo tikyba 
vadinasi Islamu, o Islamo 
šventoji knyga vadinasi Kora
nu. Islamas reiškia pasidavimą 
Dievo valiai. Ne be reikalo iš 
kai kurių Islamizmo dėsnių 
pasišaipoma, bet Islamizmas 
ne be nuopelnų. Iki Mahometo 
arabai buvo bastūnai, stabmel
džiai, be ryšių vfenų su kitais. 
Visai kita gadynė prasidėjo a- 
rabų ir viso pasaulio gyvenime 
nuo Mahometo. Arabų sukur
toji tikyba plėtėsi tarp lauki
nių ir puslaukinių žmonių. A- 
rabų kalba per tai tapo dauge
lio mahometoniškų tautų lite
ratūrinė kalba. Apytikriai i- 
mant, arabų tėra apie 7 milijo
nai, o arabiškai kalbančių yra 
apie 50 milijonų.

•

Visoj istorijoj mahometonai 
prieš mahometonus kariavo tik 
vieną sykį. Tai buvo per pir
mąjį pasaulinį karą, kada ali- 
jantai prikalbino arabus eiti 
prieš turkus. Po karo tą savo 
nukrypimą mahometonai labai 
apgailėjo ir pasižadėjo iki pa-

New York — Vyriausias 
žydų kariuomenės karo 
vadas pulk. David Mar- 
cus, 47 m., tapo užmuštas 
karo Jeruzalės fronte.

Marcus buvo gimęs 
Brooklyn, N. Y. ir laike 
mayoro La Guardia admi
nistracijos buvo, Commi- 
sionner of Correction.

b meto ant laivo 
*- elbėtųjųpie 

tarpe daugelis yra sun
kiai sužeisti.

Karo metu pasėtos mi
nos, ant kurios laivas už
važiavo, sudaro pavojų. 
Sprogimas įvyko nakties 
laiku ir didžiuma keleivių 
miegojo laivo vidury, ka- 
jutose. Sprogimas taip su
krėtė laivą, kad daugelis

.i —

Tegalėjo savo kajutų du
rų atidaryti, ir taip pani
koje turėjo žūti.

Laivas po sprogimo 
greit nuskendo, todėl išsi
gelbėjimo aparato nebuvo 
galimybės panaudoti. Žu
vusių tarpe yra nemaža ir 
valkų. Rettūlk. buvusio jo 
karo giltinė dar tebešie- 
nauja nekaltų žmonių tar
pe.

- J. E. Kardinolas Mind- 
szenty, neatsižiūrėdamas 
i savo gyvybei pavojų, pa
kartodamas ragina katali
kus kovoti ir ginti Dievo 
ir Bažnyčios įsakymus ir 
Dievo duotas teises. Jis į-
< * sakė atnašauti speciales 
šv. mišias ir melstis, kad 
tos teisės būtų apgintos. 
Taipgi įsakė, kad penkta
dienį visose bažnyčiose 
skambinti varpais per 15 
minučių, kad atkreipti vi
sų dėmesį į katalikams 
daromą skriaudą, į katali
kų persekiojimą.

Komunistinė valdžia už
simojo ne tik suvalstybin
ti visas katalikiškas mo
kyklas, bet katalikų vai
kams mokyklose bruks 
komunistinės valdžios pa
gamintus vadovėlius.

Trūksta PUent
Budapeštas, Vengrija— 

Šio krašto komunistinė

Jung. Vakt. Pardavė GHdų
ArgentknUrGraikijai

Washington, D. C. —
Valstybės Departmentas
paskelbė, kad ši šalis yra Į valdžia užsimojo suvals- 
pardavusi ginklų ir amu- tybinti visas mokyklas, 
nicijos Argentinai ir Grai- neišskiriant nei katalikiš- 
kijai iš savo perviršiaus. kų. Prieš tokį komunistų 
Argentinai parduota už valdžios užsimojimą išėjo 

kurių originali griežtai Katalikų Bažny- 
kaina buvusi $4,413,936. |čioš vadai.
Graikijai parduota 17 ma
žų kMikritMfų 
$3,000,000.

Be minėtų šalių ginklų 
ir amunicijos parduota: 
Kinijai, Filipinams, Urug
vajuj, Ecąuador, 
Guatemala, 
Kanadai.

$248,804,

Detroit, Mich.,— Prane
ša, kad dėl plieno trūku
mo automobiliams Gene- 
ral Motors korporacija tu
rės atleisti 200,000 darbi
ninkų, o Fordo korporaci
ja atleis 30,000 darbinin
kų.

Automobilių kompani-Komunistų valdžios
katalikų kunigų ir katali
kų pasaulionių.

bet neturi plieno automo- 
Ibiliams gaminti.

STALINAS ESĄS BELAISVIS
Berkeley, Cal. — Prezi

dentas Trumanas atvyk
damas į šį miestą trauki
ny pareiškęs, kad jis ma
nąs jog “senas Juozas 
Stalinas” esąs nieko sau 
žmogus asmeniai, tik jis 
manąs, kad jis esąs polit- 
biuro belaisvis. Jis pada
rąs sutartis, kurių negali 
išpildyti. Jam su “Juozu” 
tekę gana gerai susipa
žinti Potsdame.

Tačiau, Massachusetts 
Lt. Gubernatorius Arthur 
W. Coolidge, kalbėdamas 
American Savings and 
Loan Instituto seime, 
New Ocean House, 
Swampscott, šeštadienį, 
birželio 12 d., pareiškė, 
kad nors Prezidentas Tru- 
manas ir bando būti Sta
lino charakterio liudinin
kas, Massachusestts ne
myli “Old Joe”.

Bay (įlankos) valstijos 
žmonės, kurie turi gimh 
nių užsienyj, nemato jo-
šaulio pabaigos taip gyventi, 
kad mahometonas prieš maho
metoną ginklo nepakeltų. Da
bar arabų pasistatymą prieš 
žydus remia viso pasaulio ma
hometonai.

kio padorumo, kada Stali
nas tebelaiko. 68,000 italų 
karo kalinių po to, kada 
kautynės senai užsibaigė 
— nieko padoraus, kada 
jis laiko 500,000 civilius 
lenkus, paimtus į nelaisvę, 
Sovietų Unijoje — nieko 
padoraus, kada jis išsky
rė ir išblaškė lietuvių šei
mas visose Aziatijos kon
centracijos stovyklose.

“Mesdamas kaltę Polit- 
biūrui, negali nubaltinti 
jo ‘Boss’o’. Jeigu, kaip 
praneša, kad Prezidentas 
Trumanas yra pasakęs, 
‘Senas Juozas’ yra Polit- 
biūro ‘belaisvis’, tai kodėl 
Stalinas nepasmerkia nu
sikaltimų, kurie daromi jo 
vardu? Kodėl jis nerezig
nuoja? Kodėl jis neprisii
ma mirties, kaipo padoru
mo kankinys? Jis to ne
daro todėl, kad Liuciperis, 
kuris valdo raudonąjį pra
garą, yra pats Šėtonas 
Stalinas”, sakė Lt. Guber
natorius Arthur W. Coo
lidge.

Mlre Žymus Žydy ii AJ.

Atsiminkime, kad arabai ir 
kiti mahometonai vykdo Ma
hometo draudimą negerti svai
galų. P.G.

ą

Mūė Buvęs Darbo Depart- 
mente Sekretorius

Washington, D. C. —
Pereitą savaitę mirė 
Lewis B. Schvvellenbach, 
buvęs Darbo departamen
to sekretorius, 53 metų 
amžiaus.

Schwellenbach buvo pir
masis, kuris pareikalavo, ninkai, kurių skaičius sie- 
kad Komunistų partija kia 33,000, iškovojo algų 
būtų pažabota, nors jis pakėlimą 11 centų valan- 
pats buvo liberalas.

Haiti, 
Belgijai ir

6mnos DarMnH BMb- 
tavo Algg Meiną

Akron, Ohio 7— * Fire- 
stone kompanijos darbi-

dai.

SENATAS NORI GRĄŽINTI 
APKARPYTĄ EUROPOS 

ATSTATYMO SUMĄ
Washington, D. C. — praneša, kad visus nesusi- 

Jung. Valstybių Senato įpratimus su darbininkais, 
apropriacijos komitetas!kuriems vadovauja Ame- 
nubalsavo grąžinti Atsto- rikos Darbo Federacijos 
vų Buto apkarpytą Euro-j Atomų Gamybos ir Darbo 
pos Atstatymui (Marshal-daryba, prašalino derybo- 
lo Plano) skirtą pinigų mis.
sumą. _ j Darbdaviai ir darbinin-

Senatoriai paklausė Sen. .^ susjtaikė ir pasirašys 
Wandenbergo ir Valsty- naują sutartį. Darbininkai 
bes Sekretoriaus Marshal- iaįmėjo 15 jr pusę centų 
lo prašymų nemažinti nu- valandai aigų pakėlimą, 
statytos sumos, skinamos atostogas ir kitus pageri- 
pagelbeti 16-kai Europos nimug
valstybių atsistatyti.

Senato Komitetas reko
mendavo priimti $5,055,- 
000,000 sumą. Tikimasi, 
kad Senato plenumas tą 
rekomendaciją __ , 2
numatyta pašalpa Euro-! 
pai nebus mažinama.

nimus.

Priėmė 6. E. taiūlyiną

KONGRESAS SKUBOTAI RUO 
ŠIASI IŠSISKIRSTYTI

Bidault reikalauja, kadWashington, D. C.
Jung. Valstybių Kongre- tarp Prancūzijos ir Jung- 
sas tikisi iki ateinančio tinių Valstybių būtų su- 
šeštadienio pasispausti ir daryta Militąrė Sąjunga, 
užbaigti svarbiuosius dar
bus iki ateinančio šešta
dienio 4r išsiskirstyti.

Senatoriams ir kongres- 
monams rūpi rinkimai — 
partijų konvencijos. Todėl 
svarbesniuosius darbus 
turės skubotai atlikti. Ga
limas dalykas, kad drafto, 
išvietintų žmonių, užsie
nio pagalbos biliai bus ga
lutinai priimti. Tačiau 
Mundt - Nixon, taip vadi
namas anti - komunistinis 
bilius greičiausia liks se
kančiam Kongresui.

Nori MHttares Sąjungos
Paryžius, Prancūzija — 

Prancūzijos Užsienių, Rei
kalų jninisteris Georgės

New York — CIO Uni-
priims, ir .ted Electrical Workers u-

Dervboms Prašutino Atomu 
Įstaigos Dirbo finžg

IBostone (Mass.) staiga 
nuo širdies smūgio mirė 
žymus žydų rabinas Jo- 
shua Loth Liebman. Jis 
buvo tik 41 m. amžiaus, ir Clark Center, Carbifle and 
knygos “Peace of Mind” Carbon Chemicals korpo- 
autorius. I racijos generalis vedėjas,

Oak Rldge, Tenn. —

nijos vadai sutiko priimti 
General Electric Kompa
nijos siūlomą algų pakėli
mą. Siūlo pakelti 8 nuoš. 
Tas palies 125,000 darbi
ninkų.

Tuom tarpu toj; pat uni
ja atmetė Westinghouse 
Co. Pittsburge pasiūlymą 
pakelti algas tik 6 nuoš.

Kautynes Pertrauktos 
Palestinoje

Jeruzalė, Palestina — 
Pranešama, kad kautynės 
tarp žydų ir arabų per
trauktos. Žydai gavę 
maisto Jeruzalėje. Arabai 
nepatenkinti, kad be pati
krinimo 46 sunkvežimais 
atvežė maisto žydams.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos paliaubų ko
misija pasižadėjo visus 
žydų sunkvežimius, įva
žiuojančius į Jeruzalę, pa
tikrinti. Bus įsteigta pa

tikrinimui stotis.

Nauja Lietuviška Radio Valanda
*

Sekmadienį, birželio-June 20 d. š. m. pradėsime 
naują lietuvišką radio valandą iš naujos WVOM radio 
stoties, Brookline, Mass., 9 vai. rytą ir kas sekmadie
nį tuo pačiu laiku.

Pasukite savo radio rodyklį ant didžiausio nu
merio —1600 kilocycles.

WV0M radio stotis pradės veikti sekmadienį, 
birželio-June 18 d. š. m. Taigi tą dieną ir po to išban
dykite ir nusistatykite savo radio, kad atėjus sekma
dieniui, birželio 20 d., 9 valandą rytą iš karto galėtu
mėte nusistatyti ir klausyti naujos Lietuvių Radio 
Valandos.

Skelbimus, pranešimus, sveikinimus iš anksto 
siųskite arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOruood 7-1449
t
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Olimpiados Vadai

L
KURKIM PAVASARĮ...

Amerikos Mokslininkai Deda 
Pastangas Perkelti Baltijos 

Universitetą Amerikon
New York — Prakilnes

ni Amerikos mokslinin
kai susiorganizavo į ‘‘Co
mmittee for the Baltic 
University in Exile” dėji
mui pastangų to univer
siteto perkėlimui Ameri
kon. Tam Komitetui pir
mininkauja visoje Ameri
koje ir užsienyje žinomas 
mokslininkas Dr. Chris- 
tian Gauss, Dean Emeri-,! 
tūs of Princeton Univer- rai yra užsimoję visišką 
sity. Komitetas net atida-! 
re savo raštinę tam tiks-, 
lui, 112 East 19th , Street, • 
New York. I

1Šis judėjimas kilo, kuo-! 
met atsirado pavojus tam' 
universitetui, kurs tapo 
suorganizuotas gruodžio | 
15, 1945 m. pabėgusių nuo 
persekiojimų Baltijos ,, v 
kraštų mokslininkų, likti able>. ™>versitetą

• •

vomis ir kad nors mažas 
skaičius Pabalčio intelek
tualų būtų pasiruošę ir 
turėtų galimybės pagelbė-

universiteto Amerikon y- 
ra galimas dėl jo, mažo 
personalo.

Bile tauta gaudama šį! 
universitetą, gaiitų sau! 
"tikras aukso kasyklas”] 
žmonių gabumų ir inte
lektualių .resursų. Komi
tetas nurodo, kad Jung. Į 
Valstybės, ir Canada, tu-į
rinčios nevartojamų karo 
lakūnų lavinimo kempių 
kuriose, tas universitetas 

ti savo šalims atsistaty-! galima pa
ti... kuomet jos atgaus sa-' talPinti. . .
vo laisvę” ‘‘Demokratinis pasaulis

Žuvimo rata tarp Balti- ne£aA* le^ Baltijos Uni-
ijos intelektualų esanti to- 
įkia aukšta, kad “žmogus

versitetui tremty žūti, 
pareiškia komitetas. “Bū- Sporto Olimpiada, tai Šeiminis parengimas, kuriuo jauni*

s

. ji

Nesenai buvau užėjęs]tą - Ameriką yra nume- 
►lankyti, nors ir mažai ruotas, o prie jų dar rei-

I’esi priverstas daryti iš va- ^ai tur* būti surasti, kaip Į mas labiausia sudomėjęs. Ne tik šioje apylinkėje, bet visoje 
dą kad Sovietų komisą- Palaikyti ji gyvu laisvame!Amerikoje. To drąsaus sumanymo, (kurį čion atvežė iš Centro, 
rai’ vra vi«?5ka Šiaurinės Amerikos konti- Wm. T. Kvetkas) — Sporto Olimpiados ir su ja surišto pikniko
fizišką išnaikinimą, tų; 
sluogšnių, 
vadovauti 
nėms”.

kurie galėtų į 
savo žmo-

į Stebėtioiausias Universi
tetas žmogaus Istorijoje 
Komitetas apibudina šį 

'universitetą kaipo “stebė-

įnente”.
Tokie, maždaug rašiniai 

tilpo Amerikos spaudoje, 
(New York Times, Chris- 
tian Science Monitor, 
Bostone ir g. k.). Įtakin
gesni lietuviai turėtų su
sinešti su šiuo 
mokslininkų sudarytu ko-

’itiniausią (most remark- ir Pridėti prie šių
žmo- prakilnių pastangų. A.

Britų militarių autoritetų 
uždarytam. Jis veikiąs 
tik laikinu leidimu.

Masinė Ekzekucija 
ir Deportacija

M

Jo iniciatoriai pradėjo jį 
be mokslo vadovėlių, be 
reikiamų prietaisų, be pi
nigų ir per metus laiko, 
mokytojai negavo jokios 

Šis mokslininkų komite- algos ar kitokio atlygini- 
tas savo pareiškime sako: mo. Į laiką, per draugus 
“Masinė ekzekucija (žu-Į demokratinėse šalyse sū
dymas) ir depiortacija 
taip išretino Pabalčio in
teligentijos eiles, kad tų

I
Stabą PKtMdeKs 

"Išrinktas" Čekoslovakijos 
teridenta

pravedimas. laimingai pateko į kompetetingas rankas. Čia mato
me (iš kairės į dešinę) p. Leoną P. Smelstorių. šios Olimpiados 
Sporto Direktorių. Jis yra buvęs garsus atletas. New Yorko 
Universiteto Base Bali kapitonas ir žaidęs profesionalį footbolą. 
Dabar jis yra Norwood’o miesto Rekreacijos viršininkas (Su- 
perintendant). Jis sporto srity specialistas, tuoj gavo oficialį 
A.A.U. leidimą ir pripažinimą, ir žymius lietuvius, sporto garse- 

Amęrikos į nybes į kontesto teisėjus. Šalę jo sėdi Bronius Kudirka, (sū
nus veterano veikėjo Vinco J. Kudirkos). Tai sumanus ir paty
ręs darbuotojas. Jis vadovauja šiai Olimpiadai su kuria, kartu 
įvyksta ir piknikas su muzika, užkandžiais, šokiais ir kitais įvai
rumais. Toji garsioji, ir pirmutinė lietuvių tarpe, tokio plataus 
masto Sporto Olimpiada įvyks sekmadienį, birželio 27 d., 1 vaL 
po piety, Romuvos Parke, Brockton, Mass. Tvirtai tikime, kad 
Romuvos Parkas nėra matęs tiek žmonių, tiek jaunimo, kiek tą 
dieną suplauks į Olimpiadą. Laimėjusiems dovanos bus įteiktos 
Šeiminiame Bankiete Hotel Statler, birželio 29 d.

gebėjo gauti kiek vadovė
lių ir surankioti įvairiose 
Vokietijos dalyse, Šiokių- 

... - Jr toji 
grupė pasišventusių mok
slininkų su tokia pradžia 

------, --------------„ — Išaugino į aštuonių fakul- 
riems pavyko pabėgti į Į tetų mokslo įstaigą, ku- 
užsienį. Irioje veikia šie fakulte-

Būtų baisi tragedija į tai: filosofijos, ekonomi-
(terrible tragedy), kad ta , jos ir teisių, matematikos 
ypatinga įstaiga (Baltijos*ir gamtos mokslų, agri- 
universitetas) turėtų 
baigti savo egzistenciją. 
Y ra būtina (imperati ve), 
kad Pabalčio žmonių, ku
rie šiandien yra naikina
mi tautžudiško (genoci- bomis. 
dal) svetimo rėžimo, kul
tūros būtų išlaikytos gy- perkėlimas

šalių, (Pabalčio) kultūrų-takių prįetaisų. 
išlikimas, beveik išimtinai grupė pasišventu
priklauso nuo kelių tūks
tančių mokslininkų, ku-'

kultūros, medicinos, ar
chitektūros ir inžinerijos, 
chemijos ir mechanikos. 
Dėstoma Lietuvių, Lat
vių, Estų ir Vokiečių kal-

Praga, Čekoslovakija — 
Prezidentui Edvardui Be- 
nes pasitraukus iš prezi-. 
dentavimo, jo vieton ko
munistai išrinko Stalino 
pastumdėlį Gottwald’ą.

