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Katalikas, kun neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteterfa.
♦

DARBININKAS
• Visur “šnipai”
• Pertrumpos rankos
• Velykinis “margutis”

•
Kai paskaitai Mizaros mizer- 

nąją “laisvę”, tai visuose pus
lapiuose, tarytum raudonu siū
lu, tęsiasi aimanos, kad juos 
apstojo tik “šnipai” ir “šni
pai”... Tą patį randi visoje 
“laisvėje”, tą patį kalba ir bim
balas savo “krisluose”.

štai, pažiūrėkime! Bimba ra
šo: “12-kos komunistų vadovų 
teisme valdžia išstatė liudinin
ku savo šnipą, tūlą Herbert A. 
Philbric”. (“Laisvė” Nr. 85).

Kitame numeryje (Nr. 86), 
mizariškame editorijale: “Šni
pai darbininkų judėjime”, tarp 
kita ko, rašoma: “Kapitalistai 
naudoja visokias priemones 
darbininkų judėjimui susilpnin
ti, bet bene bjauriausia jų 
priemonė yra šnipai”...

Ir kas gi, jų manymu, naudo
jasi tokiais metodais — šnipų 
infiltravimu į priešingų pažiū
rų lagerius? Gi: “taip darė ca- 
ristinė valdžia Rusijoj, taip da
rė Hitleris, taip darė Smetona, 
taip darė Čiangkaišekas, taip 
daro ir Wall strytas”... Taigi, 
o Stalinas? — Ne, jis taip “ne
daro”... Kur jis darys, toks 
“nekaltas avinėlis”...

O iš tikrųjų, tai štai kaip y- 
ra! Bimbos akimis žiūrint, visi 
tie, kurie, pamatę žiauriausius 
komunistų darbus, 
ištikimais komunistų
nariais, pasitraukia iš jų eilių 
— jie vadinami “šnipais”...

Čia norėtųsi drg. Bimbą ir 
drg. Mizarą paklausti: ar buvo 
šnipais partijoje ir: Kravčenko, 
Guzenko, Tokajevas, Budensas

Tuo pačiu, žinoma, dar nori
ma pastebėti, kad milžiniškais 
šuoliais jau artėja laikas, kuo
met diktatoriška komunistų 
partija, iš viso, greitai ras tin
kamą savo vietą ir bus pasta
tyta šalia jai tinkamų vardų: 
nacių, fašistų ir kit. totalisti- 
nių išmistų. Iš tikrųjų, kuo gi 
geresnis rusiškasis komunizmas 
už vokiškąjį buvusį nacizmą ar
ba itališkąjį fašizmą. Ypač ko
munizmas su nacizmu — yra 
kaip du dvynai broliai. Jie sa
vo laiku ir kalbą rado visiškai 
bendrą tarpusavy. (Prisiminki
me von Ribbentropo ir drg. 
Molotovo aktus).

Ir pas vienus, ir pas kitus — 
veikė panašūs konclageriai, tik 
su tuo skirtumu, kad nacių ir 
jų kacetų nebėra, o Sovietų 
Rusijoj — panašios “įmonės” 
tebeveikia pilnu apkrovimu. 
Taigi, komunizmas daugiau 
“blėdžių”, Pulgio Andriušio žo
džiais tariant, yra pridaręs pa-
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Britu Minia Puolė 
Komunistų Vadų

Londonas, Anglija — 
Britų Komunistų partijos 
generalis sekretorius, Ha- 
rry Pollitt buvo atvykęs į 
Plymouth, pajūrio mieste
lį, kalbėti apie Britų lai
vus Kinijos Yangtze upė
je, kuriuos kiniečių komu
nistų ginkluotos jėgos 
šaudė ir užmušė nemažai 
jūreivių.

Harry Pollitt, komunis
tų vadas, kritikavo Britų 
valdžią už pasiuntiųią lai
vų į pavojingą kito krašto 
sritį. Jis savo kalba tiek 
suerzino minią, kad į kal
bėtoją iš minios paleido 
plienines kėdes ir viena jų 
pataikė į kalbėtoją. Pollitt 
buvo priverstas nutraukti 
kalbą ir pasislėpti. Tik 
policijos apsauga jį išgel
bėjo nuo įtužusios minios.,

Kaikurie iš minios buvo 
nuėję prie Komunistų par
tijos centro namo, išmušė 
jo duris ir langus. į

Policija savo automobi
liais nuvežė Harry Pollitt 
į Londono traukinį ir to
kiu būdu jį apsaugojo nuo 
pasipiktinusios minios.

Visoje Anglijoje kyla 
didelis pasipiktinimas ko
munistais, nes Britai aiš
kiai mato, kad nėra loja
lūs savo kraštui, kad jie! 
tarnauja raudonajai Mas
kvai.

*

Kaip Icelando delegacija su Bjami Benediktsson priešaky išvyko į 
Washingtoną pasirašyti Šiaurės At’anto paktą, tai iš anksto Maskvos 
inspiruoti agentai ir pasekėjai susirinko prie parlamento rūmų pareikš
ti protestą. Vaizdas ir parodo tą mementą. Kadangi buvo raudonųjų ke
liamas triukšmas tai policija išsklaidymui paleido ašarines bombas. 
Verkė raudonieji ne tik dėl to kad jie raudoni, bet ir kad Maskva sukūrė 
tokias aplinkybes, kurios privertė kakarines valstybes sudaryti savi
saugos paktą. |

Prezidentas Reikalauja LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
Pravesti Priverstinų 
Svdtafts Apdraudę KONCERTAS BUVO 

• SĖKMINGAS
1

lietimų Kultūros Instituto 
Naujieji užsimojimai

Š. m. balandžio m. 18 d. 
New York’e įvyko Lietu
vių Kultūros Instituto 
Valdybos posėdis. Jame 
naujai sudarytoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis ir 
aptarė tolimesnės veiklos 
klausimus. Dabar Institu
to Valdybą sudaro Prel. J. 
jBalkūnas, kun. Pr. M. Ju- 
iras, adv. K. Jurgėla, prof. 
Dr. A. Kučas, p. J. B. 
Laučka, Dr. J. Leimonas, 
kun. prof. Ražaitis, Dr. A. 
šerkšnas ir prof. A. Vai
čiulaitis. Valdyba parei- 

įgomis šiaip pasiskirstė: 
įkun. Pr. Juras, pirminin- 
•kas, p. J. B. Laučka, vice-

pintis lietuvybės ugdymo 
reikalais.