Gottwald neturėjęs opo
zicijos. Visuose komunis
tų diktatūros valdomuose 
kraštuose negali būti opo
zicijos. Komunistinė val
džia paruošia tik vieną 
sąrašą kandidatų ir pilie
čiai yra priversti už tą są
rašą balsuoti. Taip įvyko 
ir Čekoslovakijoje, kur 
Maskvos įsakymu praves
tas perversmas.

BALF, DP IR JŲ ĮVAŽIAVIMAS

BALF Pirmininkas Tremtinių reikalais St. Paul, 
Minn., suvažiavime

DĖMESIO!

Komitetas mano, kad 
šio tremtinių

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sielos 
gelmėmis ir eikime visi už jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS Į LAISVĘ” poezijos eilu
tės, kurias jūs skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus Jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę žy
miausių klasikų iš įvairių kalbų vertimų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

Įsigykite šią knygą!
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

ba parašyta, o kaina tik $2.—
Skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

kymo lapelį su $2.—, nes knygų yra labai maža at
spausdinta. - .

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

......................................■"

St. Paul, Minn. — BALF 
Pirmininkas kun. Dr. J. 
B. Končius birželio ’ 3-4 
d.d. intensyviai posėdžia
vo Natiorial Catholic Re- 
settlement Committee su
šauktam suvažiavime St. 
Paul, Minnesotos, kurios 
gubernatorius 
sudarė 
for D. 
Norėta 
daugiau 
stovų, 
nėms 
bėms reikia daug ūkinin
kų ir jiems yra patalpų 
gyventi. Taip pat ten ūkio 
darbininkams 
unijinės kainos.

Suvažiavime 
kad tremtiniais 
ruošiamasi 25 valstijose.

Tremtinių norėtų gauti 
ir pietinės valstijos, taip 
vadinami Cotton - medvil
nės rajonai. Bet ten darbo 
sąlygos ne taip geros ir 
klimatas šiaurie č i a m s 
perkarštas, mažiau ten 
ateivių ir mažiau jie būtų 
suprasti.

Iš suvažiavimo ’ kelis 
kartus šauktas Washing- 
ton, D. C. ir kalbėtasi su 

jau išvažinėję. Iki Kurzo- kongresmanais.
no linijos teritorijoj gyve-į BALF pirmininkas kun.

PagaPŠenato baltiečiams palan-
jei jis ir kaus įstatymo pravedimo

Žydų ■ Arabq Riaušės 
Šiaurinėje Afrikoje

Tripoli, Libija — Dėl ki
lusių riaušių tarp žydų ir 
arabų Tripoli mieste pa
skelbtas draudžiamas išė
jimo laikas, būtent, nuo 7 
vai. vakare. .

Policija sako, kad riau
šėse užmušta trys žydai ir 
keturi arabai ir sužeista 
11 žydų. Riaušininkai pa
degė kelis namus.

ATVYKS 14,000 ar 
8,000 UETCVię?

Tremtyje (Vokietijoj, 
Austrijoj, Italijoj) baltie- 
čių dar yra 210,000: lat
viu — 110,000; lietuvių — 
60,000 ir estų 40,000. Kiti!

Užsakymo lapelis 
iškirpti

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Pridedamas (a) $..............  prašau man atsiųsti: “Kvieslys

į Laisvę” .........  knygų.
Kam ..............................................................................................
Adresas ...................................... ....................................

nusių lenkų ir ukrainiečių 
— 357,000. ] 
pravestą bilių, 
Atstovų Rūmuose 1 
priimtas, lietuvių galėtų į- 
važiuoti apie 14,000, o pa
gal rekomenduojamą kon- 
gresmaho Fellows bilių, 
kaip dabar numatoma, į- 
važiuotų apie 8,000.

Senato priimtame biliu- 
je yra vienas netikslus iš-j 
sireiškimas, liečiąs anek
siją: dėl šio juridinio ne
tikslumo BALF pirm, sa
vo laiku yra padavęs raš
tu pareiškimą, prašyda
mas žodį “annexed” 
keisti tinkamesnių, 
'“occupied”.

of Investigators nereika
lauti DP ištikimybės liū- 
dymų iš vokiečių polici
jos, kadangi jie nėra vo
kiečių, o amerikiečių glo
boje.

BALF pirmininkas taip 
pat reikalavo, kad naujų 

pirmasis screeningų komisijose ne- 
State Committee įeitų vokiečių, kurie yra 

P. Resettlement.jprieš D. P. nusistatę, bet 
iš tos apylinkės • kad komisiją sudarytų ne- 

suvažiavime at-.........
nes vidurvakari- 

ir šiaurės valsty-

mokamos

paaiškėjo, 
rūpintis

i

Dr. J. B. Končius karštai

u,-ltn reikalavimą. 
? 7 i kad 1 totu via

Įrodinėjo, 
lenkai, lat- 

ukrainiečiai 
m., tai yra 

kenčia ir

kad lietuviai, 
viai, estai ir 
jau nuo 1940 
per 8 metus, 
juos reikia gelbėti pirmo
je eilėje!

BALF pirmininkas uo
liai dalyvavo suvažiavi
me; buvo išrinktas į rezo
liucijų komisiją.

šališki amerikiečiai. Taip 
pat pareikštas pageidavi
mas, kad pagal bilių, įlei
džiamieji DP nebūtų į- 
skaitomi į valstybių kvo
tas.

Išduotieji tremtiniams 
affidavitai liktų galioje, 
bet naujai atvykstantieji 
bus stengiamasi įleisti or
ganizacijų koorporaty- 
viais affidavitais.

Nors Senate priimtas 
DP kilius dar nėra tapęs 
įstatymu, susilaukia daug 
kritikos ir sunkumų, bet, 
tikimasi, iki birželio 19 d. 
bus susilaukta tremti
niams įsileisti įstatymo.

Jeigu būtų tarp Senato 
ir Atstovų Rūmų skirtin
gumų smulkmenose, joms 
išlyginti bus sudaryta 
mišri abiejų rūmų komisi
ja.

Iš St. Paul, BALF pir
mininkas išvyko kelioms 
dienoms į Washingtoną, 
sekti įstatymo pravedimo 
procedūrą ir ginti lietuvių 
ir kitų Pabaltijo tautų 
tremtinių įsileidimo reika
lą.

pa- 
pav.

REIKALAUJA NEŠA
LIŠKŲ SCREENINGŲ
Kun. Dr. J. B. Končius 

pasiūlė rezoliuciją, pra
šant būsimos Commission

IEŠKAU tetos Magdalenos 
Dagilienės - Kuzmickaitės, ki
lusi iš Tvarkiškių kaimo. Gar
liavos valsčiaus. Kauno apskri
ties. Žinantieji apie juos pra
šau atsiliepti šiuo antrašu:

Juozas Korsakas
Augsburg • Kochfeld (13b) 

Richthofen str. 26
Germany, USA Zone

aplankyti, 
pažįstamą, 
kų šeimą, 
atvykusį iš vargingos Eu
ropos, pradėjo mane klau
sinėti apie mano gyveni
mą, praleistą tremtyje, 
kuris nebuvo malonus ne 
tik man jį gyvenusiam, 
kuris nėra džiugus ten gy
venantiems, bet kiek pa
stebėjau, kad mano pasa
kojimo klausančiųjų vei
dai, kaiteliojosi pagal pa
sakojimo 
čiau kaip 
skruostais 
čiau kaip 
dusdavo, šypsodavos arba 
vėl apsiniaukdavo. Baigus 
man pasakoti M. Kučins
kienė atsikėlė ir atnešusi 
pluoštą laiškų, kurių dau
guma buvo iš Vokietijos, 
padavė juos man ir pasa
kė: “Skaityk' garsiai tai 
duoda man daugiau ener
gijos dirbti 
Buvau 
laiškų 
čiau galėjęs iš anksto pa
sakyti, bet buvau nuste
bintas asmenų skaičiumi, 
kurie rašė šiai šeimai, nes 
iš nieko nebuvau girdėjęs, 
kad ši šeima turėtų kokį 
nors ryšį su tremtiniais, 
kad taip gausiai taip dos
niai juos šelptų. Kiekvie
no laiško autorius dėkojo 
šiems žmonėms už affida
vitus, maisto, drabužių 
siuntinėlius arba vieną ki
tą pasiųstą dolerį. Ir ne-! 
jučiomis pradėjau klausi
nėti juos apie jų padėtį, 
kurią ir paduodu čia tau, 
mielas skaitytojau.

Magdalenos Ručinskie
nės tėveliai p.p. Andreliū- 
nai atvyko į Ameriką 
1894 m., apsistodami A- 
thol, Mass. Magdalenos 
tėveliai nuolat palaikyda
vo ryšį su tėvynėje pasili
kusiais giminėmis ir arti
maisiais. Tuo metu dau
gelis, ypač jaunų lietuvių, 
stengdavosi pabėgti nuo 
žiaurios caro priespaudos 
ir nuo ilgų metų karo tar
nybos. Dauguma lietuvių 
(Andreliūnų pažįstamų) 
kreipdavosi į juos prašy
dami vienokios ar kito
kios paramos. Niekam ir 
niekad nebuvo atsakyta, o 
atvykusių į uostą pasi
tikti skubėdavo 7-8 metų 
Magdute, kuri, kaip čia 
gimusi, tolygiai gerai var
tojo lietuvių ir anglų kal
bas. Ji jiems padėdavo su
tvarkyti dokumentus ir 
parsivesdavo namo, kur 
laikinai naujai atvykusie
ji ir apsigyvendavo. Ji 
vaikščiodavo su jais ieš
kodama jiems darbo ir 
dažnai praleisdavo dauge
lį valandų darbe, kad pa
aiškinus būtiniausias dar
bo instrukcijas. Taip ši 
moteris savo jaunystėje 
buvo vadovu dešimtims 
atvykusių lietuvių. “Bu
vau laiminga galėdama 
padėti savo tautiečiams,” 
pasakojo ji.

Didysis karas leido nu
simesti daugeliui tautų 
vergovės pančius ir kurti 
naują nepriklausomą gy
venimą. Jau buvo pradė
ta užmiršti padarytos mū
sų tautai skriaudos, buvo 
užgijusios žaizdos, kaip 
štai, nauji karo pažarai 
užgriuvo visu savo svo
riu mūsų nelaimingą tė
vynę. Štai ir vėl dešimtys 
tūkstančių mūsų tautiečių 
atsidūrė svetur, kad iš
vengus didžiausio pavo
jaus — mirties. Bet dabar 
atvykimas į laisvą kraš-

P. M. Kučins-
Kaip nesenai

įspūdžius. Ma- 
nuriedėdavo jų 
ašaros, ma- 

giliai jie atsi-

ir aukotis”, 
nustebintas ne 

turiniu, kurį bū-

su savo vyru net apsi- 
šį vakarą kad mūsų 
turi tiek daug kentėti...

ir kal- 
ko-

kia įvairių garantijų.
Ir vėl M. Kučinskienė 

visomis savo išgalėmis 
įsilieja į nelaimingų trem
tinių gyvenimą ir sten
giasi kuo išgalėdama pa
lengvinti jų skaudžią ne- t 
dalią. Štai jų laiško iš
traukos rašytos vienai 
tremtinei ir atspausdintas 
tremtinių dienraštyje ‘Tė
viškės garsas’ iš 1948. III. 
11 d.

“Mes
verkėm 
žmonės
Mes vakarieniaudami 
bam, kad galėtume nors 
kius penkis tremtinius prie sta
lo pavalgydinti ir tikrai būtu
mėm linksmi tai padarę. Vie
toj eiti į balius ar kokias pra
mogas. mes nutarėm, kad ge- 
.riau karts nuo karto pasiųsti 
siuntinėlį tremtiniams ir mums 
tai bus geriausios pramogos. 
Žinosim, kad kokį nors brolį 
sušelpėm, nors geresnį kąsnelį 
tą dieną gaus. Nes mes kaip 
lietuviai skaitom už pareigą 
tai padaryti”.

Ir tai nėra tušti žodžiai, 
nes penkiems lietuviams 
affidavitus jau padarė, 
neskaitant siuntinėlių, pa
ramos grynu pinigu. 
Daug šimtų jie yra išlei
dę, bet tuo nesiriboja, nes 
jų šalpa yra tapusi nesu
laikoma, kaip nesulaiko
mas yra upės bėgimas ar 
saulės šilima, kad įnešus 
laimės spindulių į erškė
čiais nuklotą tremtinio 
gyvenimo kelią.

Palikau tos kuklios šei
mos namus ir išėjęs į pa
vasarėjančių gamtą gal-’ 
vojau, kad visdėlto žmo
gaus širdis yra pranašes
nė už gražiausius pavasa
rio žiedelius, už saldžiau
sias paukščių giesmeles, • 
nes visas gamtos grožis 
pasibaigia atėjus rude
niui, o pavasaris žmogaus 
širdyje gali klestėti tiek 
ilgai, kiek gyvena pats 
žmogus. To dar negana, 
jis savo pavasariško šir
dies džiaugsmo įlieja 
vargstantiems, rudeniop 
einantiems žmonėms, ne
leisdamas be laiko jiems 
nuvysti.
. Nesenai mirė M. Ručins

kienės mamytė (gili užuo
jauta jai) ir ji būdama 
skausmo valandoje prie 
savo mylimos mamytės 
palaikų, nepamiršo trem
tinių, savo tautiečių, bet 
nušvietė laidotuvėse su
sirinkusiems jų padėtį, 
paskaitė jų laiškus ir ra
gino juos padėti jiems 
tuo, kuo kas gali. Ištikrų- 
jų, jeigu Amerikos lietu
viai su meile kiekvienas 
ištiestų ranką savo vargs
tančiam broliui tremtyje, 
esu daugiau negu tikras, 
kad vargas, ten būtų už
mirštas ir kova dėl mūsų 
pavergtos tėvynės būtų 
daug daug sėkmingesnė ir 
našesnė.

Tad pasekime šia kilnia 
šeima ir kurkime pavasa
rį pavasaryje savo bro
liams, kurių daugelis yra 
prie rudenio 
Atlyginimas 
mūsų tėvynės 
mas, gražiausi 
mūsų širdyse, 
audros, nei šalčiai, nei ka
rai neįstengs sunaikinti.

Tremtinys J. B.
Gegužės 10. 1948.
Detroit.

I

slenksčio, 
tamstoms 
prisikėli- 

paminklai 
kurių nei

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as aecond-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Ddmestic yearly ____________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign ytarly ................  $5X0
Foreign once per weeK yearly $3.50

ĮVAIRIŲ tautų vadai 
PASMERKĖ WALLACE- 

STALIN POLITIKĄ
Wallace - Stalin ryšys,.linas interesuotas taika tik tai 

kuris pasirodė neseniai Pa&al savo kainą, kaip parodo 
išleistuose laiškuose tarpe j likimas Baltijos Valstijų, L«n- 
Kremlino ir Trečios Par- kijos, Vengrijos, Rumunijos ir

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ........... .........  $5.00
Vieną kart savaitėje metams $3.00' -
užsieny metams ................. .. $5.50 tijos prezidentinio kandi- Čekoslovakijos. Stalino užgyri-
Užsieny 1 kart sav-tėj metams *3 50 >3^0 s„Jęėlė daug Dapeiki- mas Wallace’o įrodo, kad jis, 

įmų iš kalbėtoju ir vadų/Wallace, nėra priešingas Stali-

Tėv. V. Gidžiūnas, O J*.M.

ŠV. JĖZAUS ŠIRDIE, PASIGAILĖK MŪSŲ!

DARBININKAS
366 West Broadway,____________________ South Boston, Mass.!Amerikos svetimų grupių; no taikos kainos”.
— e| t k I — T •! i taip pranešė Senatorius J.

Taika, Taika, 0 Čia Nėra Taikos te® s
____ ________________ nio Komiteto.

Maskvai patinka, kad Vokietijos ir Palestinos; 
klausimai įnešė kiek nesusitarimo Sąjungininkų tark 
pe ir tuo būdu laikinai nukreipė dėmesį nuo imperia- jrodo, kad Wallace remia Sta- Tan*". ' ° I Jei mes galėtume įeiti į
listinių Rusiios uzsimoiimu. Lveriacrreciai .Amerikos įinn taiVna iraina” I “^^eseniai ią j&kai žm im minčių pa šaulį

_ . . būdus Stalino] jei galėtume suprasti šir-
rokai atslūgo. Kremliaus diplomatai greit sunaudojo piktinasi Wallace’o pro-fiusija įsikišimo į mūsų naminius rei-’džių plakimą ir išgirsti ti-, 

kinčiųjų sielų kalbą, tada 
mes pilnai galėtume su
prasti tą begalinę Šv. Jė
zaus Širdies pamaldumo 
reikšmę. Jeikime į bažny
čią pamaldų metu ir klau
sydami giedamos litanijos 
stebėkime besimeldžian
čiųjų veidus ir pamatysi
me, kad kiekvienas kreipi
masis į Šv. Jėzaus Širdį 
randa atgarsį tikinčiųjų 
širdyse.

Štai ten prie altoriaus 
kunigas gieda: “Jėzaus 
širdie begalinės didybės, 
pasigailėk mūsų, išklau
syk mano ir tikinčiųjų 
maldas. Juk, Tu esi Dievo 
namai ir Dangaus vartai, 
pasigailėk mūsų ir nu
vesk mus i amžinosios lai
mės buveinę”.

Štai jau pasibaigė gegu
žės mėnuo, bet gėlės dar 
tebežydi ir paukščiai savo 
čiulbesiu tebelinksmina 
žmones. Pasibaigė gegu
žinės pamaldos, bet nenu
tilo vargonai ir nenustojo 

į iš žmonių širdžių veržtis 
• kupini meilės atodūsiai į 
prie Marijos Sūnaus šir-' 
dies, kurios garbei yra'

I “Tiktai ap**aulvstė”. sa- paskirtas visas birželio: 
ko Ignacy Nurkiewich iš, mėnuo. Šį mėnesį prie Jė- 
,New Yorko, Vice-nrezi zaus Širdies iš tikinčiųjų 
.dentas Lenkų - A menkie- : krūtinių veržiasi karšti 

“Kitas Muenchinas!” Įčiu Kongreso, kuris' įsDėja • meilės, padėkos ir pagel-
“Staiino už^vrimas Wallace nrieš apleidimą Jung. bos šauksmai.

listinių Rusijos užsimojimų. Lygiagrečiai Amerikos lino taikos kainą”, 
visuomenės įsitempimas dėl gresiamo naujo karo ge-| “Amerikiečiai vokiečių kilmės parodo įvairius

tą atoslūgio momentą savo tikslui. Gi dabartinis jų 
tikslas — ko daugiausiai skelbti, kad Sovietų Sąjunga 
nori taikos. O jeigu Rusija nori taikos, tai kam Ame
rikai prieš ją ginkluotis? Bolševikų vadai puikiai ži
no, kad Amerikos visuomenės balsas turi daug įtakos 
į Kongresą. Įtikinus amerikiečius, kad Sovietija ieško 
taikos, galima tuo būdu paveikti Kongresą, kad ne
duotų pinigų nė apsiginklavimui, nė Marshallo planui, tarimo”. 
Nuraminus Amerikos visuomenę, kad karo nebus,* ga-| šie yra tipingi įspėjimai 
Įima saugiai ruoštis prie karo, ir vieną gražią dieną, garsių svetimos kli
kai Rusija bus pilnai pasiruošus, o Jung. Amerikos :mės amerikiečių kuriu pa- 
Valstybės snūduriuos, staigiai pulti Dėdės Šamo <ii<d-j reiškimai apie Stalin - 
miesčius, suparaližuoti pramonę ir transportą, ir sujyyauace ryšį buvo viešai 
pagalba visuresančių penktosios kolonos jačeikų, pa- paskelbti, 
daryti didingą komunistinę revoliuciją. Štai kodėl j - - -
Kremlius taip smalsiai griebėsi kadaise Trumano iš- mus 
tartų žodžių, kad kelias taikintis su Rusija visuomet slovakų lvderis New Yor-

nusistatymu”. , kalus. Jie parodo tiesioginį už-
"Stalino įsikišimas į mūsų gyrimą Trečios Partijos JAV. 

naminius reikalus.-, parodo tie-.Svarbus faktorius yra pilnas 
sioginį užsrvrinfą Trečiosios apleidimas Jung. Tautų, p. Wa- 

llace gerai padarytų, jeigu jis
sioginį užgyriirfą 
Partijos JAV”.

“p. Henry Wallace... ieško užklaustų p. Stalino apie mato- 
jRusų diktatoriaus moralio pri-įmą ir nematomą okupaciją 
'*—{Lenkijos ir kitų Centro Euro

pos šalių. Kitaip jo taikos o- 
fensyvas pasirodo apgaulystė”.

“Wallace’o pro-Rusų nu
sistatymas” paneiftas p. 
Gerhart Sager. iš New 
York City, Prezidentas 
German - American Con- 
gress for Democracy se
kamai:

“Paskutinioje cenzoje Jung. 
Valstybėse, 1940 fn. penki mili
jonai amerikiečių pasisavino 

j vokiečių kalbą kaipo savo gim-

Julus G. Paider, Jr., žy- 
i Amerikietis - Čeko-

atviras. Taip, su geros valios Rusija, kuri laikytų,sa
vo žodžio ir nelaužytų oficijaliai padarytų sutarčių; 
bet ne su komunistų valdoma Rusija, kurį pasinaudo
dama Sąjungininkų nuolaidumu, laužo visas be iš- 
skirties sutartis, graibsto silpnesnias tautas ir stei
gia barbarišką komunistinę netvarką. Ar reikia ste-kų appeasemento, kurio rezul- komunistų, didžiuma šių aipe- 
betis, kad Washingtonas atmetė bolševikų “taikos pa-'tatas buvo Čekoslovakijos tra-' rikiečių vokiečių kilmės rimtai 

giškas laisvės praradimas. Už susirūpino Henry Walla'ce’o 
tad jie bijo kad rezultatas Wal- pro-sovietų propaganda. 1948 
lace’o pastangų tartis su Sta- m. Vokietija, kartu su Ameri- 
linu, bus kitas Muenchinas, ir kos delegatais, minėjo 100 su
ves prie karo, ir sunaikinimo, kaktį Pirmo Vokiško Demokra- 
viso, kuris mums yra brangu— tiško Parlamento 1848 m. 
demokratija, laisvė ir žmonijos Frankfurt on the Main, ilius- 
laimė”. I truodami demokratiškas tradi-

. “Taika pagal Stalino Cijas didžiumos vokiečių žmo- 
’ • •• • a 1 • v . ___•__ •___

ke pareiškė:
“Amerikos piliečiai Cekoslo- 

vakų kilmės * ypatingai neap
kenčia žodžio “Muenchino”, to
dėl, kad tai yra simbolis fašis- tąją kalbą. Išskiriant mažumą 

kurio rezul- komunistų, didžiuma šių aipe-

siūlymą”? Atsakymas buvo trumpas ir tikslus: Ame
rika netiki Rusijos nuoširdumu. Nieko negelbėjo 
Kremliaus demagogija: Amerikos visuomenė pritarė 
savo vyriausybės nusistatymui.

“Taikos” deryboms nutrūkus, Sovietų nuotaika 
pasikeitė. Jų spaudoj prabilo karingi balsai. Laikraš
tyje “Bolševikas” generolas Zamiatin pareiškia, kad 
rusų armija yra pasiruošus sunkiam ir ilgam karui. 
“Pravdoje” gen. Talenskij užtikrina, kad moderninė 
Sovietų kariuomenė išdirbo daug tobulesnę strategi-' Kainą” paneigta Dr. Tibor nių, kurių tiek daug imigrantų
ją ir taktiką, negu buržujų teorijos tankų ir orlaivių • KereRes, Egzekutyvio Di-‘atvyko į šį kraštą. Taigi, ame- 
kautynių srity. Gi raudonosios armijos organas ’ rektoriaus American -Irikiečiai vokiečių kilmės ap- 
“Krasnaja Zviezda” pasisako, kad Sovietų armija j Hungarian Federation ir'gailestauja p. Wallace’o pro- 
Berlyne bet kuriuo momentu yra pasiryžus atlikti sa- nario fakulteto George-i rusų nusistatymu, ypač kada 

Vrn nlaAIai “rw>_ x---- TT_1-----_2_1 Sovietų Rusija sulaiko taikos
sutartį su Vokietija”.
• Dr. Jose N. Cesteros iš 
New Yorko, Puerto Rican 
Demokratų vadas Jung. 
Valstybėse padarė seka
ma pareiškimą:

“Šiuomi laiku kada mūsų ša
lies tikrų demokratiškų idealų 
žmonės stengiasi visa išgale ir 
patriotiškumu išsaugoti socia
lius laimėjimus nuo reakcijo- 
nierių rankų mes turime abe-

vo karinę pareigą. Yra plačiai žinomas posakis: “pa-itown Universiteto, šiais 
trink rusą ir atrasi totorių”. Tai buvo carų laikais, žodžiais:
Dabar tas posakis reikėtų šitaip pakeisti: “patrinki “Veidmainingumas Sovietų 
bolševiką ir atrasi amžiną taikos ir tvarkos ardyto- J užsienio politikos niekad nebu- 
ją”. Jis gali kalbėti apie taiką, lygybę, brolybę, laisvę, vo geriau demonstruotas negu 
pažangą, rojų ant žemės, bet jo mintyje pastoviai glū- per neseniai įvykusį Molotovo- 
di karas, klasių kova, priespauda, teroras, intrygos, ‘ Stalino manevrą. Atrodo, abu 
smurtas ir žudynės — visų ne bolševikų. “Taiki, tai- interesuoti taikos palaikymui 
ka”, — skelbdavo neteisingi senovės pranašai. O tai-'ir sustiprinimui, bet Molotovas 
kos visai nebuvo. Ir naujoviški netikrieji pranašai ’ mužikiškai atsisakė priimti A- 
taip pat elgiasi. Tik senovėje iš nežinystės tai dary-. merikos valdžios ranką tuo me
davo, o dabar tai tiksliai nori akis apdumti. Lūpose*; tu, kada Stalinas skubinosi 
taika, o užnugary peilis rankoje. K. sveikinti Wallace’o ranką. Sta-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

21.
Vilkas vilką smaugia

Pochotinas vos laikė savo nykti. Ką čia 
sugalvojo tas neskanus komedijautas? Kari 
tas veidmainingas mandagumas?

— Kokiu reikalu norėjote mane matyti, 
Platon Moisiejič?

Pochotinas dar nedasiprotėjo, kad Na- 
chalskis to “Moisiejičiaus” nepakenčia. Ma
nė darąs jam malonumą, o čia kaip tik prie
šingai išėjo. Nachalskis niršo, bet kol kas 
vis dar rodė išorinį mandagumą.

— Kokiu reikalu? Turim laiko apie reika
lą kalbėti. Reikalas nepabėgs. O jei pasaky
siu, kad reikalo kaip ir neturiu? Kad tik no
riu draugiškai su tamsta pasikalbėti?

Tas žaidimas tarsi katino su peliuke pra
dėjo ne juokais Pochotiną erzinti. Kam čia 
jam, tarsi mažam vaikui, kaišiojama į pa-' 
nosę tuos nudėvėtus čekistų triksus? Pocho
tinas, pats čekistas ir įgudęs tardytojas, su 
panieka žiūrėjo į panašius mandagius apsi
metimus. Jie geri kokiam kaimo mužikėliui, 
o ne jam, Pochotinui, kurs tokias priemones 
kur kas geriau vartodavo. Taigi, norėdamas 
įstumti Nachalskį į rimtą rolę, jis riktelėjo:

— Komisar Nachalskij! Kuo aš kaltina
mas?

Nachalskis net krūptelėjo nuo tokio stai
gaus išsišokimo.

— Ale, tėvuti, kas jus kaltina? — saldžiu 
balsu atsakė. — Aš prisibijau, kad tais žo
džiais tamsta pats save apkaltini. Nes kas 
apie apkaltinimą kalba, tas jaučiasi kaltas. 

Pochotinas neskaniai susiraukė.
— Klausyk, tovarišč Nachalskij! Kam čia 

ta gramozdiška vingiuotė? Aš gi toks pat se
nas čekistas, kaip ir tu. Atsiuntei gi .gin
kluotą kareivį, tiesa, be orderio, bet su griež
tu įsakymu mane čia atvesti neva tai pasi
kalbėti apie svarbų reikalą. Mano reikalai 
su tamsta baigti. Jei turi kokį naują reika
lą, tai jį išdėstyk. Jei neturi, tai aš einu na
mo, nes ešu čia atvestas be oficijalaus or
derio.

Tai pasakęs, Pochotinas pakilo eiti. Na
chalskis pašoko iš užstalės.

— Ne, tovarišč. Aš tavęs neleisiu. Volk, 
pastok jam kelią!

' Vilkaitis, prišokęs artyn, ištiesė ranką. 
Pochotinas skubiai pasitraukė.

— Tik negriebk manęs už alkūnės!
Vilkaitis mandagiai užtikrino, kad jo ne

palies. Nachalskis nusikvatojo.
— Matai kokie molodčikai pas mus tar

nauja. Tai ne jūsų ištižėliai. Sėskis, tovarišč 
Pochotin. Dabar tai jau rimtai kalbėsimės. 
Na, pasiteisink.

— Iš ko aš turiu teisintis? Pirmiau mane

sisakyti savo skausmus. : 
Ji jungiasi į bendrą visų : 
besimeldžiančių maldą ir : 
sako: “Jėzaus širdie, vi
sos paguodos šaltini, pasi
gailėk manęs, globok ma
ne senatvėje!”

Taip besimeisdami žmo
nės su kūdikišku nuošir
dumu pasisako savo skau
smus, pareiškia pagarbą 
ir dėkingumą žmogumi ta
pusiam Dievui, nes jie 
jaučia, kad Dieviškoji šir
dis juos myli. Ir neveltui 
jie viliasi, nes jam ir per 
jį buvo sukurtas visas pa
saulis. Juk, Jis, Dievo Sū
nus, priėmęs žmogiškąją 
prigimtį, turėjo būti pa-

Artinasi mokslo metų ga- šaulio valdovu, bet po A- 
’as, prieš akis sunkūs eg- domo ir Ievos nuodėmės - 
žeminai, todėl dabar jie jis turėjo būti ir jo atpir- 
šaukiasi Dieviškojo mo-tkėju. Jis iš meilės mirė 
kytojo pagelbos: “Jėzaus j ant kryžiaus ir net leido 
širdie, kurioje yra visos' kalaviju perverti savo
išminties ir mokslo bran
genybės, pasigailėk mūsų, 
padėk mums”.

Kiek toliau nuo jaunuo
lių būrio klūpo jauna mer
gaitė. Ji įsmeigusi akis į 
Jėzaus širdies paveikslą, 
susikaupusi maldauja: — 
“Jėzaus širdie, visų šir
džių karaliene ir vadove, 
pasigailėk manęs, būk 
mano širdies vadove, sau
gok mano nekaltybę”.

Ten vėl sėdi jauna po
nia. Bet kas jai? Ji ašaro
tomis akimis. Kas jai at
sitiko? Pasiklausykime ji 

Prie grotelių klūpo bū- kreipiasj į Jėzų, sakyda-
rys jaunuolių. Jų širdvs 
žydi pirmuoju jaunystės 
pavasariu, bet ju veiduo
se matosi susirūpinimas.
joti trečios partijos kandidato 
širdingumu, kada jis ieško mo
ralės paramos iš rusų diktato
riaus Juozo Stalino.

Atvirame laiške, rašyta Wal- 
lace’o Stalinui, niekur negalima 
pastebėti išeities problemoms, 
kurios liečia mūsų šalį. Taip 
pat amerikiečiai nemato jokio 
reikalo įleisti į mūsų šalies 
sprendimus tokį asmenį kaip 
Staliną, kuris yra priešingas 
visam kam demokratiją stovi. 
Gal P. Wallace yra patenkintas 
neaiškia garbe suteikia jam p. 
Stalino greitu ir entuziastišku 
atsakymu, bet ši garbė ir pasi
tenkinimas nėra jaučiamas visų 
amerikiečių, kurie prisilaiko 
Amerikos demokratijos princi
pų ir kurie atjaučia žmogaus 
teisingumą ir kilnumą”.

širdį.
Taigi Jėzus yra meilės 

karalius, o ta meilė mums ' 
trykšta iš jo Dieviškosios 
širdies, dėlto su tokiu die
votumu prie jos kreipia
mės: “Kas”, sako Šv. Bo
naventūra”, tos taip su
žeistos širdies nemylės? 

i Kas mylinčiai neatsimo-•. 
kės meile?” Juo labiau, * 
kad pats Jėzus apsireiš
kęs Marijai Margaritai * 
Alacoque tos meilės iš 
mūsų reikalauja. Jei jis 
pirmas mus numylėjo, tai 
ir mes neturime jam likti 

; skolingi.
ma: “Jėzaus širdie, dega
masis meilės ugniakure, 

. pasigailėk mūsų!” Uždek 
mano vyro širdyje meilę, 
sustiprink mūsų šeimą 

' meilės ir ištikimybės ry
šiais. Juk, tu esi gerumo J 
ir meilės pilnoji,

i lėk mūsų!”
Štai ten palinkęs stovi 

šeimos tėvas. Jis neturi 
darbo. Jo šeimoje skur
das. Vaikučiai verkia pra
šydami duonos. Jis su 
skausminga veido išraiš
ka maldauja: “Jėzaus šir
die, duosniausioji visiems, 
kurie tavęs šaukiasi, pasi
gailėk mano vaikelių.

Ten vėl senelė našlė pa
silenkusi meldžiasi. Ji tik

PAIEŠKO
Ieško — Lingevičiaus Petro 

sūnaus Petro, kil. iš Parumša- - 
Ihf km., Luokės vai, TMifų 
apskr. Gyveno Bostone ar Chi- 

sūnų Lingevičių . 
nežinomi, gimę

Bronės (Sirevi-

pasigai- pagoję; jo
I (sūnų vardai
Amerikoje);
čiūtės) Paganienės, dukters Je
ronimo ir Julės, dukters Jero
nimo ir Joanos. Abi kilusios iš 
aukščiau pažymėto krašto. At
sišaukite adresu:

Viktorija (Jonušaitė) 
Bagdonas

(24a) Lubeck. Meesen Kaser- 
nen BĮ. 7, British Zone. i

Jul. Susma’as s. Mykolo, gi- •
vakar palaidojo savo vien-jmęs Galintėnų km. Merkinės 
turtį sūnų. Ji Viena pali-jval., ieško tėvo ar motinos gi-’ 
kusi niekur negali susira- minių bei pažįstamų.
minti; nejauki namų tuš
tuma siaubingai ja gąsdi
na, todėl ji atėjo Jėzui pa-

Rašyti: 
Jul. Susma'as. Rosenheim 
(Obb.) Lth. D. P. Camp 

Germany, U. S. Zone.

apkaltink. Bet, iš viso, šį tardymą skaitau 
nelegališku, nes areštavai mane be orderio.

— A! Jau kalbi apie areštą. Tuomi prisi
pažįsti, kad yra pagrindo areštuoti. Labai 
gerai. Kai dėl orderio, tai tik tuščias forma
lumas. Dabar aš orderį žodžiu išduodu. Jei 
nori, galiu jį parašyti.

— Reiškia, aš areštuotas?!
— Taip, tėvuti, — saldžiai patvirtina Na

chalskis.
— Kokiu pagrindu?
— Tuojau pasakysiu. Matai, Terentij Lu- 

Rič, pastaruoju laiku tamstos poelgis buvo 
labai įtartinas. Čekos žvalgyba pradėjo tave 
sekti. Pirmiausia, daugiau negu stebėtina, 
kad neraportavau tų dviejų perkalbėto jų, 
kurios išdavikiškai pabėgo. Apie tavo žiop- 
lišką pasidavimą į banditų nelaisvę nekalbė
siu. Nors tai ir didelis minusas, bet žioplys
tė nesiskaito nusižengimu. Tačiau, kodėl 
banditai tamstos nenugalabyjo? Kiekvieną 
padorų komunistą jie likviduoja, o tave svei
kutį gana ilgai išlaikė ir davė galimybės pa
bėgti.,

— Netiesa! — riktelėjo Pochotinas. — Jie 
mane smarkiai dabojo.

— O vis dėlto lengvai pabėgai.
— Netiesa! Aš niekad nebūčiau galėjęs 

pabėgti, jei nebūtų pagelbėję.
— Ha, ha, ha! Tai man pasiteisinimas. 

Žinoma, kad pagelbėjo — patys banditai tai 
padarė.

— Ir vėl netiesa. Man pagelbėjo kitas ka

linys, taip pat komunistas, kurs draugia su 
manim pabėgo.

— Šitaip. 0 kaip jo pavardė?
— Gražbilys.
— O kur jis dabar yra?
— Paties Balaganovo žinioje.
— Šitaip. Mes visa tai patikrinsim.
— Tai labai lengva. Jis visa tai jums pa

pasakos.
Nachalskis visa tai užsirašinėjo. Atstui 

stovįs Vilkaitis griežė dantimis. Kaip jis da
bar kibtų tam komisarui į gerklę! Tačiau, 
kiek pagalvojęs, Vilkaitis suprato, kad tai 
vienintelis Pochotino išsigelbėjimas, įvelti į 
pabėgimo sąmokslą kitą komunistą. Pocho
tinas logingai galvojo, bet vargu jam tai pa
gelbės. Iš visa ko matyt, kad Nachalskis nu
sistatęs jį pražudyti. Tuojau pasirodė, kad 
Vilkaitis atspėjo.