Veiklos sustiprinimui 
nutarta imtis visos eilės 
naujų žygių.

Prezidentas Tr 
giria kataHdžkg 

auklėjimą

v ’, i : j n .L b j

Prezidentas Trumanas 
pareiškė 8000 katalikų 
mokytojams delegatams, 
susirinkusiems į savo su
važiavimą Philadelphijoj, 
kad auklėjimas paremtas 
aukštais krikščioniškais 

__ > ___________ r__  idealais užtikrins žmonių 
pirmininkas, prof. A. Vai- tarpe taiką ir padarys 
čiulaitis, sekretorius ir žmones laimingesniais, 
kun. prof. Ražaitis, iždi- nes toks auklėjimas skati- 
ninkas. Visi kiti lieka vai- J 
dybos nariais.

na daryti gera, išplau
kiantį iš aukščiausių mo
ralinių principų.

Nusistatyta stipriau veik
ti. Darbas pasidalintas at
skiromis sritimis. Prof. 
Dr. A. Kučui pavesta su- 
organizūoti Istorijos sek-

Kompanijas Reikalauja 
Pradėti Derybas

Washington, D. C. — 
ei ja, prof. A. Vaičiulaičiui Pietinių kasyklų savinin- 
pavesta suorganizuoti Li- kai reikalauja, kad ang- 
teratūros jr Meno, o taip liakasių unija tuojau pra- 
pat ir Lituanistikos sek- dėtų derybas dėl naujos 
ei jas, adv. K. Jurgėla pa- sutarties, nes dabartinė 
prašytas būti Spaudos sutartis išsibaigia birželio 
Biuro Direktoriumi, kun. 30 d.
Pr. Juras prašytas ir to-) Angliakasių unija su de- 
liau rūpintis jau nuo ąe- rytomis nesiskubina, nes 
niau jo pastangomis sek- mano, kad Taft - Hart-ey 
mingai organizuojamu lie- įstatymas bus panaikin- 
tuvių kultūriniu archyvu tas. Tą įstatymą panaiki- 
ir galop Dr. J. Leimonui nūs, darbininkai galėtų 
kartu su kun. Pr. Juru rū- daugiau laimėti.

VV'ashington, D. C. — 
Balandžio 22 dieną Prezi
dentas Trumanas kreipėsi_______________ _________________
į Kongresą prašydamas ne įvyko nepaprastai gra- p. Elena Novikienė, o jai 

_ . ___ priijPtt kad viai įrairMR^ , įkempanavo jm dukrele
mJmc ’ gyventojai“ sveika- ]{urįo žvaigždė buvo Vincė Eleonora, o užbaigta —

tos apdraudą visame kras-jonuškaitė, Lietuvos Vai-Lietuvos himnu, kurį gie- 
te. Jis sake, kad vist ture-igtyijinės operos artistė, dojo koncerto programos 
tų mokėti, į sveikatos ap- jaį akompanavo Jeroni- dalyviai, vadovaujant ar- 
draudos fondą, kad vai- L . .
džia galėtų apmokėti me- torius* 
dicinos sąskaitas iš to 
fondo.

Prezidentas Trumanas 
taip pat prašė priimti į-

rytas fondas teikimui pa- ninkė, iš Norwood. Jai a- 
galbos ligoninėms ir sta- kompanavo jos dukrelė E- 
tymui naujų ligoninių.

i 
i

Washington, D. C. — 
Šiomis dienomis Preziden
tas Trumanas paskyrė ad
mirolą Alan G. Kirk am
basadorium Sovietų Rusi
jai.

Admirolas Kirk nuo 1946 
m. buvo Jungtinių Vals
tybių ambasadorium Ang
lijai.

I

• Sekmadienį, balandžio Programa pradėta Ame-
24 d., Jordan Hali, Bosto- rikos himnu, kurį giedojo

Kinijos Raudonieji Apsupo
30,000 Nacionalistų Kareivių

Nukirto Kelią Pabėgimui

mas Kačinskas, kompozi- tistei Vincei Jonuškaitei. 
------ . Abu yra iš Lietu-( Koncerto programos 
vos, pasisalinę nuo Rus1- kiausėsi rinktiniausieji 
jos bolševikų tironijos. meno mėgėjai, suvažiavę 

Dalį programos išpildė iš įvairių Naujosios Ang- 
statymus, kad būtų suda- P- Elena Novikienė, daini- lijos lietuvių kolonijų.

... ----- j T-5 - Nors Jordan Hali ir nebu
vo pripildyta, bet į tokius 
koncertus, kokius rengia 
Lietuvių Radio Valanda, 
niekas kitas iš lietuvių 
rengėjų nesutraukia dau
giau žmonių. Tai garbė 

Grupės pašoko tautinius Naujosios Anglijos lietu- 
šokius. viams, meno mėgėjams.

. Gražią, Lietuvių Radio Visi skirstėsi labai pate- 
j Valandos programas ir kinti koncerto programa 
koncertą įvertinančią į- ir dėkojo programos da- 
žanginę kalbą pasakė Dr. lyviams - artistams - ar- 
Mykolas F. Grendal, įžy- tistėms ir koncerto rengė- 
mus chirurgas. Jis kalbė- jams už tokią skoningą ir 
jo lietuvių ir anglų kalba, turiningą meno puotą.

Anketa Lietuviškumo Reikalu

leonora. Klasiškus kuri- 
‘ nius sugrojo Gilbertas 
• Gailius, akordionistas. p. 
Į Onos Ivaškienės vadovau- 
; jamos Tautinių Šokių

Shanghai, Kinija —Pra- hai miestą, kad jį apginti 
neša, kad komunistų gin- nuo raudonųjų įsiveržimo, 
kluotos jėgos įsiveržė į ---------------

prieš žmoniškumą dar tebevyk- nalistų kareiviams pabėg- Informacija tremtiniu GRAŽUS DRĄSOS PAVYZDYS
ti kelią ir apsupo 30,000

Man godojasi, kad artėja lai-j nacionalistų kareivių tarp 
kas, kuomet visi buvę komunis- Shanghai ir Hangchdw.

do... reikalais
Kinijoj dabar vyksta pi-r resnysis, misionieriui pa-
. • • « vr* • 1 ■ • XI — - FT1X-_~.lt ?  — x _New Yorko uoste laivus lietinis karas. Vienoj ko-į reiškė: — Tėveli, ir aš esu

tai, kartu, žinoma, ir visi Bim-j Raudonieji taikosi į- patinka lietuviai kunigai: munistų užimtoj srity nuo katalikas. Dabar aš turiu
bos, Mizarai, Andruliai ir kito- traukti į savo spąstus a- Juozas Aleksiūnas ir Juo- seniau veikė misionieriai gyvą įrodymą, kokios di-

pie 3qq qqq kiniečių karei- zas čekavičius. Jiedu pa- Tėvai Kapucinai. Vieną dėlės vertės žmogų mes
vių, kurie 
Shanghai.

Shanghai miestas yra lyno vyskupijos tremtinių būrys. Būrio vyresnysis 
aptvertas aukšta medine raštinėje du kartu savai- nueina pas šio vienuolyno 
tvora apsigynimui. Rau- tėję: antradieniais ir vyresnįjį ir jam sako:

, donų jų ginkluotom jė- penktadieniais dežuruoja
Įgoms [ _ _ _ 1
miestą, buvo sudarytas iš 5 vai. po pietų. Jie lietu- prietarų

- - - • M ■ .

kie kitokiausi — bodėsis ko
munisto vardo ir gal norės, 
kad juos kas nors užskaitytų 
tik kaip buvusius “šnipus” ko
munistų partijoj...

•
Kaip žinome, UN-o asamblė- 

Tęsinys 2-rame puslap.

traukiasi link deda tremtiniams atlikti dieną j Kapucinų vienuo- turime Jūsų asmenyje. — 
formalumus. Beto, Brook- lyną 'įsiveržė komunistų Ir, palinkėjęs geriausios 

kloties, pasitraukė.
Fordo Kompanijos Darbi

ninkai Nubalsavo 
Streikuoti

M
ginkluotom jė- penktadieniais dežuruoja — Tai esi krikščionis. Jūs 

įėjus į Nanking’o lietuvis kunigas nuo 1 ligi turit žinoti, kad mes šitųl 
nepakenčiam ir! 

civilių komitetas valdyti vius interesantus infor-'jiems toliau veikti nelei-'

k

A M
SECURITY

»iu 11 ’/f

Detroit, Mich. — Fordo 
miestą ir jame buvo at- muoja tremtinių reikalais.!džiam. Atsisakyk savo ti- River Rouge automobilių 
statyta tvarka. Kas norėtų tremtinių rei-;kėjimo arba mirk! — Ir, dirbtuvės darbininkai 30,-

Kinijos valdžios koman- kalais gauti informacijų | išsiėmęs revolverį, prade- 290 balsų prieš 4,400 nū
dienai pareiškė, kad jų arba užpildymo garantijų] jo vienuolyno vyresnių jam tarė streikuoti dėl to, kad 
ginkluotos jėgos gins blankų, gali kreiptis tomis grąsinti. Bet šis ramiai kompanija didina skubo- 
Shanghai miestą iki pas- dienomis ir valandomis į pareiškė, kad nuo savo ti- tumo darbą ir už tą patį 
kutiniųjų. Nacionalistų Diocesan Resettlement kėjimo neatsisakąs. Tuo- atlyginimą, 
komandierius Gen. Tang Committee, 191 Joralemon met sekė alsavimą stab- | šį darbininkų nutarimą 
En-po, kaip praneša, turįs Street, Brooklyn 2, N. Y. dantis laukimo momen- streikuoti dar turi užgirti 
armijas (60,000 vyrų), Galima kreiptis ir laišku(tas, po kurio kinietis, ko- CIO automobilių darbinin- 
kurie yra apjuosę Shang-i lietuvių kalba. Įmunistų karių būrio vy-!kų unijos centro valdyba.

(Prašoma atydžiai perskaityti, apsvarstyti ir neatidėliojant 
atsakyti)

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių tautinė są
monė ir lietuvių kalbos vartojimas yra tokiam stovy, 
kuris kelia rimto susirūpinimo. Tai būklei pagerinti 
reikia ir rimtų studijų ir rimtų priemonių. Tai ypač 
svarbų dabar, kai eina žūtbūtinė kova dėl lietuvių 
tautos išsilaikymo ir Lietuvos išlaisvinimo ir kai lie
tuvių tautos akys tuo reikalu yra nukreiptos ypatin
gai į Amerikoje laisvai gyvenančius lietuvius. Bet tai 
dar ne viskas.