Nachalskis, vos tramdomas pasitenkini
mo šypseną, toliau kamantinėjo.

— Ar tas Gra-Gražbilys yra komunistas?
— Šimtprocentinis.
— Reiškia, toks pat kaip ir tamsta? — 

piktai pašiepė Nachalskis. — Mes tai patik
rinsim. Kol kas čia viskas atrodo tvarkoj. 
Nebūk perdaug tikras, Terentij Lukič: aš 
sakau atrodo. Paskui gali neatrodyt. Tačiau 
yra dar vienas stambus dalykėlis: pasakyk, 
kodėl taip buvai užsispyręs apeiti čekos na
grinėjimą tavo poelgio, kai pabėgęs iš kalė
jimo, norėjai be čekos žinios suorganizuoti 
išvogimą to banditų vado?
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VISA GRAŽI ESI, MARIJA
- (Kun. Bernardino Graus- 
lio, O.F.M., kalba pasakyta 
geg. 23 d. š. m. Lietuvių Ka
talikų Radio Valandoje iš 
WESX radio stoties, Salėm, 
Mass.).

“Kas yra ta, kuri žen
gia, kaip saulė, pasipuošu
si Jeruzalės didybe?”, ka-, . .x .
rališko dainiaus žodžiais :v<,.begyJe„.sV8,t?!?ęs ne‘ 
klausia nustebusi Bažny-'autePa.ialt,n10- Vls« 
čia, žvelgdama j Marijos tal^, .**, Ado”° ma-
didingą grožį. Kasgali’““ failinis - Marija, 
apsakyti Žmogiškais žo-^T“ gražiausias brangak- 
džiais grožį tos, kuri palmėms, puo&u musų Ka-, 
ties Dievo Širdį patraukia rahmies apsiaustą, kuriuo 
ir Joje sukelia kūrybinę ^jSave»,.
dvasią? Tad žvelkime iri Y144 Fr4^* esb.Manja^ o 
mes bent per tas kelias Pmtomos nuodėmės nėra 
minutes į visų sutvėrimų : tavyje...
Motinos grožį, kad ir mū-1 
sų širdis, kaip ana Dieviš
koji, gautų įkvėpimo 
žengti savęs atbaigimo 
linkme.

Neklysim pasakę, kad 
žmogaus grožis priklauso 
nuo to, kiek jo širdyje ru
sena meilės ir gėrio. Ar 
ne meilė duoda akims 
magnetinės jėgos, o visai 
buičiai — patrauklumo ir 
gyvenimo laimės! Taip, 
meilė yra dieviškas daly
kas nes ji jungia žmogų 
su žmogumi; juos padaro 
draugais, vienų minčių ir 
norų.

Tokiam grožiui yra skir
tas Marijos buvimas. Ji 
yra skirta meilei, Dievo 
draugystei. Dievas Ją sau 
sutvėrė, kad turėtų kur 
išlieti savo Širdies meilę. 
Kaip karalius, pamilęs sa
vo tarnaitę, ją apdengia 
savo darbe ir sodina šalia 
savęs; taip Dievas, pami
lęs Mariją ir dėl Jos visa 
kita, apdengia, ir perpildo 
Ją savo dievybe, pasodin
damas šalia savęs. Jos 
dieviškas grožis pasirodo 
toks nuostabus, kad pa
sak karališkojo dainiaus, 
pats Dievas nustemba ir 
pamilęs Ją, padaro visa
tos karaliene. Tai malonė, 
dieviška draugystė, kuri 
Mariją padaro grožio ka- nio Karo aš dar su juo susira- 
raliene. Ta malonė pagal šinėdavau. bet antrasis karas 
šių dienų teologų bendrą-visus ryšius sutraukė. Beliko 
nuomonę yra tokia didelė, Į atmintyje Pranas Venckaitis 
kad viršija visų angelų ir Broadway... ir daugiau nieko, 
visų šventųjų malones, 
sudėtas kartu. Ir nenuos
tabu, nes iš meilės Jai ir 
Jos grožiui padidinti Die
vas visa kita sutvėrė ir 
apdovanojo.

Ir pirmuosius mūsų tė
vus Dievas apdovanojo 
savo malone, padaryda
mas juos savo draugais, 
tik dėl Marijos ir Jos Sū
naus, kad Jų vertesniais 
pasidarytų ir Juos labiau 
puoštų. Bet Adomas pasi-

rodė nevertas tos malo
nės, prarasdamas ją sau 
ir savo ainijai. Mes gims
tame be Dievo malonės, 
gimtojoje nuodėmėje. Ma
rijos tačiau ši nuodėmė 
neliečia ir negali liesti, 
nes juk ir upelis, ištekėjęs 
'iš skaidraus Šaltinio ir sa-

- — “

“Visa graži esi, Marija, o

Mes dejuojame ir ver
kiame, padarydami šią že
mę ašarų pakalne, nes sa
vyje nešiojame pageidimų 
daigus, kurie mumyse su
kelia kovą. Toje kovoje 
žmogus dažnai puola, o 
jei ir nepuola, tai yra 
trukdomas savo kelyje į 
Dievą. Marija neturėjo tų 
pageidimų, nes Ji nebuvo 
skirta šiai žemei. Niekas 
neturėjo trukdyti Jos ke
lio į Dievą, kurio meile Ji 
buvo sutverta. Tad teisin
gai Ji galėjo giedoti su 
Giesmių knygos Sužieduo
tine: “Aš visa priklausau 
savo Mylimąjam, o 
žvilgsnis — tik man” 
10).

Ir mes, nustebinti ir 
žavėti Marijos 
prašome: Motina 
malonės, išmpkyk ir mus, 
sutvertus panašius į Tave, 
mylėti Dievą, kad dau
giau nebeklaidžio tume 
šios žemės vylingais ta
kais.

jo
(7,

su- 
grožiu, 

Dievo

LNSH& B TREMTIES

Šiltas lietus smarkiai palijęs ant kalnuose gulinčio sniego sluoksnių 
sniegą pavertė vandenim ir kalnų vanduo prisotinęs ir persotinęs Koo- 
tenai upę, Bonner’s Ferry, Idaho, patvindė apylinkes ir užliejo apie 
20,000 akrų žemės. Užliejo Pacific Northwest susisiekimo kelius padary
damas apie $30,000,000 nuostolių. Tokie nuostoliai ir toks išsiliejimas 
dar lig šiol šioj srityj buvo nežinomas.

IŠ BALF VEIKLOS
Amerikos kapelionas apie 

tremtinius

taa

! Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

Maria, ir sūnus Emil. iš šikš
nių, Tauragės ap.

JURKŠYS, Jonas, iš Butke- 
lių km., Tauragės vai., gyv. 
Chicagoje.

JURKŪNAITE, Marytė, ži
noma dar kaip Shmidt, Virgi- 
nia, duktė Antano, iš Marijam
polės, gyvenusi Newark.

JUZĖNAS, Jonas 
Juzėnaitės, Ona ir 
Biržų ap.

KARTAVIČIUS,

J.

Gerb. Pone Redaktoriau?
Labai senai, nuo man neat

menamų laikų, mano dėdė gy
veno. o gal ir tebegyvena, A- 
merikoje. Po pirmojo Pasauli-

Jis buvo, o gal ir yra Jūsų 
laikraščio “Darbininko” skai
tytojas, nes ir man šį laikraš
tį buvo užrašęs.

Taigi mano prašymas: malo
nėkite mano adresą perduoti 
jam. O jei jis jau būtų miręs, 
tai gal Jūsų skaitytojų tarpe 
yra kas nors iš jo giminės.

Jonas Austinskas, 
Bottisham,

E. V. W. Hastel 
Near Cambridge. Engiand.

Tremtiniams gelbėti

BALF pirmininkas kun. Dr.
B. Končius, drauge su ižd. 

A. S. Trečioku, dalyvavo Na-
tional Catholic Resettlement 
CounciI suvažiavime Cincinnati, 
Ohio. Ten buvo susirinkę kelio
likos arkivyskupijų ir vysku
pijų atstovai (nuo New Yorko 
iki San Francisco) ir tautinių 
grupių atstovai (lietuvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių, slovakų, 
vengrų, čekų ir kt.).

Susirinkime pasikeista žinio
mis apie imigracijos įstatymo 
tremtiniams įsileisti pravedimo 
galimumus ir apie praktiškus 
organizacijų darbus įkurdinimo 
programai pravesti. Tautinės 
grupės davė savo pranešimus, 
iš kurių paaiškėjo, kad BALF 
organizacija yra daugiausia at
likusi tremtinių imigracijos pa
siruošimo srityje. Raportuota, 
kad BALF’o vardu buvo kreip
tasi į Atstovų Rūmų pirminin
ką Martin, išreiškiant palan
kumą Fellows biliui, bet pra
šant padaryti tris pakeitimus: 
a) panaikinti asmeninius afide- 

; vitus; b) neįskaityti ateities 
kvoton įsileisimu tremtinių 
skaičiaus; c) tremtinių įsileidi
mo tvarkymą pavesti trijų as
menų komisijai, o ne vienam 
koordinatoriui. Pasidžiaugta, 
kad lietuviškoji spauda bent du 
kartus savaitėje gauna BALF 
pranešimus apie imigracijos 
problemas ir kad BALF iš
siuntęs per 20,000 apklausinėji
mo blankų.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
18 valstijų turi specialias D.P. 
komisijas; stengiamasi, kad jos 
būtų visose valstijose. Pasi
džiaugta, kad tremtinių įsilei
dimo darbe bendradarbiauja 
didžiosios tikybinės grupės.

Darbas toliau tęsiamas N.C. 
R.C. posėdy St. Paul, Minneso- 
ta, birželio 3 d., kuriame irgi 
dalyvavo BALF pirm. kun. Dr. 
J. B. Končius.

Tik iš Vokietijos grįžęs bos-; 
tonietis Amerikos kariuomenės 
kapelionas kun. K. Jenkus 
BALF direktoriams papasako
jo apie amerikiečių zonos Vo
kietijoje lietuvių tremtinių pa
dėtį. Jis dažnai susitikdavo su 
lietuviais, lankė jų stovyklas, 
artimai pažino jų gyvenimą.

Padėtis kasdien blogėja. 
Daugiausia visi kenčia dėl ne
aiškaus rytojaus. Materialinė 
būklė labai skurdi, ypač trūks
ta riebalinio maisto, BALF’o 
pagalba, ypač drabužiais ir pa
rama švietimui, daug kur pa
stebima. Už BALF’o paramą 
tremtiniai labai dėkingi. Lietu
vių tremtinių vardas labai ge
ras.

galiotiniui Ig. Kazlauskui, Lun
do mieste.

BALF tebesirūpina perkelti 
Baltic Universitetą

Pabalčio Universiteto, perkė- 
limu rūpintis, BALF pastango
mis per Refugees Defense 
Committee šiomis dienomis į- 
steigtas “Committee for the 
Baltic University in Exile’.’, 
kurio pirm, sutiko būti prof. 
Christian Gauss iš Princeton 
University ,o vicepirm. —prof. 
kun. Robert I. Gannon, Fotdh- 
amo universiteto prezidentas. 
Narių tarpe yra įžymių moks
lininkų ir visuomenininkų.

BALF pastangos Kongresme
nams tremtiniams palankiam 

jitstjMsi
BALF pirm. kun. Dr. J. B.

Končius gegužės 11 d. išsiunti
nėjo 150 telegramų žinomiems 
veikėjams (BALF direkto
riams, kun. klebonams, redak- kin-g vaJ Alytaus ap 
toriams, radijo programų ve-| 
dėjams ir kt.), prašant sku
biai kreiptis į savo vietinius 
Kongreso narius, raginant ir 
prašant paremti D.P. biliaus 
priėmimą Kongrese. Gauna ži
nių, kad kai kurie asmens su
organizavo po keliolika tele
gramų ir laiškų savo kongres- 
manams.

Visieps skyriams iššiuntinėta

JABLONSKAITE - Paulevi- 
čienė, Petronėlė, našlė Alekso 
Paulavičiaus, kilusi iš Kretin
gos ap., gyv. Brighton ar Bos
ton.

JABLONSKIS (Jablonskiai),
iš Žemaitijos.

JAKAITIS, Algirdas, Vytau
tas ir seserys Viktorija bei 

•Vanda, vaikai Antano Jakaičio. 
Į JANČAITE, Anastazija (Na- 
;staže), ir Veronika, dukterys 
Agotos Kalėdaitės, iš Panemu- 

'nės vai., Kauno ap.
JANULIS, Jonas, iš Žagarės 

vai., Šiaulių ap.
JANUŠEVIČIUS, Feliksas ir 

Liudvikas, sūnūs Motiejaus, iš 
Šiaulių ap.

JARUŠAITIENE - šiupaitė, 
Ona, iš Viekšnių vai., Mažeikių 
apskr.

JARUŠAITIS, Jonas, sūnus 
Barboros Jarušaitienes, kilęs 
iš Viekšnių m.

JATKAUSKAS, Silvestras, 
gyvenęs New Yorke.

JECIKAS, Antanas, iš Ve
liuonos vai.

JOCIKEVIČIUS, Antanas, 
Veliuonos vai., Kauno ap.

JOKUBAUSKAS, Jonas, 
Varnių, gyv. Chicagoje.

JUCHNIEWICHOWA - 1
kirskiūtė, Juzefą, iš Liubavo V. iš Ragelių parap., Rokiškio ap.

JUKNA, Jonas, iš Obelių v.,
Rokiškio ap., prašo atsiliepti diškio vai., Šakių ap.
gimines ir pažįstamus. KUZMA, Mateušas,; Motie-

ir seserys 
Viktė, iš

iš

iš

- Pa-

pusbrolis 
Jono Ridiko, kilusio iš Kaupiš
kių vai., Vilkaviškio ap.

KAZOKAITIS, Antanas ir 
Jonas.

KAZOKAITĖ - Miklovienė, 
Anelė, ir taipgi Antanas Mik- 
lovas.

KIMINIENĖ - Sudaitė, Ona, 
ir jos sesutė Veronika iš Vai
nuto parap., Tauragės ap.

KLIVIČKAS, iš Pušaloto v. 
Panevėžio ap.

KLOVAITE, iš Mažeikių ap. 
kLOGAS, Adolfas, Ameriko

je žinomas kaip Adolf Klug, 
siuvėjas, iš Gižų vai., Vilkaviš
kio ap., gyvenęs Baltimore, Md.

KRAKAUSKAITE - Sarpa- 
lienė, Marija, gyvenusi Detroit, 
Mich.

KRIUK ELYTE, Konstancija,
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KUTKA, Antanas, iš Gelgau-

gimines ir pažįstamus.
JUODAIČIUTE - White, O- jus ir Salomonas, iš Šakių ap. 

na, iš Barzdų vai., šakių ap., 
gyv. Brooklyn, N. Y.

JUODAITIS, Antanas, ir se
suo Žiuperka, Ona, našlė, gyv. 
New Yorke.

JUODIS, Antanas, sūnus Ta
do, iš Šiaulių ap.

JUODVALKIS, . Antanas, iš
Tiltiškių vai., Zarasų ap.

JUOZūNASį Juozas, Motie
jus, ir Pranas, iš Sintautų vai.

JURALEVIČIUS - Palazija, 
sesuo Tomo, ištekėjusi už Ju
liaus Palazija, kilusio iš Mer-

BALF atstovė Europoje
BALF atstovė Iz. Rovaitė 

nuo balandžio 14 d. iki gegužės 
19 d. išbuvo Šveicarijoje, kur 
dalyvavo keliuose IRO sukvies
tuose susirinkimuose; susitiko 
su iš Vokietijos atvykusiais lie
tuvių tremtinių atstovais; arti
mai bendradarbiavo su BALF 
įgaliotiniu St. Garbačiausku ir 
LRK pirm. Dr. D. Jasaičiu. Iš 
IRO gavo leidimą vykti į Vo-!per 25,000 apklausinėjimo blan- 
kietiją; į Vokietiją išvyko ge-kų 
gūžės 19 d., o gegužės 20 d. 
Reutlingene turėjo BALF įga
liotinių ir LRK pareigūnų pasi
tarimą.
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JURGAITIS, Mykolas, 
Rietavo m., Telšių ap.

JURGILAS, Augustinas, 
Stribaičių km. Tauragės 
gyv. Chicagoje.

JURKSCHAT - Barkowski,

iš

iš
ap.,

Senato Appropriations Committee, kurios 
pirmininku yra Šen .Styles Bridges (sėdi), skaito 
gen. McArthur pranešimą iš Japonijos dėl jo at
vykimo į Washingtoną su raportu apie Japonijos 
valdymo reikalus. Raporte paaiškinama, kad at
vyksiąs tik po politinių partijų konvencijų.

BALF Pirmininkas supažindina 
atvykusius su amerikiečiais 
BALF pirm. kun. Dr. J. B.

Končius gegužės 13-14 d.d. lan
kėsi New Jersey valstijoje pas 
naujai atvykusius ir įsikūru
sius tremtinius. Ta proga buvo 
suruoštas pasikalbėjimas su 
spaudos atstovais dirbtuvėje, 
kur dirba generolas J. Černius, 
buvęs Lietuvos ministeris pir
mininkas. Iš šio lankymosi pir
mininkas susidarė įspūdžio, 
kad įžymesnių tremtinių atvy
kimas ir jų prisitaikymas nau
joms gyvenimo sąlygoms gali 
daug pagelbėti likusiems Euro
poje tremtiniams laimėti di
desnį palankumą Amerikos vi
suomenėje.

New Yorko lietuviai AOA 
vajuje

New Yorko mieste AOA va
jus pradėtas balandžio 23 d., 
kuriame BALF atatinkamai at
stovautas viešame parade. Ge
gužės 25 d. Madison Sųuare 
Garden didžiulėse patalpose 
A.O.A. naudai “Command Per- 
formance” viena loža, tarp 8 
kitų tautų, buvo lietuvių. Joj 
buvo Lietuvos trispalvė vėliava 
ir parašas Lithuania. Tarp 
svečių buvo BALF pirm. kun. 
Dr. J. B. Končius, Liet, kon
sulas Jonas Budrys, Radio fa
briko sav. Mitcheil, ‘Vienybės’ 
red. J. Tysliava, ‘Amerikos’ 
red. Dr. Lukoševičius, Dr. Pa- 
dalskis, Ieva Trečiokienė, kun. 
N. Pakalnis, kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. J. Simonaitis, prof. 
kun. M. Ražaitis, J. Valaitis, 
kun. Bastakys, Ieva Radzevi
čienė. Tarp svečių dar buvo: 
inž. Jonas Baltus, Ben. Sche- 
gaus, Pranas Dulkė, Butkus ir 
kiti.

LANIS - Schwarz’aitė, Ele
na, iš Lietuvos.

LISEVSKAS, Viktoras, iš A- 
lytaus.

LIEKIS, Vincas, sūnus Anta
no, iš Plungės vai., Telšių ap.

LUKAUSKAITE, Ona, iš ku
lių vai., Kretingos ap., ištekė
jusi rodos už Sidabro.

EtMOStUS, Juozas, gimęs 
Chicagoje, buvęs Lietuvos sa
vanoris 1919 
grįžęs į JAV, 
goję-

MALCKEIT
jos vyras Karolis, kilusi iš Ky
bartų. Vilkaviškio ap.

MERKNER- Barkovvski, Na- 
talia, iš šikšnių, Tauragės ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

consulaTe general 
OF LITHUANIA 

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

vių ir anglų kalbomis. Vajus į- 
sisiGbuoja.

Drabužių vajus pratęsiamas 
dar dviem mėnesiams.

m., o 1925 m., 
gyvenęs Chica-

- Balke, Olga ir

- questionnairs tremtinių 
kvietimo ir įkurdinimo reikalu; 
atspausdinta ir išsiuntinėta a- 
pie 1,300 egz. 12 puslapių in
formacija “Amerikos Kongre
sas ir lietuvių tremtinių į A- 
meriką atvykimo problemos”, 
artimai sekta ir sekama trem
tinių įsileidimo galimumų būk
lė.

Sėkmingas BALF rūbų vajus 
pratęsiamas 2 mėn.

BALF rūbų vajaus proga per 
gegužės mėn. į BALF Centro 
sandėlį atsiųsta apie 20,000 
svafų drabužių ir batų. Dau- 

Įgiausia gauta iš Worcester, 
Mass., New Britam, Conn. ir 
Shenandoah, Pa. Atspausdinta 
ir išsiuntinėta apie 10,000 nau
jų posterių; skyriams paruošta 
atitinkamų atsišaukimų lietu-

I 

Vyrai Rūko Dexters Dėlei 
Smagumo, Kurį Puikūs 
Cigarai Teikia!

Prezidentas Trumanas paleisdamas pirmąją 
bolę tuomi atidarydamas Armijos - Laivyno kla
sišką žaidimą sviediniu- bole, Annapolis, Md.

Dr. S. Petrauskas iš Švedijos 
New Yorke

Iš Švedijos atvažiavo BALF 
įgaliotinis Dr. St. Petrauskas; 
pareigos perduotos antrajam į- *. G •»«>»»■ J*«. ■anekMttr. V. M.
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Gyvenimas be draugo, 
lai mirtis be liudininkų

*
— Draugystė su sielomis, reikalingomis mūsų pa

galbos. — Vienas faktelis iš Šv. Klaręs ir šv. Joanos 
gyvenimo. — Šventosios testamentas. — Apie pačią 
šalčiausią širdį. — Studento mintys žmonių pilname 
gatvėkary. — Liko kunigu, nes draugas nesijuokė iš 
jo “riebių” istorijų. — Nuotykis su garsiuoju Pasteur. 
— Kai alpdavo rankos nuo krikštijimo.

APIE ŠV. JONĄ IR APIE 
ŽMOGŲ PRIRAKINTĄ 

PRIE STULPO
Modernusis šventasis, 

Arso klebonas kun. Jonas 
Vianney yra kartą pasa
kęs:

— Jeigu viena koja bū
damas danguje išgirsčiau, 
kad reikia grįžti į žemę 
atversti vieną nusidėjėlį į 
tiesos kelią, mielai sugrįž- 
čiau. Ir jei tektų dėlto čia 
pasilikti iki pasaulio pa
baigos, keltis vidurnaktį, 
kentėti taip, kaip dabar 
kenčiu, aš tai padaryčiau 
iš visos mano širdies”.

Štai kokia žmogaus sie
los vertė, ir štai kaip 
svarbu pasišvęsti dėl gel
bėjimo sielų.

Šv. Teresė iš Avilos pa
liko lyg testamentą savo 
įkurtojo vienuolyno sese
rims. Ji kalbėjo:
— Dėl Dievo meilės, at

siminkite tuos, kurie yra 
mirtinoj nuodėmėj. Jų 
gelbėjimas — didelė gera
darybė, didesnė, negu iš
laisvinti žmogų, prirakin
tą prie stulpo, kurs mirš
ta iš bado, kai šalia jo y- 
ra tiek daug maisto...”

BŪTI GAILESTINGO
MIS S KM LEMIS

- Šv. Klara, ta vargo šven
toji, pasakoja kartą turė
jusi regėjimą. Jai pasiro
dęs Kristus ir kalbėjęs:
— Jūs turite suprasti, 

kad mano širdies kentėji
mai yra nesuskaitomi... 
Aš esu galva, o visi krikš
čionys sudaro kūną; ir 
kaip gi daug iš jų bus 
mirtinosios nuodėmės nu
kirsti nuo manęs... Jūs tu
rite suprasti, kad nupiovi- 
mas dvasinio sąnario yra 
daug skaudesnis, kaip nu- 
piovimas kūniškojo, nes 
siela yra daug aukštesnė 
už kūną... Kiekviena pra- 
žuvusioji siela yra nu
plauta nuo manojo kū
lio...”

Meš galime atjausti, 
feteit dtūf Aaiždų mūsų 
Mokytojai padaroma dva

sinėmis saužudyb ė m i s, 
kuriomis yra mirtinosios 
nuodėmės. Kiekvienas 
jautrios širdies žmogus 
norės būti lyg ta gailes
tingąja sesele, kuri susi
rūpinusi gydyti skau
džias žaizdas Išganytojo 
kūne. Ir tą mes galime at
likti apaštalavimo, katali
kų akcijos dvasia ir pa
stangomis.

ŽUVUSIO KARIO 
ŠEIMOJE

Šio karo metu nelaimin
gai žuvo vienos šeimos 
sūnus. Nuliūdusieji šei
mos nariai paskelbė:
— Visi, kas su juo drau- 

gavosi, kas jį pažino, yra 
mielai laukiami svečiai 
mūsų namuose”.

Betgi kiekvienas krikš
čionis, kiekvienas žmogus, 
yra arba turi būti Kris
taus draugas ir todėl 
mums artimas ir mielas, 
kurio sielos likimu mes 
norime rūpintis ir sielo
tis.

GARSIAUSIOJI PRAN
CŪZUOS PIEMENAITE
Tiesa, apaštalavimo dar

bas taip aukštas ir sun
kus. Tuo gi tarpu mes pa
tys jaučiamės taip silpni. 
Bet drąsos ir pasitikėji
mo! Juk Dievo rankose 
net pilkas, purvinas van
dens lašelis, pakilęs į dan
gaus mėlynes virsta ste
buklingai gražia, spindu
liuojančia sniegule. Juk ir 
patys didžiausieji šventie
ji savu laiku jautėsi taip 
menkais ir silpnais. Kai 
paslaptingieji balsai ėmė 
kuždėti Šv. Joanai d’Are, 
ką ji turi daryti, susirū
pinusi ta Prancūzijos pie
menaitė kalbėjo:
— Juk aš tik vargšė 

mergaitė. Aš nemoku nei 
žirgo valdyti, nei kautis”. 
O likusi Apvaizdos įran
kiu, ji nugalėjo tėvynę už
plūdusias kariuomenes, 
atnešė laisvę kraštui ir 
patį karalių pasodino į 
sostą. Šiandien net Pran- 
eūzijos bedieviai prieš ją

DARBININKAS

Vaizdas parodo karo metu pastatytą miestelį Vanport, Ore., kuris kaip matome vandens ap
semtas - nuskendęs. Visas Columbia upės pakraštys smarkiai nukentėjęs. Raudonasis Kryžius tei
kia pagalbą žmonėms. ......................................... ....... ................ ,

____ __ _ _ _ 1
veikti. Šventasis Pranciš
kus Ksaveras, degdamas 
apaštalavimo dvasią, tu
rėjo tokį pasisekimą Tra- 
vancore ir Malabare, kad 
saulėleidyje, jo ranka, 
pervargusi bekrikštijant, 
sustirdavo lyg paraližuo- 
ta.

Ką žinote, gal Dievo Ap
vaizda gali .labai dideliais 
pasisekimais lydėti Jūsų 
pastangas moderniųjų pa- 
jonų tarpe.

Visada pasiliks teisin
gas garsiojo prancūzų vi
suomenininko Alberto de 
Mun žodis:
— Į savo amžiaus refor

mas ir pasikeitimus ne
žiūrėk su nugalėtųjų re
zignacija! Drąsiai, šok į 
konvojų ir veržkis diri
guoti mašiną.

Dr. J. Prunskis.

pagarbiai galvą ir kelį 
lenkia.

ŠAIŽIAUSIOJI ŠIRDIS
Svarbu tik, kad mūsų 

širdys nebūtų šaltos, nes 
tą abejingumo ir neapy
kantos monopolį turi tik 
Piktasis. Šv. Brigita pasa
kojasi kartą jai pasiro
džiusi piktoji dvasia. Ka
da šventoji paklausė var
do, kas ji yra, išgirdo at
sakymą:
— Aš esu šaltosios šir

dies įsikūnijimas...”
22 METU KAULŲ DŽIO
VA SIRGĘS DIAKONAS

Mūsų pastangos žadinti 
snūduriuojančias ar mir
tinu miegu beužmiegan- 
čias sielas, gali būti labai 
įvairios:

1. Maldos apaštalavi
mas. Vienas nelaimingas 
diakonas taip sunkiai su
sirgo kaulų džiova, kad 
nebegalėjo būti įšventin
tas kunigu; per 22 metus 
vis keliavo 
laukdamas 
pasakė:
— Mielai

pasilikčiau dar 22 metus, 
kad tiktai Dievas mums 
duotų šventų kunigų”.

Kentėjimu ir malda jis 
apaštalavo, prašydamas 
Dievą gerų apaštalų.

Vienas studentas rašo:
— Kasdieną aš ketvirtį 

valandos turiu važiuoti 
gatvėkariu. Dabar aš į- 
pratau sukalbėti po vieną 
“Tėve mūsų” ir po vieną 
“Sveika Marija” už kiek
vieną žmogų esantį su 
manimi gatvėkaryje. Kai 
aš turiu laukti savo eilės 
parduotuvėse, kai išeinu 
pasivaikščioti man patin
ka už pirmą pamatytą 
žmogų sukalbėti 
Dievui Tėvui”, 
“Sveika 
trečią — 
Šventosios Dvasios, ir 
daugybę “Sveika Marija”. 
Šitokiu būdu mes galime 
papildyti kokių 30-40 įvai
rių žmonių užsimiršimą 
ir tiekos pat nusidėjėlių

į Liurdą nesu- 
išgijimo. Ir jis

tose kančiose

Daina
Kalnus išgriovęs, daug uolų sudaužęs, 
Kalnų upelis renčia savo lovį —
Putoja, purkščia, šniokščia, kriokia, laužias, 
Versdamas visa, kas ant kelio stovi...

Jis savo vingius vis į tolį kasa, — 
Ir tu, vergeli, į jį atsižvelgęs, 
Sutelk rūstingai visą savo drąsą, 
Kaip jis išveržti laisvę uoliai stelgias...

-

Mieguistą šilą viesulas užpuolė 
Ir purto, drasko paukščio gūžtą irią, 
Ir linksta, braška eglelė varguolė, 
Nulaužtos šakos blaškosi po girią...

Bet, audrai dingus ,po žvargįo, po baimės, 
Dangun vėl stiebias smilgelė žalioji, — 
Tu vienas, verge, užgautas nelaimės, 
Į žemę kniubęs, verki ir vaitoji...

Jurgis Baltrušaitis

|$IGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
Engllsh - Lithuanian Dictipnary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS NSfllImANy Sc. BmIm 27, Moša.

ir jis džiaugėsi savo “įta
ka” draugų tarpe. Tačiau 
jisai ėmė pastebėti, kad 
vienas iš draugų niekada 
nesijuokia dėl tų jo “rie
bių” istorijų. Paslapčia jis 
paklausė kitų, kas gi tas 
toks. Jam paaiškino, kad 
tai katalikas. Ir jis nesi
juokė, nežiūrint kaip “są
mojingą” nešvarų juoką 
pasakydavo. Dabar jauna
sis pasakorius ėmė domė
tis, kas gi ta per religija, 
kad ji duoda drąsos išsi
laikyti prieš visą draugų 
minią. Ėmė teirautis, 
skaityti, galvoti. Katali
kybę pamilo, patsai liko 
kataliku ir net katalikų 
kunigu, šiandien jisai yra 
vienas iš garsiausių radi
jo pamokslininkų Austra
lijoje ir jo vardas — kun. 
Rumble. šventon tiesos 
tarnybos jisai atėjo pir
miausiai dėlto, kad vienas 
katalikas iš jo nešvarių 
juokų nesijuokė.

Gražiai ir teisingai sako 
arabai:
— Jei 

švytėti Danguje, bent 
būki lempa namuose.

SU DVASIOS 
PALIEGĖLIAIS

4. Patarti ir perspėti. 
Laimėti klystančio pasiti
kėjimą ir nuoširdžiu žo
džiu padėti pakeisti jo gy
venimo kryptį, yra didelė 
galimybė ir didelės pa
stangos.

Priežodis sako:
— Gyvenimas be draugų 

yra mirtis be liudininkų.
Mes būsime atsargūs 

pasirinkti draugystes, bet 
būsime rūpestingi parody
ti draugiškumą ir savo 
patarimu bei perspėjimu 
paremti tą dvasios palie
gėlį, kuriam mūsų žodis 
gali būti išganingas.

negali žvaigžde 
gi

“Garbė 
už kitą 

Karaliene”, už 
maldelę prie 
Dvasios,

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

Vardas...................................................... .’...............
Adresas.....................................................................

BŪTI ŽIBURIU 
NAMUOSE

3. Apaštalavimas pavyz
džio. Kartais mes galime 
neturėti tiek iškalbos, kad 
atsispirtume liežuvingam 
nepraustabur n i u i; mes 
galime neturėti tiek išsi
lavinimo, kad ginče nuga- 

apsileidimą ir savo uolu- lėtume klaidą, bet visada 
mu padidinti skaičių mal- mes galime savo gero el- 
dų, kurios kasdien, plau- gėsio pavyzdžiu būti lyg 
kia prie Visagalio kojų”.

VYRAS, KURS 
NESIJUOKE

2. Nepritarti piktam. 
Australijoje į vieną fabri
ką įstojo jaunas darbinin
kas. Laisvalaikiu jisai 
mėgo pasakoti nešvankias 
istorijas, kurias lydėjo ki
tų darbininkų skardus 
juokas. Jaunasis pasako
rius buvo netikintis, sąži
nė jam labai neišmetinėjo,

tuo žiburėliu, kurs rodo 
kryptį, kur yra Tiesa ir 
Gėris. Dar mažas mokslei
vis būdamas, atsimenu, 
mūsų Utenos “Saulės” 
gimnazijos mo k y t o j ų 
kambaryje matydavau gi
lų šūkį:

— Auklėjimo pasisekimo 
paslaptis yra — pavyz
dys.

Kiekvienas jį savo ap
linkumoje galime duoti.

MOKSLININKO DRĄSA
5. Drąsus ryžtingumas. 

Prieš eilę metų viename 
prancūzijos miestelyje be- 
dieviškasai miesto magis
tratas katalikams uždrau
dė procesijas gatvėse Die
vo Kūno šventėje. Apie tą 
sužinojo garsusis moksli
ninkas Pasteur. Jisai nu
vyko iš vakaro į tą savo 
gimtąjį miestelį, užėjo į 
kleboniją ir pratarė: kle
bone, vistiek procesiją da
rykime. Sekančią dieną, 
kai katalikų minia paskui 
kryžių ir vėliavas pasipy
lė miestelio gatvėmis, 
kaip gi nustebo procesijų 
uždraudėjai pamatę, kad 
baldakymą neša patsai 
garsenybė Pas t e u r a s. 
Bausti katalikus? Tada 
pirmiausiai reikėtų kibti į 
Pasteurą. Ir... katalikai li
ko laimėtojais dėka to, 
kad mokslininkas drąsiai 
ryžosi ginti tikėjimą.

TĖVO BRUŽIKO PRA
MINTAIS TAKAIS

5. Spaudos apaštalavi
mas. Garsusis misijonie- 
rius tėvas Bružikas savo 
misijų metu Amerikoje 
nepraleisdavo progos pas
katinti šeimas užsisakyti 
gerą katalikišką laikraštį. 
Spausdinys lankys žmo
nes per visus metus ir pa
darys tą, ko pats neišdrįs- 
tumei pasakyti. Gera do
vana įvairiomis progomis 
— užprenumeruoti gerą 
laikraštį. Savo gaunamus 
laikraščius nenumeskite, o 
duokite kitiems, kad ir jie 
įprastų spauda naudotis. 
Ką gero paskaitę, papasa
kokime kitiems, parody
kime, kur tą suradome, 
tegu ir kiti vertina kata
likų laikraščius ir juos pa
milsta. Ypač gerai laik
raščius palikti ligoninėse, 
stotyse, kur žmonės turi 
daug laiko skaityti.

PARODYKME ŠIRDĮ 
ARTIMO JUODOSE 

DIENOSE
Ypatingas mūsų dėme

sys tebūnie žmonėms pa
tekusiems į vardą, susir- 
gusiems.* Žinokime, kad 
kentėjimas atveria širdis, 
išdrasko jas ir išpurena 
gerajai sėklai. Tiesa, žmo
nės kentėjimų nemėgsta. 
Kaip rašo Raul Plūs:

— Žmonės temėgsta kry
želius tik kai jie padaryti 
iš bronzos, kai yra meniš
ki; jie linkę priimti tik 
lengvą, patogią krikščio
nybę, kuri neturi nei kry
žių, nei lopšių...” O vis 
dėlto, kryžių žmonėms ne
trūksta, ir nelaimėse jų 
siela yra taip atvira gero
sioms įtakoms.

DRĄSIAI Į KONVOJŲ!
Svarbiausia, tačiau, —

vienai senukei 
amžiaus, kurį yra 

dėl maisto

Ji neturi nieko arto
jai padėti.

LAIŠKAS K TREMTIES
Gerbiamoji Redakcija,

Aš, dantų gydytoja S. Gal- 
kytė - Likanderienė iš Lietu
vos, dabar gyvenanti Vokieti
joje, kreipiuosi į Redakciją, 
prašydama Jūsų malonės pada
ryti skelbimą Jūsų laikraštyje, 
prašydama gerų žmonių tautie
čių atsiliepti ir padaryti miela- 
širdingą darbą 
apie 70 m.
silpnos sveikatos 
stokos, ir reikalauja pagalbos 
maistu, 
mesnio, kas galėtų
Tai aš, kaipo jos gera pažįsta
ma, noriu jai nors tokiu būdu 
padėti, surasdama jai gerų 
žmonių, kurie galėtų nors iki 
rudenio palaikyti jos jėgas, 
prisiųsdami jai maisto. Aš pa
ti dabar irgi nieko negaliu, bet 
tikiuosi iki rudenio išvažiuoti 
kur nors, tai tada aš pati galė
siu ją aprūpinti maistu. Ta po
nia gyvena anglų zonoje, jos 
adresas yra toks: Veronika 
Vaškienė, Germany, 24 Eutin 

Baltic Camp, Room 85, 
English Zone.