Lietuvių tautinė sąmonė turi būti visur ir visuo
met stipri. Juk lietuvių tauta yra ne tam kad mirti, 
bet kad gyventi, kurti ir tuo būdu atlikti jai atiten
kančią žmonijos gyvenime misiją. Galop, jokia tauta 
negali abejingai žiūrėti į savo kamieno džiūstančias 
šakas.

Visi šitie motyvai mus paskatino paruošti čia 
kartu spausdinamą anketą ir paprašyti visų geros va
lios lietuvių pareikšti į anketoj iškeltus klausimus sa
vo atsakymus. Mes tikime, kad duoti atsakymai su
teiks labai vertingos medžiagos šio reikalo tinka
mam ^sprendimui ir tuo būdu daug prisidės lietuvių 
tautos gyvastingumo palaikymui.

Šis klausimas yra svarbus, todėl į šią anketą pra
šome veikiai atsakyti ir grąžinti LIETUVIŲ KULTŪ
ROS INSTITUTO pirmininkui kun. P. M. Jurui, 94 
Bradford Street, Lawrence, Mass.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS 
ANKETA

Kokioj būklėj, Tamstos nuomone, yra Amerikos 
Jungtinių Valstijų lietuvių tautinė sąmonė ir lie
tuvių kalbos vartojimas? Geroj, blogoj, atitaiso
mo j ir tt.
Kas turi imtis tos būkles gerinimo ir kaip?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų seniau čia gy
venantiems lietuviams?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų naujai atvyku- 
siems lietuviams tremtiniams?

5. Kitos tuo reikalu pastabos ir pasiūlymai.
PASTABA. Prašome šią anketą nusirašyti, duoti 

atitinkamus atsakymus, pridėti savo parašą ir adre
są ir pasiųsti nurodytu adresu Lietuvių Kultūros Ins
titutui.

1.

2.
3.

4.
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Š. m. bai. 27 d., laivu 
“General M. L. Kerše/’ į 
New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Adomonis. Jurgis, Juli
ja į Philadelphia, Pa.

Alekna, Jonas, Ona į 
Magnolia, Dėl.

Apanavičius, Simas, Ie
va, Aldona, Nijola į Chi
cago, III.

Aušra. Jonas į Rhine- 
lander, Wisc.

Babickas, Kazimieras, 
Marta, Rimantas į Sodus, 
Michigan.

Bacevičiūtė, Nijolė į E. 
Chicago, III.

Baitrėnas, Jonas, Uršu
lė, Petras, Domicėlė, Leo
nora, Stanislava į Los An
geles, Calif.

Barmus, Kazimieras, Va
lerija, Dalia M. į Troy, N.
Y. *

Bakšys, Juozas į Dor
chester, Mass.

Bakšytė, Joana į Hart
ford, Conn.

Baniukaitis, Mykolas, 
Benedikta į Ozone Park, 
N. Y.

Baronas, Aloyzas į So. 
Boston, Mass.

Barsčiauskas, Jurgis i 
Detroit, Mich.

Bartkus, Izidorius į Chi
cago, m.

Bainarauskas, Vytautas 
į Chicago, III.

Blazė, Karlis į Amster
dam, N. Y.

Beinorius, Bronius, Al
dona, Irena į London Brid- 
ge. Virginia.

Bružaitė, Cecilija į Det
roit, Mich.

Budriūnas, Bronius į 
Detroit, Mich.

Bulota, Julius, Antanina 
į Linden, N. J.

Campe, Adolfas, 
miera, Kazimieras, 
minas į Waterbury,

Daniušis, Povilas 
zareth, Kentucky.

Dapsienė, Elena. Andro- 
nis į Omaha, Nebraska.

Dulskis, Romas, Adelė į 
Brooklyn, N. Y.

Duoba. Elena, Juozas, 
Salomėja, Danguolė, Ge
ma i Nonvood, Mass.

Dusikis. Romualdas į 
Clifton, N. J.

Eidimtas, Petras, Moni
ka. Milda. Romutis į Cam
bridge. Mass.

Gaidelis. Jonas i Bour- Ohio. 
ne, Mass. i f

Gedmintas, Juozas. Leo-'re, Md. 
nija. Marija, Helena į Lin-; 
den. N. J.

Gclumbauskas, Juozas, 
Valerija i Waterbury, Ct.

Gladas. Bronius, Magda-
Iena. Dainius. Algimantas: 
i Korcester. Mass.

Guiga, Marija i Valen- 
cia. Pa.

Gulbinas. Andrinas, A-: 
malija. Alfonsas, Juozas įi 
Chicago, Ilk

Ivanauskas, Jonas į Eli
zabeth, N. J.

Jankauskas.
Stase. Donatas 
phia, Pa.

Janukaitis,
Ncw Braintree,

Janulevičius, Julius, Ele
na, Lilijana j Lakcwood, 
Ohio.

Ja n ūsaitis. .Jurgis, Vero
nika, Teresė i Chicago, III. 

Zigmas, Anta- 
i Philadelphia,

«iĮ Transportas T“"" *____ . j Ruibys, Stasys, Ona, Ja-
Kasnickas, Aleksandras, !n^}a j Chicago, III.

Eugenija, Alfredas į Newi Sehukas, Madas į Plain- 
Britain, Conn. iv^ic’ C°nn-

Kazakas, Povilas į St. Seputa, konstantas, So- 
Louis, Mo. Jurat- Vualis į Dear-

Kazlauskas, Kazys į Bal-i k%n»~Mich. _
timore, Md. *

Klasenas, Gunaras į Fo- 
rest Park, III.

Koreva, Elena į Bride-
ton, N. J.

Latek, Irma į Vista, Cal.
Liutermoza, Valeska,

Jonas, Leopoldas į Bridge- 
ton, N. J.

Lapšys,
Juze, Algis
Mass.

Leonaitis,
mieras į New Britain, Ct.

Levkavičius, Aldona, Al- 
girdos į Detroit, Mich. 

i Liūgas, Kazys į Balti
more, Md.

Lukasevičius, Vincentas,
Magda, Juozas, Vincas, 
Gražina į Watetown. Ct.

Lwow - Gurskij, Aiexej, 
iZenia, Tamara į N. Caro- 
lina.

Maceikoms, Ursula, Va
lentina, Vytautas į Eliza-; 
beth, N. J.

Maciulaitis, Albertas į
Detroit, Mich.

Mandeikis, Feliksas, Ma-' 
rija, Robertas į Brockton, 
Mass.

Mariūnas, Viktoras, Ma-!
rija, Gailiūtė į Philadel-

(phia, Pa.
i Marticiūnas, Valentinas
jį Crown Point, Ind.

Matijošaitis, Ona, Anta
nas į Detroit, Mich.

Mažeika, Jonas, Helga,
Vytautas į Hartford, Ct.

Meinelytė, Rožė į Port
Chester, N. Y.

Mikšys, Petras, Janina, 
Rimvydas į Newark, N. į:

Mironas, Andrius į Pay-
ton, Ohio.

Narijauskas, Pranas,
Gintra į Sodus, Mich.

Palaikis, Adelina, Vy
tautas į Detroit, Mich.

Penkauskas, Pranas, A- 
dolphina, Marija į Clinton, 
Ind.

Plavičius, Emilija į Phi- 
ladelphią, Pa.

Peldžius, Petras į Brock
ton, Mass.

Plienas,
rase Park, III. j Kukucionis, Vladas, An-

Rastickis, Julius, Stefa-gele, Vida, Izabelė į Det- 
nija, Aušra-M. į Dayton,! roit, Mich.

I Šis sąrašas vėliau gali 
Rėkus, Balys į Baltimo-; būti papildytas ar dalinai

'pakeistas.
Rimkūnas, Jonas, Irena,! Tremtinius pasitiks or

ionas, Saulius į E. Chica- ganizacijų atstovai, 
go, III. | BALF Imigracijos

Rudaitis, Zigmas, Mar- Komitetas.

Įvillc, Conn.
_ _

i

J

Kazi- 
Gedi- 
Conn. 
j Na-

ifija, Jurat. Vitalis į Dear-

| Simanauskienė, Zuzana 
Otsego, Mich.

i Skuodas, Justinas,
■ lė, Audronė, Algis 
Louis, Mo.

Stanulis, Česlovas, 
lė, Gina, 
burgh, Pa.

Skiparis, Alfonsas į Sey
mour, Conn.

Tapulionis, Jonas, Mag
dalena, Marė, Malut į Sey
mour, Conn.

Tijūnėlis, Juozas, Emma 
į Hartford, Conn.

Trečiokas, Vincas, Ona į 
Schenectady, N. Y.

Ulevičius, Kazys, Ona, 
Birutė, Juozas į So. Bos
ton, Mass.

Uždavinys, Jonas į A- 
mesbury, Mass.

Užupis, Juozas, Sigutė į 
Worcester, Mass.

Valickienė, Ona į Buffa- 
lo, .N. Y.

Vėgėlienė, Emilija į Cle
veland,' Ohio.

Venys, Antanas į Scot
ville, Mich.

Vepstas, Julionas, Anta
nina, Danutė, Vytautas, 
Laimutė į Chicago, III.

Visockaitė, Birutė į 
Sauk Rapids, Minn.

Voroneckas, Jonas, Ju
lija, Jonas į Bridgewater, 
Mass.

Vitkauskas, Apalionija i 
Worcester, Mass.

Zapasnikas, Petras, Bro
ne, Zenonas į Harrison, N. 
Y.

Zaranka, Pranas, Felici
ja į Dorchester, Mass.

Zaranka, Zita į Rosiin- 
dale, Mass.

Zebertavičius, Vincas į 
Colonial Heights, Peters- 
burg, Pa.

Zebertavičius, Stase, A- 
ronas, Gražina, Regina į 
Brooklyn, N. Y.

Krapauskas, Izidorius į 
Annadale, N. J.

Kristliebąs, Eugenija, 
Edvardas, Vladas į Brook
lyn, N. Y.į Kudukytė, Aldona į 

Juozas į Mel- Hempstead, L. I., N. Y.
j Kukucionis, Vladas, An-

Aleksandras, 
j Worcester,

Laima, Kaži- i

Ane- 
į St.

Ade-
Aras į Pitts-

Senatas Užgyrė Naujų Namų

Atsisakė būti f8.T5j9ja.uaWashington,
Jung. Valstybių Senatas
57 balsais prieš 13 užgyrė | Amerikos filmų bendro- 
Prezidento Trumano su- vė pasiūlė plačiai išgarsė- 
manymą griauti senus, įjusiai Kristaus Kančios 
griūvančius namus ir ant1 iš gyvenimais Terezijai 
tos žemės statyti naujus. iNeumanaitei iš Konners-

Pagal Prezidento Tru- reuth, Bavarija, Vokieti- 
mano planą, per 6 metus joj padaryti josios gyve- 

• turėtų būti pastatyta 810,-,nimo filmą. Terezija Neu- 
>000 pigesnių namų. manaitė nesutiko.

Prezidentą* Harry S. 
Trumą n, pra dėdamas 
penktuosius prezidentavi
mo metus, buvo labai op- 
timististiniai nusiteikęs a- 
pie ateitį. Prezidentas yra 
tvirtai įsitikinęs, kad tai
ka bus įgyvendinta dviejų 
metų laikotarpyje. Prezi
dentas yra kiek žilesnis, 
bet fiziškai yra puikiau
siame stovyje.