Laiškas Iš Vokietijos
“Darbininko" Administracijai 

Gerb. Adm.
Prašau, būkit tokie malonūs, 

padėkit man vargšei tremtinei. 
Esu be vyro, nežinau kur jis 
dingo. Turiu du mažus vaiku
čiu.Lageryje gyvenimas eina 
kas dieną blogyn, negaliu žiū
rėti kaip vaikučiai nyksta. Gal 
žinote gerų žmonių, kurie net 
patys nori tremtiniam padėti. 
Prisiųskit man jų adresų. Jei
gu jūs neturit tokių adresų 
prašau paskelbti jūsų laikraš
tyje “Darbininke” mano adre
są. Manau, kad Dievas padės 
susirasti geraširdį žmogų.

Su pagarba
Avižienė.

Mano adresas:
Antose Avižienė

P.C.I. I.R.O. D. P. Camp 
Seligenschtadt bei Wurzburg 
Bavaria .Germany USA Zone

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai- ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.



Antradienis. Birželio 15, 1948

vėsį dieną ir pastogę naktį, 
gindami savo žemės laisvę. Per 
šimtmečius priešai naikino Lie
tuvos ąžuolus ir jos sūnus, bet 
nesunaikino ir nesunaikins. 
Lietuva vėl bus laisva!

i Marylando žemėje, linkėjo Lie
tuvai atgauti laisvę, ir užprašė 
visus po apeigų pas save į ofi- 

: cialę gubernatoriaus rezidenci- • .
J4-

Gubematoriui baigiant kalbą.' 
pribuvo ir Lietuvos atstovas, p.! 
Povilas Žadeikis. Svečias iš '■ 
Washingtono savo-kalboje pri
siminė kaip jis mažą ąžuolaitį 
partraukė iš Lietuvos, kaip tas 
mažas lapuotis sparčiai išau- 

Dviem poli- gO. kaip Lietuva, buvusi laisva 
motorciklistams

BALTIMORE, MD

6DARBININKAS

A. t A. 
Petrone!" Žemaitienė

BALF METINIS SEIMAS

(Zinkevičiūtė)

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, III.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra- 
išomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

Mirė birželio 7 d., 
sulaukusi virš 60 me
tų amžiaus. Paliko di
deliame nuliūdime vy
rą Andriu Žemaiti, 
dukters: Eleną Moni- 
kienę. Juozafina Cam- 
pian ir žentą Raimon- 
tą, Mariją Žemaitytę, 
gyvenančią Washing- 
ton, D. C.: sūnus: Jo
ną, Albertą ir marčią 
Petronėlę, Rapo’ą ir 
Edvardą. Brolį Vincą 
Zinkevičių. Brocktone 
ir Lietuvoje brolį ir 
dvi seseris.

Kalbėjo bei buvo pristatyti. 
Jurg's Žigas, buvęs minimos 
Tarybos prezidentu, kai ąžuo
las buvo pasodintas; Stasys Ja
nusas. demokratų vadas: Julė 
Rastenienė. Moterų Piliečių 
klūbo pirmininkė: D. Mačiulis. 
Lietuvių salės pirmininkas; K. 
Matuliauskas, Tarybos sekre
torius; Jonas Būčys, Legijono 
vadas, ponia Kraus. Auxiliary 
pirmininkė, ponia Thomas. Ka
rių Motinų pirmininkė, ir kitų 
draugijų pirmininkai. Paskui 
buvo paprašyti atsistoti Ame- 

įriką pasiekę, čia esanti Lietu- 
Ivos tremtiniai. Atsistojo adv. 
Leonas, jo žmona ir jų sūne
lis. Dūkas (Algirdukas); Ma
kauskaitė. Remeikis etc., ir vi
si sutiko garsius plojimus.

Po tų apeigų, gubernatorius 
Lane. atstovas Žadeikis. ir visa 
procesija numaršavo
ąžuolo. Čia Legijono Postas, 
vedant vadui Jonui 
Bush, pagarbai lietuvių žuvu
sių kovose už Amerikos ir Lie
tuvos laisvę, palenkus vėliavas, 
vadovavo maldą, o p-nia Kraus. 
Auxiliary pirmininkė, vadovavo 
“Pledge to the Flag”.

Po to visko,
vedant, visi nužygiavo į 
vemment House”. Tik įžengus 

'į vidų, stovėjo belaukianti po- 
grakščiom

x '-fr V* '< įu*1
jt? *

' (■■Fl
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Lietuviškas ąžuolas
Sekmadienį, gegužės 23. Ma

ry lando lietuviai lankė lietuviš
ką ąžuųlą. Annapolvje.

Diena buvo šilta ir giedra.
Nuo devintos valandos ryte 
žmonės pradėjo rinktis prie lie
tuvių salės. Baltimorėje. Prisi
rinko du autobusai ir ilga' vir- 
tvnė automobilių. T 
cistams - motorciklistams ve- jr laiminga, o dabar kenčia ne- 
dant. busai ir automobiliai. A-; labo kaimyno žiaurią priespau- 
merikos ir Lietuvos spalvomis dą. ir kaip ąžuolas reiškia lie- 
papuošti. pasileido link Anna- tuvišką taurumą, kuris visgi 
polio. Į 45 minutes laiko kelei- atgau Lietuvos laisvę, 
viai per žalius laukus, gojus ir; 
kalnelius nusirito 28 mylias į 
Annapolį. Prie ąžuolo jau buvo 
nemažai susirinkusių 
Visi gėrėjosi per dvyliką metų 
Amerikoj gražiai išaugusiu 
Lietuvoje gimusiu ąžuolu. A-: 
merikos Legijono Lietuvių Pos
tas. jo Auxiliarv. ir Karo Tar- 
nybos Motinos, iškėlė Ameri
kos. Lietuvos. Marylando i. 
minėtų organizacijų vėliavas.

Visi ąžuolo lankytojai su v _ 
liavomis įėjo į Marylando Vals
tybės Rūmus.

Adv. Nadas Rastenis ir An
tanas J. Miceika nuėjo į guber
natoriaus rezidenciją ir prane- Grajauskas, federalio prokuro- n’a La06 su dviem 
šė. kad ąžuolo lankytojai jau ro padėjėjas. Jis pastebėjo, kad; dukterim. kurios visus maloniai 
susirinko. ____________ ..... ............ .
Preston Lane. Jr.. su minėtais mėje. laisvai auga, jokio amaro ‘bematorius ir jo šeima aprodė;savo stalą,
pasitikę jais atvyko į Valstybės nedergiamas, kada Lietuvą ap- vis^ šaunią rezidenciją ir bran- krautą įvairiais
Rūmus .ir ceremonialiai su su- spito raudoni vabalai, kurie ė- Sius istorinius paveikslus Ma-lJos padarė $38.00 pelno. Viską
sirinkusiais įmaršavo į Atstovų da Lietuvos želmenis, medžius. Olando ir Amerikos pirmuti- paaukojo šios pp.: J. Pugžlie-
Butą.

Apeigas vedė Baltimorės Lie- Bet. patvarus lietuvis vis tiek 
tuvių Draugijų Tary'oos prezi- tuos piktus vabalus sunaikins...' 
dentas. p. Miceika. Pabciežęs^ 7~ 
žygio prasmę, jis pristatė gu- nas. nesenai atvykęs 
bematorin Lane. kuris malo
niai sveikino susirinkusius, pa
minėjo lietuviu pasižymėjimus 
Marylando Valstybėje, pasi
džiaugė lietuvių ir jų ąžuolo 
prigijimu ir bujojimu laisvoje

I 
i 

; Kalbėjo adv. Rastenis, kuris 
priminė kaip žiloje senovėje' 
lietuviai savo tėvvnėje laisvai žmonių. _ • -r
gyveno, po ąžuolais šventą ug- 

. inį kūreno; kad Lietuvoje ą- 
Ąžuolas reiškia vyrišką patvaru
mą. o rūta moterišką grakštų-! 
—. ir užtai ąžuolas, o ne ki
tas medis, čia buvo pasodintas 

-r parodymui lietuvių dėkingumo 
Marylando Valstybei už įstaty- 

v-_ mu pripažinimą vasario 16-tos. 
Lietuvos nepriklausomybės die
nos. legaliu šventadieniu šioje 

' valstybėje.
Kalbėjo adv. Tarnas G. Gray-

vėl link

i

Bučiui-

A. a. Petronėlė buvo 
kilusi iš Marcinkonių, 

Vilniaus krašto. Atvyko į šią šalį prieš 42 metu.
A. a. P. Žemaitienės kūnas buvo iškilmingai 

palaidotas birž. 10 d. Kalvarijos kapinėse iš Šv. 
Roko par. bažnyčios.

Nuliūdę liekame
Vyrąs, dukterys, sūnai, brolis ir visi giminės.

HARTFORD, CONN.

niai, viso apie 200 žmonių. Vi
si linkėjo pp. Balevičiam ge
riausių sėkmių naujoje vietoje.

Išleistuvių surengime dau
giausia darbavosi pp. A. Rau- 
ieliūnienė ir jos diaugės.

Prasidėjus vasarai, mes visi 
veržiamės į laukus. Bet mes, 
Lowell’iečiai dar vieną didelį 
parengimą turėsime DLK. Vy
tauto klūbo salėje, birželio - 
June 19 d., 7 vai. vakare. Tai 
bus “Penny Sale’’. Visą pelną 
skiriame Šv. Juozapo 
parapijos reikalams, 
žinome, kad naujam 
reikalinga pagalbą.

Tame parengime bus skanių 
valgių ir brangių dovanų. Kvie
čiame visus ateiti ir paremti šį 
kilnų darbą. Kas norėtų duoti 
dovanėlę, tai paduokite J. Ru
sienei ar O. Saulenienei arba 
atneškite į DLK. Vytauto klu
bą ir 
nui.

lietuvių 
Mes visi 
klebonui

PAIEŠKO

pa-

sū- 
ba-

Pone Redaktoriau!
Būkite malonus patalpinti 

spaudoje mano giminės bei 
ųstamų paieškojimą.

Ieškotojas: Pr. Smulskis 
įus Petro, gimęs 1909 m.
landžio mėn. 19 d. Pilionių km.,. 
Gudžiūnų vaisė.. Kėdainių aps.

Paieškau: Tėvo seserį SmuLs- 
kaitę Kazimierą (po vyrų Juš
kienė ar Juškevičienė I, duktė 
Motiejaus, maždaug apie 50 m. 
įmžiaus. Kilusi Liluvoje. Pilio- 
nies km., Gudžiūnų valsšč. Kė
dainių apskr. Į Ameriką išva
žiavo prieš didįjį karą.

2. Polikaitį, tėvo pusbrolį, a- 
pie 50 m. amžiaus, kilęs Gu
džiūnų km. ir valšč., Kėdainių 
apskr. Jis yra, kiek prisimenu, 
ivasiškis: Pranciškonas ar Mi
si jonierius.

3. Misevičius, vardo ir kilimo 
vietos nežinau,
grįžęs į Lietuvą su žmona ir 
mažu vaikučiu.
ūkį Alksninų vienk. i 
valšč. Kėdainių apskr.

1938 pabaigoje ar 1939 m. 
pradžioje grįžo į Ameriką.

Atsiliepusiam praneščiau apie 
jo šeimos likimą Lietuvoje.

Pranas Smulskis 
6 off Stamford Street 

Millbrook Stalybridge, England

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mhss.

M. L. Krušas, kaipo savo seną 
parapijietę. Buvo sveikinimų ir 
iš kitų, kurių pavardžių neatsi
menu.

Vakaro toastmasteriu 
kun. dr. J. Prunskis. Jam 

;kus, toliau vakarą vedė 
Įdr. K. Matulaitis. MIC., 
i protarpiais daug

Hart : papasakojo iš karo
■gyvenant Londone, savo 1° _ x ... ,_. i Petronėlei palinkėta daug lai- turejo I ..... . t .. .mes ir ilgiausių metų, svečiai 

ir ap- jšgjgjjjpgtė linksmoje nuotaiko- 
skanumynais., .

į je-

BALF ir ALT skyrių ruoštas 
piknikas sekmadienį, geg. 30 d. 
parke neįvyko, bet įvyko švč. 

guberantoriui Trejybės lietuvių par. mokyk- 
linksmai 

nema-

i

“Go-'los svetainėje, 
laiką praleido 
žai pelno. 

Pažymėsiu, 
fordo moterys

Visi 
ir padarė

buvo 
išvy- 
kun. 

kuris
atsiminimų 
laiko jam

priduokite A. Raudeliū- 1937 m. buvo

Gubematorius W. ąžuolas.'laisvoje Marylando že- sveikino ir kalbino. Paskui gu-darbu ir aukomis.

žiedus ir lietuvių tautos širdį, kūrėjų.
Po to pobūvio. Lietuvos at

stovas Žadeikiss ir Baltimorės
Kalbėjo adv. Algirdas Leo- Lietuvių Draugijų Tarybos val- 

1 ’š Euro- dyba padėkojo gubernatoriui ir 
gražiu čia jo šejmai už visus malonumus, 

jis priminė
pos. Pasidžiaugęs 
augančiu ąžuolu.
Lietuvoss ąžuolų tvirtumą, ir 
jos vyrų narsumą. Po tokiais 
ąžuolais, jis sakė, ir dabar nar
sūs Lietuvos sūnūs randa pa-

ir lankovai išsiskirstė. Daug 
lankovų grįžo į Lietuvių salę. 
Baltimorėje. ir turėjo bendrus 
lietuviškus pietus.

Tai buvo malonus, brangus ir 
įspūdingas žygis.

Bet tą žygį ir ceremonijas, 
žymiai pagražino jaunoji gent- 
kartė: “Dainos Žiedai", tai
berniukų ir mergaičių grupė, 
kuriai vadovauja ponia Lelija į 
Geležiūtė - Bakerienė. Tautiš-I
kuese rūbuose berniukai ir tori joje. Chicagoje buvo 
mergaitės, pradedant progra- mingai pagerbta veikėja 
mą. Atstovų Bute, sugiedojoĮ dėlė labdarė r_*_.___ "
Amerikos ir Lietuvos himnus

I

Grįžęs pirko 
Gudžiūnų

Vyt. Ramanauskas.

kad ir E. 
prisidėjo 

Jos 
papuoštą

Rožė Mazeliauskienę.

PHUADHPHIA, PA.

pirmuti- paaukojo šios pp.: J. Pugžlie- 
nė, Redikas, W. Kurtinaitis, W. 
Masilionis, S. Masilionis^ Lu- 
ikas, Leonaitis, Borus, Ložis. J. 
Andriliunas, J. Kauklis. Hart
fordo moterys, kurios aukojo 
įvairius valgius ir buvo komisi
joje. yra šios: M. Baltulionis, 
A. Kaunietis. A. Kedis, J. Ka
valiauskas. M. Pateliunas. Ra- 
zevičius, M. Sabeckienė, M. Pa- 
teckaitė. S. F. Daley, broliai J. 
ir

I

A. Povilioniai ir Pateckis.
K. Vaitonis.

CHICAGO, ILL
Pagerbė Veikėją

Gegužės 30 d., Lietuvių

NEWARK.NJ.

Audi- 
iškil- 
ir di- 

Petronelė Stara- 
žinskaitė. josios 71-no gimta- 

'dienio proga. Susirinko skait
lingas būrys žmonių, josios 
draugų ir prietelių, palinkėti 

į jai ilgiausių metų, nežiūrint, 
i kad ji yra susilaukusi netoli; nė Br., 
trijų šimtmečio ketvirčių.

Petronėlė būdama jauna at
vykusi į Ameriką stojo į visuo
meninį darbą. Veikė įvairiose 

ir dora yra draugijose. Ji karštai rėmė ka-

ir padainavo “Ant krašto ma
rių" ir “Kiškelį". Jų gražiu el
gesiu ir dailiu sutarimu gėrė
josi gubernatorius ir visi daly
viai.

Taigi Annapolvje, kur gražiai 
auga lietuviškas ąžuolas, links
mai suskambėjo malonios Lie
tuvos dainos. Laisvoje šalyje 
viskam kas gera i*' 
pilna laisvė. Laisvoje padangė- talikišką spaudą ir kitas kata- 
je visų tautų dvasia liuosai likiškas įstaigas, gausiai auko- 
klesti.

Filiuose BALF’ui suaukota $52
Birželio 6 d., Newarke, N. J. 

lietuvių par. salėje Kazys Mo
tuzas rodė Lietuvos tremtinių 
ir BALF filmas.

Kalbėjo Jonas Valaitis, kun. 
kleb. Ignas Kelmelis ir kun. 
Bastakys. Po filmų tremti
niams gelbėti aukojo BALF se
kanti asmenys:

10 dol. aukojo Antanas Ber- 
žinskas. Po $5.00 — Kun. kleb. 
I. Kelmelis, kun. Pranas Basta
kys. $2.00 — Valentas Valic- 
kas. Po $1.00 — Petras Pūkis, 
S. Gaubienė, V. Lukošiūnas, A- 
melija Šiatienė, Anelė Laukže- 
mienė, Juozas Balkus, A. 
Laukžemiūtė, Matulienė Marė. 
Prakapienė Anelė, Bučinskienė 
Marija, Stankienė Marė, Strel- 
kauskienė, Rauskas Jonas, A- 
leksandravičienė Katrė, Pačei- 
sienė, Jonas Cenys, Kazys Bal
čiūnas, Andriuškienė, Stočkie- 

Mikušauskienė, Elena
Zubrickienė. Staugaitienė, Mak- 
reckienė, Marcinkevičienė. Kiti 
aukojo smulkiais.

Čia vienas veikėjas pastaruo
ju laiku gavo laišką nuo mūsų 
veikėjos, ponios Pranės Lapie
nės iš Stony Brook, New York 
valstijos, kuriame, tarp kitko, 
rašo:

“Noriu jums pasigirti, kad 
esu gavusi Popiežiaus Palaimi
nimo liūdymą. Tai vis pastan
gos. gal tremtinių, kuriais mes 
negalime nesirūpinti, jei mums 
rūpi savo tautos ateitis. Gaunu 
aš iš jų visokių dovanėlių, o 
Motinos Dienos proga visai 
man iki tol nežinomas tremti
nys atsiuntė man mano aliejum 
tapytą portretą. Tiesiog ištart 
žodžio negalėjau iš nustebimo. 
Juk tai prabanga ir pati nieka
da sau nebūčiau leidusi save 
tokiu būdu įamžinti. O kuomet 
paklausiau tąjį geradarį kokia 
kaina galiu už tai atsilyginti, 
atsakymas atėjo trumpas ir 
toks: “O ar Tamsta kada pa
klausei savo šelpiamųjų kada 
jie atsilygins? Nekalbėkime a- 
pie tai”... XX.

I Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

60? Washington Blvd. 
BALTIMORE 30 Md.
Tel. Ix*xington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

L0WHL. MASS
Trisdešimt penki metai atgal,i

dama toms įstaigoms palaikyti, kada daug lietuvių atvažiuoda- 
Karo audrai nubloškus dau-

Gegužės 16. pavakaryje, Lie- gelį lietuvių į Vakarų Europą, nemokantiems 
tuvių salėje, Baltimoėje, buvo ir atsidūrus varge. Petronėlė ir 

(mišrus koncertas. Ponios Leli
jos Bakerckienės vedami “Dai
nos Žiedai” i ~ 
tuvių Dainos Choras patiekė pasiųsdama net 52 siuntiniu 
gražų palinksminimą. “Žiedai", maisto, drabužių ir kitokių dėka šiandien daugelis lietuvių 
mažamečiai, pavieni, duetais ir reikmenų. Nors ji pati yra ne- turi atsakomingus darbus, 
grupė, dainavo, skambino pia- turtinga ir negali būti turtin- 
ną, ir pašoko (sumokinti Emi- ga. nes kiek uždirba, 
lės Makauskaitės) gražius lie- viską išaukoja . geriems 
tuviškus šokius. Pirmu kartu bams.
čia dainavo jaunas Alfonsas 
Žvirblis, iš Elizabeth. N. J., ku
ris čia mokinasi muzikoss Pea- 
body Konservatorijoje; daina
vo garsus vietos dainininkas. 
Klementas V. Andreikus, teno
ras. ir Jurgis Galkas, basas, ir 
visas “Dainos” choras. Graži 
publika padėkojo mažiems ir 
dideliems programos dalyviams 
gausingiausiais plojimais. R.

vo iš Lietuvos, tai lietuviams, 
anglų kalbos 

.. ___ - ..jbuvo sunku gauti darbą. Bet
čia parodė daug susirūpinimo ’ jau ir tuomet buvo lietuvis 
savo broliams tremtiniams. Ji • "bosu" — darbdaviu. Tai Jo- 

ir Baltimorės Lie- ištiesė savo gailestingą ranką,'nas Balevičius. kuris kiekvieną 
lietuvį priimdavo į darbą. Jo

Jonas Balevičius ir tais lai- 
beveik kais darbavosi steigiant orga- 

dar- nizacijas — draugijas. Daug 
dirbo ir Lietuvos naudai, pp. 

Už tai tremtiniai sužinoję a- Balevičiai išaugino du sūnus ir 
atsiuntė t vieną dukterį. , Dabar vaikai, 
ir linkę-'norėdami savo tėveliams nors 
ir laik- 

adminis-

pie josios vardadienį, 
nuoširdžių sveikinimų 
jimų. Taipgi sveikino 
raščio “Darbininko"
tratorius A. Peldžius, kaipo 
stambią to laikraščio rėmėją ir 
vieną iš pirmutinių jo skaity
tojų.

Iš tolimos Los Angeles, Kali
fornijos ją sveikino prelatas

kiek atsilyginti, pasikvietė pas 
save į New Yorką gyventi^

Lowell’iečiai, sužinoję, kad 
pp. Balevičiai išvažiuoja, su
ruošė išleistuves gegužės 26 d. 
DLK Vytauto klūbo salėje. Da
lyvavo daug svečių ir viešnių 
ir iš apylinkės miestų ir vieti-

t

“Tu senas tiek, kiek tu jautiesi”, sako ši 101 
metų senumo Mrs. Florence Dolph iš Scranton, 
Pa. Ji ir šiuose metuose turi vieną iš didžiausių 
smagumų nuvažiuoti laiptų paramsčiu žemyn. 
Pennsylvania Medical Society pripažino jai, kad 
ji gyvena jaunystės vikrumu ir ją apdovanojo.
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VIETINĖS ŽINIOS

Lawn Party pasisekė. Poros 
mėnesių parapijos įtempta dar
buotė baigėsi sekmadienio va
kare su dideliu pasisekimu. Pir
mas triūsas buvo išparduoti 
keliolika tūkstančių šio pobū
vio bilietų. Antras darbimetis 
buvo tai pats pobūvis, kurs tu
rėjo įvykti salės kieme, bet į- 
vyko pačioje salėje, birž. 13 d. 
Kaip bilietų platinimas, taip ir 
pati Lawn party visiškai gerai 
pavyko. Už tai yra didelis kre
ditas kun. Albertui 
kui, beveik šimtui 
bių ir tūkstančiams

Baigiantis šiam

Abračins- 
bendradar- 
rėmėjų.
didžiuliam

pobūviui, buvo dalinamos pre
mijos bei dovanos. Pirmą dova
ną laimėpo Thomas Hali, 78 
Grove Avė., Wilmington, Mass., 
($500.00). Antrą — Stanley 
Micknewicz, 118'<> Dorchester 
Št, So. Boston, ($150.00). Tre
čią — Miss Laura Chandler, 
23 Nevport St., Dorchester, 
($100.00). Mrs. Svagždienė, 
366 W. 4th St., ($50.00). Radio 
laimėjo numerys 5534.

Sekantieji prašomi atsiimti 
savo laimėtas premijas: pa
veikslą — No. 3134, Radio — 
No. 5534, ir blanketą No. 3493.

Julius Čaplikas apsivedė su 
Eleonora Willard, birž. 13 d., 
gyv. 88 Whitfield St., Dorches
ter, Mass.

16 d. yra vaikams džiaugsmo 
diena. Užsidaro Bostono mo- 0
kyklos atostogoms. 9 v. r., pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St., 
bus laikomos padėkos šv. mi
šios. Po to bus išdalinta pa-! 
aukštinimai, kviečiami viąį pa
rapijos vaikai ir jų tėveliai.

Registracija. Iš priežasties 
didelės stokos butų, Jo Efc3ce-, 
lencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., prašo visų, 
kurie turi kambarių savo na
muose, užsiregistruoti Vetera
nų Butų Aprūpinimo centre. 
Tel. Hu 2-3031.

Liturgijos savaitė. Rūgs. 2- 
6 d.d., bus laikomos ypatingos 
pamokos Bažnyčios apeigų. 
Bus daug Gregorijoniško gie
dojimo.

Šv. Jokūbo bažnyčioje, Har- 
rison avė., pirmadienio ir ant-

Adv. Jonas J. Grigalus,
Metropolitan District’o komisi-
jpnierius, ALT valdybos narys | j-ndienjo vakarais yra laikomos
ir LRKSA 56-tojo Seimo Ren
gimo Komiteto pirmininkas, 
gyv. 52 G St., So. Bostone, šio
mis dienomis išrinktas So. 
Boston Co-operative bankos, 
116 Dorchester St., direkto
rium. Sveikiname!

pratybos bažnytinio giedojimo. 
Visi kviečiami lankyti šias pa
mokas.

Lankėsi ALT Iždininkas

Jonas Antanas, Juozapo ir 
Marijonos (Masionytės) Mata- 
činskų, gyv. 952 E. Broadway.

Pereitą savaitę Bostone lan
kėsi p. M. Vaidyla, ALT iždi
ninkas. Jis atvyko į Bostoną 
seimų reikalais.

ŽINIOS IŠ KANADOS

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Simonas Paulius, sūnus Simono 
Pauliaus ir Onos (Jakubaus
kaitės) Aliukoni»i»ž gyv. 13 He- 
cla St., Dorchester, Mass.

DAKTARAI

HAMILTONAS — Paskuti
niu laiku čia žymiai padaugėjo 
mūsų tautiečių, vieni atvyko 
miškus kirsti ir užbaigę ir dar 
neužbaigę kontraktą. Kadangi 
sezonas pasibaigė, tai turėjo 
leisti ieškoti darbo kitur. Šio
mis • dienomis atvyko tiesiai iš 
Vokietijos trys asmenys kaipo 
mūrininkai. Teko patirti, kad 
labai blogai maitina ir nuolat 
krausto iš lagerio į lagerį. Visų 
noras kogreičiausia apleisti su
griautą ir nedraugišką Vokie
tiją. Bet, deja, labai mažam 
skaičiui atsidaro durys. Kaip 
pasakoja, kad pav. Kasselio 
stovykloje yra apie 3,000 sie
lų, o tik trys lietuviai pateko 
kada ėmė specialistus - mūri
ninkus.

(VAROS SOMAI

A J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce TeL So. Boston 0948

Gegužės 2 d. buvo sušauktas 
bendras susirinkimas' aptarti 
tautinės veiklos klausimus. 
Buvo atvykęs iš Toronto L. T. 
Kanadoje atstovas, kuris nu
švietė esamąją padėtį ir para
gino imtis kultūrinio darbo. 
Nutarta suorganizuoti chorą ir 
tautinių šokių trupę. Chorui 
vadovaus iš Heidelbergo atvy
kęs buv. Marijampolės Šv. Vin
cento bažnyčios .vargonininkas, 
Vytautas Babeckas. Jis ne tik 
sugeba vesti chorą, bet ir gra
žiai griežia kitokiais instru
mentais. Turėdami savo tarpe 
energingą, tam atsidavusį as
menį, reikia tikėtis artimoje

Bea. 37 Oriole Street
West Roxbury, Itaaa. 
Tel. Parkway 1233-W

ninke”,

^KINKAS_________
L. R. K. S. A. 56-to Seimo Festivalo 
Tvarkytoja Tariasi Su Pirmininkais

uLii
I MILIAUSKAS, (Miliauskas), 
JSimas, iš Vilkaviškio ap., ir 
į vaikai Juozas ir Birutė, kurių 
motina Adelė Sakadauskaitė - 
Miliauskienė jau mirusi.

NARVILAS, Kazys, iš Kar
tenos vai., Kretingos ap., gy
venęs Argentinoje.

NATKEVIČIUS, Andrius, ir 
jo broliai Kazys bei Lukošius, 
iš Liudvinavos - Kalvarijos v.

NAUSĖDAITĖ - Feliusė, 
gim. Amerikoje, jos motina ki
lusi iš Tauragės vai.

PAKIRSKICTES, Juzė ir Ro
zalija (Juchniewiczowa ir Czar- 
niecka), iš Liubavo vi.

PALAZIJA, Julius, iŠ Mer
kinės vai., Alytaus ap., vedęs 
Juralevičiūtę.

PALAZUA, Petras ,iš Ne
munaičio vai., Alytaus ap.

PALIUUENE, Teklė, ir duk
tė Viktorija, iš Kurtuvėnų. t 

PAULAVIČIUS (Paulavi- 
črai), iš Žemaitijos.

PAULIUKAITYTE 
kenhagen, iš 
Middletown.

PILKONIS, 
munaičio .vai.,

-• • 1 
-------- -—— <■ i
ateityje gražių veikimo rezul- ( 
tatų.

Gegužės mėn. 23 d., Hamilto
ne Šv. Marijos, seselių bažny- , 
čioje įvyko pirmos lietuviškos 
pamaldos. Gražiai suskambėjo 
jau seniai girdėta taip širdžiai 
brangi lietuviška giesmė “Pul
kim ant kelių” ir kitos. Tai nu
kėlė .mūsų .mintis ir širdis į, 
mielą tėviškės, bažnytėlę, kur 
gal būt Stalinas pavertė į kokį 
komjaunuolių klubą, kas ten 
dažnai daroma.

mintinais. Labai 
paliko Seselių 

juk tai svetim- 
iš visai nežino- 
atvykę Tuo tar-

bet 
ap- 
lie- 

Ga-

Po pamaldų Seselės paruošė 
susirinkusiems vaišes kur buvo 
pasidalinta 
gražų įspūdį 
nuoširdumas, 
tautės, o mes 
mos šalies čia
pu atvyko J. E. Hamiltono Ga
nytojas, kuris trumpa kalba 
pasveikino lietuvius, ir pareiš
kė, kad kol kas tik atvažiuos 
iš kitur lietuvis kunigas, 
gal būt toliau ir pastoviai 
sigyvens. Pasiteiravęs apie 
tuvių būklę, Garbingasis 
nytojas apleido salę.

Dar reikia pažymėti, kad 
gražiai sugyvename ir su se
nais lietuviais, išskyrus kelis, 
kurie gal būt perdaug Stalino 
saulės apšviesti, nenori nieko 
klausyti. Bet tai tokių mažai. 
Taipogi gražiai sutariame ir su 
kitų tautybių pav., lenkais, ku- 
i^e duoda choro repeticijomis 
nemokamai naudotis sale. 
Mums labai nepatiko čia tas, 
kad po bažnyčiomis yra salės, 
kur būna šokiai ,tai atrodytų, 
kad Kanadoje kitas Dievas gy
vena. Pav., jei Lietuvoje kas 
taip bandytų daryti, (turiu gal
voje prieš karą) tai būtų sukė
lę baisią audrą. Nieko padary
ti negalime, nes kas šalis tai ir 
skirtingi papročiai. Gal mes 
irgi prie to priprasime, tada 
nesipiktinsime. t

Antanas Ruselaitis.

“Darbininko” 
Skaitytojai.

Aš lietuvis legionierius

Gerb.

Indo- 
berods š. m. sausio 

“Darbi- 
Pelėkio 

straipsnelį “Lietuviai Indokini
joje”. Labai malonu, kad tau
tiečiai .gana plačiai aprašo, a-’ 
pie mūsų gyvenimą. Bet gaila, 

‘kad šiame straipsnelyje, buvo

kini joje,
mėn., 6-me numeryje 

užtikau p.

Vienas iš naujoviškų šio Seimo parengimų bus Muzikos,
I>aiBU ir šokių Festivalas. Jis įvyks birželio 28 d., Municipal

-____ į_A - '-1 A l

rija, gimusi Latvijoje, Liepojo
je.

SARPALIENE - Krakaus- 
kaitė, Marija, gyvenusi Detroit, 
Mich.

SAUSDRAVAI, iš Žemaiti
jos- ?

SAVICKAS, Jonas - Aleksas, 
iš Telšių.

j SAVICKAS, Simanas, sūnus 
Antano, iš Vilkaviškio vai. ir 
apskr.

SCHWARZ’aitė - Lanis, Ele
na.

SEDLECKIENE • Bičkūnai- 
tė, išvyko iš Palangos.

SENKUS, Jurgis ir Petras, 
iš Šelvių km., Vilkaviškio ap., 
gyv. Nėw Yorke.

ŠEŠKEVIČIENE, Marijona, 
iš Sintautų vaL, Sakių ap.

SHMIDT, Virginia, prieš iš
tekant Marytė Jurk / 
duktė Antano, iš Marija_ poičs.
gyvenusi Newark.

ŠIUIPAITE - Jarušaitienė, 
Ona, iš Viekšnių vai., Mažeikių 
apskr.

SIURKAITE, iš Mažeikių ap. 
SKIBERAITE, iš Mažeikių a 
SKLIUTAS, Antanas, iš Va

rėnos vai., Vilniaus krašto, gy
venęs Chicagoje, buvo Vokie
tijoje su Amerikos kariuomene.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Coneulate General of Lttbuanb

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

I

Bor-
Tauragės, gyv.

Zigmas, iš Ne- 
Alytaus ap.

PLEČKAITIS, Jonas, iš Ke
turvalakių vai., Vilkaviškio ap.

POCIUS, Juozas, sūnus Pra
no, iš Šiaulių ap.

RAČKAUSKAS, Kazimieras, 
iš Laukuvos vai., Tauragės ap. 

RAMANAUSKAITĖS, 
dalena ir Pudencija, iš

■kių, Chicagoje.
RAZGAITIS, Kostas,

Mag-
Mažei-

iš Mo-
Building safcje, So. Bostone. Į šį parengimą, (turbūt pirmą lie- sedžio vai., Kretingos ap. 

RIDIKAS, Antanas, iš Kau
piškių vai.

i RIMKUS, Kazys, sūnus Vin-

tuvių tarpe) kviečiami iš visų kolonijų (ir bus iš įvairių) muzi
kai įvairiais instrutaentais; dainininkai, šokėjai, baleto, “tap” 
ir tautiniai, pavieniai ir grupėmis pasirodyti savo talentu ir lai-1 
mėti dovanas. Šio parengimo programa bus netikėta ir marges- co. 
nė už genį. Po programos bendri šokiai visiems, šios programos j RUKŠTELE, Kazimieras, 
tvarkymas pavestas p. Onai Ivaškienei, kurią čia matome ta- nūs Mykolo, iš Zarasų ap. 
riantis su Seimo Rengimo Komisijos pirmininkais, Bostono Met-j RUMBUTIS, Liudvikas, 
ropolijos Komisionierium, adv. Jonu J. Grigalių ir Pranu Razva- Rumbutytė, Helen, iš Kulių v., 
dausku, buvusiu Lietuvos Vyčių Centro pirmininku, o dabar Kretingos ap.
BAJLF 17-to sk. pinn. Po. šio įdomaus, jauniems ir seniems, pa- RUPKUS, Edvardas, iš Pa- 
rengimo ąęks Kkfhningasis Seimo bankietas; kurs įvyks birželio švitimo vai., Šiaulių ap.
29 <L, Hotei Statler, kuriame principai? kalbą pasakys šio Ko-, SABALIAUSKAS, Vincas, 
miteto garbės pirmininkas Jo Eks. Arkivyskupas Richard J. sūnus Petro, iš Kapčiamiesčio 
Cushing, D. D., Kong. John W. McCormack, Apdraudos Komisio- vai., Seinų (Lazdijų) ap. 
nierius Ch. F. J. Harrington ir mūsų išeivijos vadai. SABAS, Juozas, ir Pranas,
———————■ ■■ - ----- gyvenę Waterbury, Conn.

Lietuvs Generalinio Konsulato New I

'J .O

sū-

ir

Yorke Paieškomi Asmenys:
MASILIONIS, iš Pasvalio v., 

Biržų ap., Vilimavičių; giminai
tis.

MAŽIONIS, Steponas, gyve
nęs New Jersey valstybėje, tu
ri dukterį Barborą.

MEIL - Norvat, Anna (Mei-; 
liūnienė - Norvataitė, Ona), 
gyvenusi Brooklyn, N. Y.

MERTYNAITIS, iš Tauragės 
vai. ir ap. ;

MICKIŪTE, Marija, Elzbie
ta, Magdalena, ir Veronika, iš

Liudvinavo vai., Marijampolės 
ap., kurių ištekėjusių pavardės 
nežinomos.

MIKLOVAS, Antanas, ir 
taipgi Anelė Kazokaitytė - Mi- 
klovienė.

MILAŠEVIČIENE - Saba
liauskaitė, Juzefą, dar žinoma 
pavarde Milaszewicz, gyvenusi 
Sao Paulo, Brazilijoje.

MILEIKA (Mileikos), kilę iš 
Žemaitijos.

telio, Vilkaviškio ap. 
SAKALAUSKAS, Juozas, sū

nus Simono, gyvenęs Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

SAKALAUSKAS, Kazys ir 
Mykolas; Kazys buvo išvykęs 
Brazilijon.

SAKALAUSKAS, Vincas, sū
nus Juozo ir Marės šaukščiū- 
tės, kilęs iš Bartninkų vai., 
gyvenęs Pittston, Pa.

SAKAVIČIUS, turįs giminių 
Biržų ap.

i ŠALIGAN (Chaligan) -Gra
kauskienė - Čemevskaitė, Ma-

truputį netiesos, bei perdaug 
nusiskundimo.