Jonas į

Antanas j

Petras į

DABARTIES PASTABOS

Kar- 
Ven- 
dva- 

nuteisimo
žinoma, šo-

BERLYNO RAUDONIEJI SULAI 
KE BRITŲ KAREIVĮ

Berlyną* — Rusijos ka
reiviai paleido šūvius į 
Britų kareivius, kūne ėjo 
nenaudojamu geležinkeliu 
Klein Zecher link Sovietų 
Rusijos zonos. Britų ka
reiviai, kai rusai į juos 
paleido šūvius, sugulė ant 
žemės, du suspėjo pabėgti, 
o trečiąjį sugavo.

Pabėgusieji Britų karei
viai apsižiūrėjo, kad jų 
draugas yra žuvęs. Britų 
viršininkai veda derybas 
ir reikalauja, kad rusai 
paleistų jų kareivį.

Rusija Taikosi Užpulti 
Ju^. Valstybes

I

Lietuviu Rašytojų 
Suvažiavimas

Atvyksta Daugiau Lietuvių 
Tremtinių Į New Yorką

Pradžia 1-me pusL 

ja nutarė ištirti katalikų 
dinolo iosef Mindszenty 
grijoje ir 15 protestantų 
siškių Bulgarijoje 
bylas. Tą reikalą,
kosi ginti Sovietų Rusijos ir jos 
satelitų atstovai, įrodinėdami, 
kad tai kišamasi į kitų valsty
bių reikalus, kad tai yra ne UN 
kompetencija ir t. t. Tačiau, to 
ne gana. Sukomunistintos Len
kijos atstovas Jan Drohojows- 
ky ne tiktai užgyrė posėdyje 
Vengrijos Kardinolo ir Bulga
rijos protestantų dvasiškių nu
teisimą, bet... šokosi apkaltinti 
dar ir Jo Eminenciją Kardinolą 
Francis Spellmaną... J. E. Kar
dinolas Spellman — taipogi e- 
sąs “karo kurstytojas”...

Taigi, gaila, kad sovietinio 
“klapčiuko”, Lenkijos atstovo, 
rankos yra pertrumpos. Jos 
negali pasiekti garbiojo pasau
lyje J. E. Kardinolo Spellman 
ir nutempti jo į komunistinį 
“teismą”, kaip buvo nutemptas 
Vengrijos Primatas...

Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Rašy
tojų Draugijos Valdyba 
kviečia š. m. gegužės m. 7 
dieną, 3 vai. po pietų, sa
vo narių metinį suvažiavi
mą. Rašytojų suvažiavi
mas įvyks New Yorke, 
Draugijos Vice - pirminin
ko red. J. Tysliavos bute 
(116 Washington Place, 
New York City, tarp šeš
tosios ir Septintosios Ave- 
nues, du blokai žemiau 
Aštuntosios gatvės. Tele
fonas: CHelsea 2-0731).
Į suvažiavimą kviečiami 

ir tie rašytojai, kurie ne
seniai atvyko iš tremties 
ir buvo ten taip pat Rašy
tojų Draugijos nariais. 
Naujai atvykę rašytojai, 
jei negalėtų dalyvauti su-; 
važiavime, prašomi at
siųsti savo adresus ir pa
reiškimus įstoti į JAV 
Liet. Rašytojų Draugiją.

Šalia įvairių rašytojų 
gyvenimo aktualijų suva
žiavimas tarsis ir bendrai
siais lietuviškosios kultū
ros reikalais.

JAV Liet. Rašytojų 
D-jos Valdyba.

Visas katalikiškasis pasaulis, 
pagal labai senas ir įsigyvenu
sias tradicijas, kaip visais ki
tais metais, taip ir šiemet, 
šventė Velykas, džiaugėsi prie 
valgiais apkrautų stalų, ku
riuose žymi^ vietą užėmė ir ve
lykiniai margučiai. Tai simbo
linis tikinčiųjų Velykų stalo 
valgis. To, žinoma, nebuvo ir 
nėra bedieviškoj, bolševikinėj, 
Rusijoj.

Tačiau, vis dėlto, labai keistu 
sutapimu, tie “juokdariai” Va
karai, šiemet prieš pat Velykas 
— pasiuntė ir Stalinui velykinį 
“margutį”. Tas “margutis” — 
dažytas dvylika spalvų ir... la
bai stiprus. “Tėvas” Stalinas jį 
mėgino ir šiaip, ir taip, o pra
mušti... vis negalėjo... Ir kas 
jam belikę daryti? Gi pakelti 
triukšmą ir šaukti visa gerkle, 
kad tai “karo kurstytojų” išra
dimas. nukreiptas prieš Stalino 
ir viso politbiuro velykinį sta
lą...

Atspėkite, kas tai per “mar
gutis”? O gi dvylikos valsty
bių Šiaurės Atlanto Paktas...

Pr. Al.

Biloxi, Miss. — Gen. Ira 
C. Eaker, buvęs Jung. Val
stybių oro jėgų komandie- 
rius, pareiškė, kad Rusi
ja rengiasi užpulti Jung. 
Valstybes. Laukią tik pro
gos.

belą, Rimgaile į Brooklyn, 
N. Y.

Jocaitis, Pranas į Brook
lyn, N. Y.

Jucaitis, Antanas, Gra
žina j Seymour, Conn.

Karoblis, Vytautas, An
tane, Stanislovas į Wor- 
cester, Mass.

Kazakevičius, 
Maspeth, N. Y.

Kazakevičius, 
Cicero, III.

Klimavičius,
Ansonia, Conn.

Kovalskis, Jonas, Zofi
ja, Jonas į Naugatuck, Ct.

Kraunaitis, Izidorius, 
Sofija į Brooklyn, N. Y.

Kudulis, Pranas, Stefa, 
Kristina į Elizabeth, N. J.

Kurnėta, Petras, Petro- 
neta, Ramiifta į Los Ange
les, Calif.

Kvietkauskas, Jonas, A- 
dele į Dayton, Ohio.

Macevičius, Bronius, Ma
rija, Jovita, Nerimantas į 
Chicago, III.

Macikas, Zina į Keno- 
sha, Wisc.

Masilionis, Povilas į Chi
cago, III.

Mildažis, Jonas į Chica
go, III.

Oertel, Jonas, Ludvika, 
Jonas ,Juozas į Brooklyn, 
N. Y.

Paltarokas, Jonas, Sta
nislova, Joana, Aldona į 
New Britain, Conn.

Paulauskas, Ona į Ams- 
terdam, N. Y.
Penikas, Jonas, Marija, 
Algimantas į Richmond 
Hill, N. Y.

Penkiunas, Juozas, Ona, 
Birutė, Vytautas, Nijolė į 
Baltimore, Md.

Potniūnas, Henrikas į 
Manhasset, L. I.

Pranckūnas, Kazys, Ksa
vera, Anelė, Birutė į Chi
cago, UI.

Pranckevičius/ Augusti
nas į Prospect, Conn.

Ralys, Kazys į Amster- 
dam, N. Y.

Raziūnas, Bronislavas, 
Emilija, Bronius, Emilija 
į Amsterdam, N. Y.

Raziunevičius, Jonas į 
Detroit, Mich.

Razutis, Antanas, Ona, 
Aloyzas į Los Angeles, 
Calif.

Rumšą, Adomas į Chi
cago, IU.

Scnikas, Antanas, Danu
tė į Brooklyn, N. Y.

Sercpeka, Kazimieras 
Elizabeth, N. J.

Skorupskis, Bronius 
New York, N. Y.

Sniolis, Juozas į Gran- 
by, Conn.

Tamulaitis, Juozas j Eu
reka. Mo.

Stanulis, Viktoras, Gra
žina, Jura į Lawrence, 
Mass.

Taoras, Juozas, Brone, 
Martynas, Algirdas, Bro
nius į Pittsburgh, Pa.

Urbutis, Pranąs, Anto- 
nina, Rūta į Chicago, III.

Vaicekauskas, Juozas į 
Ridgewood, N. Y.

Valeckas, Stasys į E. 
Rochester, N. Y.

Vamelavičius, Apolina
ras, Jadvyga, Edmundas, 
Donatas į Dowagiac, Mi- 
chigan.

Venys, Jonas į Scotville, 
Mich.

Zanaitis, Antanas į Wa- 
terbury, Conn.

Šis sąrašas vėliau gali 
būti papildytas ar dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai. Tarp 
kitų atvyksta pasitikti 
savanoriškai D. J. Aver- 
ka, Averkienė, Valaitienė, 
Trečiokienė, Bacey ir kiti.

BALFo Imigracijos
Komitetas.

Komuuisty Bloko Delegatai 
Priešinasi Dėl Kanftiolo m—i——— l'IIMMALIIIJ RUiClMlIlO 

Styrimo
Lake Success, N. 

Kubos delegatas 
džio 19 d. patiekė 
Tautoms pasiūlymą suda
ryti iš 15-kos žmonių ko
misiją, kuri nuvyktų į' 
Vengriją ir ištirtų kardi
nolo Mindszenty nuteisi
mo klausimą. Tam suma
nymui tuojau pasipriešino 
sovietinio bloko atstovai, 
pareikšdami, kad kardi
nolo nuteisimas yra Ven-

Y. — 
balan- 
Jung.

grijos “vidaus reikalas”.
Lenkijos delegatas siūlė 

nagrinėti dviejų “darbi
ninkų vadų” Graikijoje 
pasmerkimą. Graikijos at
stovas Dendramis pareiš
kė, kad Graikija niekam 
neleis tirti komunistų par
tizanų, o ne darbininkų 
vadų — nuteisimą, nes tai 
tikriausiai yra jos vidaus 
reikalas.

Posėdžio pirmininkas 
palaikė pasiūlymą netin
kamu ir neleido jo svars
tyti.

Save Krašto

a lv J"“
1 ’ 1Britų 2ur JO

Maloniam Rėmėjų Dėmesiui
Naujosios Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Gildos Seimas įvyks š. m. gegužės 15 dieną, trečiąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį. Seimas bus Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo programa:
11:00 vai. Pamaldos.
12:30 vai. Svečių ir dalyvių pietūs.
1:30 vai. Spaustuvės atidarymas.
2:30 vai. Seimo -posėdis.
4:00 vai. Meninė dalis.
5:00 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Seime dalyvaus J. E. Vyskupas V. Brizgys ir daug ki
tų aukštų svečių.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos 
Narius, Amžinuosius ir Garbės Narius ir visus norin
čius paremti N. Pr. švč. P. Marijos Seserų Kongrega
cijos dirbamus darbus ir įstaigas, šis Seimas bus kar- 

ir jauki Kongregacijos geradarių pavasario šven- 
Su didžiu dėkingumu laukiame visų.
Iki malonaus pasimatymo Seime!

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys
ir

N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
Centro Valdyba. _

š. m. bai. 26 d., laivu čiočys, Kazys į Provi- 
i “General W. G. Langfitt” dence, R. I.

Povilas ‘i New Yorką atvyksta šie Daraskevičius, Vladas, 
’ lietuviai tremtiniai: i Dominika į Pittsburgh,

Alkevičius, Juozas, Kon- Pa-
stancija, Aldona į Detroit,1 Dulkys, Juozas į Chica- 
Mich.

Aukštikalnis, Steponas į 
Detroit, Mich. j

Bagdonas, Vincas, Ele-i
na, Viktorija ,Irena į Am
sterdam, N. Y.

Barniskis, Magdalena į 
Brooklyn, N, Y.