Tad aš, neblogiausiai pažin
damas legionierių gyvenimą 
Indokinijoje, i 
šio straipsnio ar laiško auto-1 ®2£ ®t2.So- ®2?ton’_ Tel. So. ^Soovoii 129o.naus, ar tikrai kuriam nors le- vice-Pirmininkė — G. Gatiitaienc, 
gionieriui teko valgyti bezdžio-;
nių mėsos? Man, rodos, kad ne.1 ®-jhh st, So. Boston. Mase.

Aš irgi, esu negavęs maisto, n cmM st, W. Rozbory, Mass. 
ne vieną kartą, po keliatą die-; 
nų, operacijose, bet toli gražu, i 51 Tampa 8t, Mattapan, Mass. 
nei aš, nei kiti nevalgėme bez- 
džionių mėsos. Indokinija yra Kasos OL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

, , . . . . . 110 H St, So. Boston, Mass.turtinga, laukiniais, bei narni- , Draugija savo susirinkimus laiko kas 
niais jaučiais, ir jų, yra visur. 7«2VR
Jeigu neturime maisto, tai ieš-1 Seventh St, So. Boston, Mass. 
kome jaus,, bet ne 
valgymui.

Gal būt, šis tautietis, minėto 
straipsnio, ar laiško autorius,! 
turi mažai orientacijos konser-1 
vuotos jautienos mėsos reikale,! 
ir ją pavadino, beždžionių mė
sa? Kadangi, mes jos dažnai' 
gauname, tai vokiečiai ir pran
cūzai, jai davė net vardą: —1 
“Affėnfleisch” — “Viande de 
singė". Tai ar nebus, konser-i 
vuota jautiena, minėtoji “bež
džionių mėsa”?

. Lietuvis legionierius
Indokinijoje.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ D R-J 08 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
noriu paklausti,. pirmininke — Eva Markslenė, 

a v* At h Rt

SV. JONO EV. BL. PASALBINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA 
t

Pirmininkas — Juozas švacMya, 
801 8th St, So. Boston, Mana.

Vlce-Fttmlalnkaa —- Pranas 
702 E. 5th St, So. Boston,

Prot Ra*t — Jonas GBnsefc 
5 Thomas Pk-, So. Boston,

Fln. Balt — Aleksandras Iv 
440 K. Sirth St, So. Boston,

Iždininkas—Stasys K. OritaB«vi«UA 
899 E. Seventh St, S. Boston, Mase

Maršalka — O. Krasauskas, 
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mėnesi* 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj. 
492 E. 7th St. So. Boston. Mase

iVairos SOMAI
PAIESKAU brolio Wm. Vin

co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragainių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Canal zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St, So. Boston 27, Mass.

(14-t-14)

Callfomijoje Namus ar kitas 
nuosavybes 

kreipkitės pas: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas 

710 N. Vaa Neu A ve., 
HoUywood 38, Calif.

YAKAVONIS 
Fanerai Home

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vinco* Bolnkoni*, Savininkas.

! 251 lest Bradiny,

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mus.

v

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotcjao 
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-15B0

1ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

M4 lašt Broedvray
SOUTH BOSTON, MASS 

D. A. Zaletok**, f. E. ŽatetokN 
Oratoriai Ir BUtomuetoJal.

Patarnavimai dieną Ir naktį. 
KaplyCIa šermenims Dykai.

MOTART PUBUC 
TeL šou Beetoa OSIt 

•OU Beeten 2S08
l

MMi ■MBRA



Antradienis, Birželio 15. 1948

Amerikos Kongresas Ir Lietuvių
Tremtinių Į Ameriką Atvykimo 

Problemos
plačiau atvertų savo du
ris tremtiniams.

Geriausia kreiptis į savo 
valstijų kongresmanus — 
jie savo distriktų balsuo
tojų greičiau paklausys.
ATVYKUSIEJI TREMTI
NIAI IR SENIEJI AME

RIKOS LIETUVIAI
Kiekvienas lietuvis vi

suomenės veikėjas laukia 
daugiau lietuvių iš Euro
pos. Amerikos lietuviams
1 % ... i.<■. n . ..4 n... rei*

the aid of kia daug inteligentinių jė- 
of totalita-gų įvairiems lietuvybės 
therefore I darbams: parap i j o m s, 

( draugi- 
kovai už

was 
the

(Tęsinys)
“The Hon. Joseph W.

Martin, Jr. 
Speaker of the House 

of Representatives 
Washington, D. C. 
Dear Mr. Martin:

Bill H. R. 6163 which 
recently presented to
House of Representatives by 
Mr. Fellows ,is very favorable 
to the Displaced Persons in 
many respects. Our agency is 
deeply interested in the noble jie reikalingi ir naudingi, 
efforts of our country’s Legis-1 Amerikos lietuviams 
lature to come to 
innocent victims 
rian agression and 
am authorized by our Execu-įspaudai, šalpai, 
tive Committee to express our joms ir reikia 1 
gratitude through you to the Lietuvos nepriklausomy- 
respectful gentlemen in the; 
House who are making all ne-Į 
cessary steps to enact emer- 
gency legistlation for admis- 
sion to the United Statės of a 
fair share of displaced persons.

With reference to Bill 6163. 
we would likę to suggest cer- 
tain changes for your conside- 
ration:

1. It would be very helpful 
to the DP’s and to their spon- 
sors if the requirement to have 
individual affidavits of support 
could be eliminated.

2. It would be very unfair to 
such countries as Lithuania. 
Latvia and Estonia which have 
such small quotas. if the ad- 
mitted number of their natio- 
nals under the prcpcsed legis-!A. Valstybės niekad Pa- 
lation should be “mortgaged" i balti jo valstybių: Latvi- 
for the future. This vouidijos, Lietuvos ir Estijos 
mean that immigration from’ nebuvo pripaŽinUSlOS pri- 
these countries would be closed 
even for a centurv.

3. It would be more desirable 
to have a Coordinating Com- 
mission of three members ra- 
ther than one Coordinator. as 
is proposed in the bill for the 
coordinating 
immigration 
of DPs.

We would be very grateful if-veikia.
you would be able to give our j Be to, pabrėžė, kad So- 
suggestions your due conside- vietų konsuliariniai valdi- 
ration”.

Panašiai 
t^s šalpų 
teikiančios 
BALF. Kreipkitės į sena-j 
torius ir kongresmanus su1 
prašymu ko greičiausiai ■ 
Tvarstyti ir priimti VViley

bę tinkamų jėgų. Reikia 
ir naujos lietuvybės dva
sios. Be to, mūsų Ameri
kos lietuvių troškimas vi
są laiką buvo ir yra lietu
vių tautai pagelbėti dau
giau įdiegti Amerikos 
dvasios.

AMERKOS VYRIAU
SYBĖ MUS UŽTARIA
Kiekvienu laivu iš Euro

pos atvykstą lietuviai yra 
mielai laukiami. Jiems 
gelbsti Lietuvos valstybės 
ištaigos: pasiuntinybės ir 
konsulatai. Oificialiu pa- 

, reiškimu Valstybės De
partamentas kovo 29 d. 
paskelbė pasauliui, kad J.

be “mortgaged" , balti jo
____ T

and effecting the 
and resettlement

jungtų prie Sovietu Są
jungos. Valstybės Depar
tamentas išsiuntinėjo 48 
valstybių gubernatoriams 
laiškus, kuriuose aiškiai 
pabrėžė, kad Amerika 
Baltijos kraštus laiko ne
priklausomais ir jų kon
sulatai
Amerikoje pripažįstami iri

kreipėsi ir ki- 
organizacijos,' 
su NCRC ir

DARBININKAS
I

PIIJMADIFNI

i 
I

bijodami, kad iš vado vau- 
amų vietų < jie amerikie
čių lietuvių neišstumtų. 
Vieningumo trokšta Ame
rikos lietuviai labai nepa
tenkinti, kad tremtiniai 
oepagelbsti seniesiems lie
tuviams talkinin kauti 
grupių suartėjimo darbe. 

Tš kitos pusės — tremti
niai skundžiasi, kad sun- 
_u seniai įsisenėjusius A- 
merikos lietuvių kivirčius 
sušvelninti.

TURIM IŠLAIKYTI 
KVOTIMUS

BALF centras, girdėda
mas įvairius nusiskundi
mus, jaučiasi gana blogai, 
nes žino, jog vieno kito 
netaktas ar nemokėjimas 
Drisitaikinti prie naujų 
nąlygų Amerikoje, gali 
Dakenkti tūkstanči a m s 
lietuviu, kuriems norima 
pagelbėti iš Eurooos į A- 
meriką atvykti. Iš kitos 
nusės, vienas kitas nesusi
pratimas ar netaktas 
greičiau išreklamuojamas, 
negu pavyzdingi ir gražūs 
darbai. Išvada — ir trem
tiniai ir vietiniai turėtų 
išmokti daugiau .kantry
bės vieni kitus geriau pa
žinti, taikyti Amerikos 
gyvenimo sąlygoms, ko 
greičiausiai išmokti sugy
venti ir drauge dirbti.

PAŽINTI AMERIKĄ 
IMA LAKO

Palyginti, 
vy katančiųjų 
aišku, negali 
sistovėjusios
tvarkos ir gyvenimo pa
pročių. Dėl to, tremti
niams ir svarbu studijuoti 
Amerikos gyvenimą, pa
žinti Amerikos lietuvių is
toriją, su jais bendradar
biauti. Jei daug kas atro
do kitaip negu Europoje, 
žinokime, kad buvo prie
žastys, kurios gyvenimą 
Amerikoje kita vaga pa
kreipė.

Lietuvių tautai šiandien 
svarbu būti vieningai. 
Prieš pasaulį svarbu įro
dyti, kad lietuviai susi
pratę, kultūringi, priaugę 
nepriklausomai valdytis. 
Būdami mažos tautos sū-

mažas at
skaičius, 

pakeisti nu- 
Ameri k o s

YY
Y
Y
Y
Y
Ybei pasiuntinybė j y 

i o neina bristo m i irMY ❖

Visi keliai Liepos 5 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį £« 
parką, kur įvyks tradicijinė NAUJOSIOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA. ♦»

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysfte su savo senais ♦♦♦ 
draugais ir prieteliais. • .V

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- Y 
tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir tt. Pikniko *1* 
rengimo komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti. X

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA. X
V

ninkai neturi legalinių tei
sių J. A. Valstybių teis
imuose reikšti
ar atstovauti
įbes. Lietuvos, Estijos
i Latvijos piliečiais tebesi- 
irūnina tų valstybių ofi
cialūs atstovai.

pretenzijų 
tas valstv- 

ir

ir Fellotvs bilius su reika- SUNKIAI ĮSIKŪRĖ LIE- klose, Pittsburgho liejyk- 
lingais pakeitimais, kad 
Amerika nuo liepos 1 d.

Bemard Baruch, žinomas amerikietis politi
kierius (dešinėj) spaudžia dešinę Belmont Park, 
Ix>ng Island, N. Y., vartų sargui, kuris rado jo 
pamestus dvidešimts dvi šimtines. Jis tam geram 
vyrukui davė 500 dolerių radybų.

X, 
moja galvoseną ir sten
giasi “sudrumstame van
denyje0 pažuvauti.

Nenakęsdami savitarpio 
kivirčių kai kurie lietu
viai yra pasitraukę iš vi
suomeninio darbo, nusivy- 
ę, kad maža tauta, .gy
vendama tokiose sunkiose 
sąlygose, dar nesugeba į- 
natyti savo nelaimių.

GELBĖKIM AUSTAN
ČIUOSIUS!

Pasimokę iš nraeities 
klaidų, sekdami šių dienų 
gyvenimą, trokšdami lie
su vių tautai gražesnio ry
tojaus — visi 
ležiūrint,
turi stengtis 
kultūringai

*

lietuviai, 
kur gyventu, 

vieningai, 
ir praktiškai 

siekti lietuvių tautai gra
žesnio rytojaus. Vienas tų 
siekimų praktišku būdu— 
mėginti iš gelbėti ken
čiančią lietuvių tautą Eu
ropoje iš bado, nesveika
tos vargo. Tą galime pa
siekti aukodami BALF, 
Dildydami afidevitus, į- 
steigdami atvykstantiems 
iš Europos pagalbos cen- 
trelius, pagelbėdami jiems 
surasti pragyvenimo šal
tinį ir patalpas gyventi ir 
nrašydami jų, kad Ameri
kos lietuviams jie pagel
bėtų šiame sunkiame dar
be, gelbėti savo gimines, 
savo draugus ir visą lie
tuvių tautą iš baisios ne
laimės. Turėkime gerų no- ~ 
rų, ištvermės, pasiryžimo 
ir pasiaukokim!

♦ ♦ •

Bendrasis Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas vei
kia nuo 1944 m. kovo 25 
d. Nuo 1944 m. iki 1946 
m. buvo National War 
Fund nariu. Nuo 1947 ru
dens yra American Over- 
seaą Aid — United Na- 
tions Appeal for Children 
nariu. Nuo pat CARE įsi- 
steigimo dienos, BALF 
yra narys. Be to, priklau
so American Council of 
Voluntary Agencies for 
Foreign Relief ir yra re
gistruotas Advisory Com- 
mittee on Voluntary Fo
reign Aid of the United 
Statės Govemment. BAL- 
F’as artimai bendradar-

BALF centrą pasiekia į- 
vairūs skundai. Daugiau
sia juos galima suklasifi
kuoti, taip: 1) tremti
niams Amerikoje labai 
sunku įsikurti! 2) moks-

jai į J. Valstybes iš Lietu- galba lietuvių tautoje ne- 
vos augant, Lietuvos kai- išvystyta ir nebuvo auk- 
mo sūnūs ir dukros at- lėjama, Būdami savigar- 
vykdavo be pinigo, rėmo- bos žmonės, pirmiau neiš- 
kėdami kalbos, beraščiai, mokome ir sunkiose gyve- 
Bet sukūrė gyvenimą. Jie nimo sąlygose organizuo- 
sunkiai užsidirbo duoną!tai susitvarkyti savišal- lo žmonėms irpapratu 
Pennsylvanijos anglių ka-įpos įstaigas. BALF orga- 
syklose. Chicagos skerdy-Įnizacijai tenka šioje sri-

■ tyje pionieriauti.
TUVIŲ PIONIERIAI
Prieš 50 metų imigraci- audinyčiose ir batų dirb-

lose, Naujosios Anglijos
TREMTINIŲ (VEŽIMAS

Tremtiniams į Ameriką 
atvykti gelbsti keturios

tuvčse. Jie pristeigė para
pijų, draugijų, įstaigų ir 
spaudą, mokyklų. Šian
dien atvyksta jau Nepri
klausomos Lietuvos auk- baLF su visomis bendra- Ker4

siems kitaip gyventi, A- 
merikoje tenka persunktai 
dirbti; 3) seniai atvyku
sių Amerikos lietuvių jie 
nenorį suprasti; 4) Ame
rikos kultūra jiems atro
danti keista ir 5) kad

tikybinių įsitikinimų pa-!tremtiniai pamirštą įver-
grindų organiz a c i j o s.

lėti, daugumoje mokyti, 
lietuviai.

Čia pradedama žiūrėti į 
juos kaip į atvežančius 
'kultūrą ir kaip į pavyz
dingus darbininkus.

BALF TALKA
BALF pareigūnai visą 

laiką stengiasi tremti
niams padėti, į________

I pasitikimu laivuose, koo- 
|peravimu afidevitus 
nant, Amerikoje jsikun-i 
mū, baigiant pastangomis' 
juos įtraukti i Amerikos! 
lietuvių kultūrini ir vi-j 
suomeninį darbą. Ideali
zuojame mes juos, ju lau-! 
kiame daugiau ir visais 
būdais stengiamės jiems 7^'netekusiais’ • ' ‘ 

įniais, greitu gyvenimu! 
LIETUVIUOSE ŠALPA— gyvenančiais, Amerikos 

PIONIERYSTĖS lietuviais — susikerta, pa-
STADIJOJ Į

šalpa

darbiauja ir visoms gelbs- 
ti.

TREMTINIAI 
AMERIKOJE

tinti Amerikos lietuvių 
širdį ir troškimus

nįs ir dukterys, lietuviai įbiauja su didžiosiomis A- 
gali įrodyti, kad moka ir menkos organizacijomis, 
nori sugyventi ne tik su! kurios rūpinasi tremtinių 
savaisiais kaimynais ir !Wimu, jų imigracija ir 
draugiškais žmonė mis, 
bet kad nori jog ir kiti su 
jais sugyventų.

LIETUVIU TAUTOS 
PRIEŠAI MUS 

DEMORALIZUOJA
•

Kiekvienas turi atminti, 
kad lietuvių tauta turi 
priešų, kurie stengiasi džiaugsmo šaltinis, ne? 
vykdyti drumstimo darbą, Smogus turi proga pareikšti sa- 
Aišku, yra ir pasamdytų »o asmenybę, 
agentu, kurie demorali-

kurti. Iš kitos pusės trem-l 
tiniai skundžiasi, kad| 
jiems sunku susikalbėti 
'su senoviškų pažiūrų,* OLA

Iki dabar atvykusiųjų iš j prieš pusę šimto metų, at- 
uronos lietuviu tremti- vykusiais lietuviais. Kai

UUH1C1- - *

pradedant ‘/ „„L

(EuroDos
Įnių jau turime virš tūks- 
tančio. Daugiausia jų ap- 

‘ . pas gimines ir 
draugus. Proporcionaliai 

Į jų daugiausia apsigyvena 
lietuvių seno-

kurie tremtiniai skun
džiasi, kad seniai atvykę 
lietuviai 
lietuvių 
lietuvių 
pasiviję

jau yra pamiršę 
kalbą, tikruosius 

papročius ir ne- 
Nepriklausomy- 

. jse kolonijose. Begyvenda-į bės Lietuvoje buvusios 
[mi drauge, aišku, pradeda j kultūros. Dar Amerikos 

T5 į vieni kitiems, dažnai dėl ‘ lietuviai nusiskundžia, 
j smulkmenų, įsipykti. Sun-.kad tremtiniai neina į se

nikiai gyvenę, dapg varg°‘niai jų įkurtas organiza- 
? patyrę, tremtiniai neten- cijas, o mėginą steigti sa

ka kantrybės ir su kan- Vas ir skiriasi nuo seniai- 
vieti- atvykusių lietuvių. Trem

tiniai skundžiasi, būk, A- 
merikos lietuvių organr- 

;sako tą, ko normaliai gy- nacijų veikėjai nekviečią 
ir savitarpio pa-’vcndami nebūtų pasakę, tremtinių drauge veikti,

lįkurdinimu.
BALF Imigracijos Skyrius 

United Uthnanian Relief Fund 
of America .

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-1422—23

Kūrybinis momentas vra 
jame

f

Pro f S f rieti

Šie du valdininkai: George V. Allen, Assistant 
Secretary of Statė for Public Affairs ir Charles 
Thayer, acting Chief of the Intemational Broad- 
casting Division, Washingtone, buvo j>akviesti 
Houše Executive Expenditures subcommittee dėl 
tariamai prasiveržusių “Voice of America” infor
macijoje netikrų pranešimų liečiančių USA.