Bartoševičius, Eugenija, 
Eugenijus į Dowagiac, 
Mich.

Bcdulskis, Petras, Mari
ja, Petras, Jonas į Cincin-
nati, Ohio.

Butkus, Simonas, Kazi
miera, Adolfas, Ona, Rita 
j Chicago, III.

j Philadel-

Antanas j 
Mass.

Jonynas, 
nina. Rosa 
Pa.

Jurkšis,
Liutovaras,
Juozas i Philadelphia, Pa. 

Jasiūnas, Adolfas į Los 
Angeles, Calif.

Karklys, Klemensas, Jo
lanta, Juozas į Waterbury, 
Conn.

Alfonsas, Ona,
Snie g u o 1 ė,

go, III.
ji Gricevičius, Vanda į Ma

speth, N. Y.
Gricius, Kazys, Juče, 

Gražina, Algis, Celestina, 
Marija j New Orleans, La.

Hartvigas, Robertas, E- 
lcna, Jonas, Ona, Leonar
das Į Amstcrdam, N. Y.

Ivanauskas, Kazys, Mor
ta, Izolda, Irena j Cleve
land, Ohio.

Jacikevičius, Balys, Bro- 
nislava j Watertown, Ct.

Jakutis, Aleksandras į 
Colledeville, Ind.

Jonaitis, Antanas, Iza-

i
i

Maskva, Rusija — Ar- 
chibald R. Johnstone, Bri
tų veteranas žurnalistas 
ir-per du pastaruosius me
tus buvęs Britų oficialaus 
laikraščio redaktorius Ma
skvoje, Rusijos bolševikų 
laikraštyj “Pravda” pa
skelbė laišku » savo rezig
naciją iš redaktoriaus pa
reigų, išsižadėjo Britų pi
lietybės ir priėmė Sovietų 
Rusijos pilietybę.

Jis savo laiške, kuris už
pildė 4 skiltis “Pravdoje”, 
pareiškė, kad jis tą žings
nį padaręs, kad galėtų 
“pašvęsti visą savo ener
giją ir gabumus taikos 
reikalui”. Suprantama, 
kad jis kalba apie tokią 
“taiką”, kokią vykdo rau
donoji Rusija.

tu 
tė.

f8.T5j9ja.ua
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Švelni krikščionybė ir valstybių 
bedievybė

Ed. Karnėnas.

Aleksandras IV ir Pijus XII
Lietuva, Vatikanas ir Amerika(Oro paštu iš Europos)

padėties jam numatytą 
uždavinį perimti. Kova 
prieš mongolus tikslu at
gauti Dniepro erdvę ir 
priėjimą prie Juodosios 
jūros toliau ir su praei
nančiu pasisekimu buvo 
vedama Lietuvos Didžio
sios Kunigaikšti jos”. (206 
psl., mano pabraukta. E. 
K.).

AR PASAULIS TAI 
PAMIRŠO?

Šiandien reikia tai pri
siminti ne vien mūsų, mū
sų barzdočių protėvių ai
nių, pasidid ž i a v i m u i. 
Krikščioniškasis pasaulis 
turi ne tik stebėtis buvu
sia Lietuvos galybe, bet ir 
pripažinti, kad Lietuva, 
kokia ji šiandien bebūtų, 
yra nusipelnusi civilizaci
jai ir kultūrai ne mažiau 
kaip Roma, Atėnai ir ki
tos kultūringos vakarų 
tautos.
‘ Iš tikrųjų Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos 
istorija yra nuotsabi ne 
tik mums, bet ir visiems,

vo kunigaikštis Danielius kurie nori gerai pažinti 
sukūrė Galicijos ir Voly- Europą. Karalius Mindau- 
nijos galybę. Toliau jis gas suorganizuoja didelę 

pasipriešini- Lietuvos valstybę ir jos

W. CHURCHILLIS PRI
SIMINĖ VIDURAMŽIU

MONGOLUS
Atlanto pakto pasirašy

mo išvakarėse Bostono
— kalboj W. Churchillis tarp
lg kitko pasakė, kad prieš tuvių, lavių ir estu\autu 

500 metų Europą buvo už- deportavimą, kankinimą 
puolę mongolai, ir atrodė, įr žudymą? Juk panašiu' 
kad jų niekas nesulaikys, iškilmingumu buvo pasi-' 
bet iie buvo nugalėti, ir'ražvtns Atlante ir Tnn<rtiJ - - - - — »    Į A J VV/M w V*
Europa buvo išgelbėta.)nių Tautų chartos, o kas 
Jis, žinoma, nepaminėjo, įš jų liko! |

1

Bal. 21-24 d. Philadelphijoj įvyko Katalikiško

Vakaru pasaulis, pasi
rašęs Atlanto paktą, gali 
drąsiau žiūrėti į ateiti. 
Bet ar tas paktas papur-' 
tys tą Churchillio mini
mą velnio tuziną Krem
liuje, ar jis sustabdys lie-

bet jie buvo nugalėti, f ir tašytos Atlanto ir Jungrti-
V « J**. W X X 1 L t 1 1 1

švietimo bei Auklėjimo Draugijos 46-tas Seimas, ku-^d viena iš tų galybių, 
riame tarp daugelio kitų užsimojimų buvo iškelti du kurios kovojo prieš mon- 
labai aktualūs klausimai: įvesdinimo religijos į kas-igOlus ir apsaugojo Euro- 
dienį žmonių gyvenimą ir uolus pasidarbavimas tai-;pą nuo jų įsigalėjimo joje.

PREKYBA SU ŽMOGĖD
ROMIS

Atlanto paktas esąs gv- 
kai įvykdyti. Aiškiau tariant, Katalikų Seminarijos, j buvo Lietuva, kurios pali- nimosi pobūdžio. Atseit, 
. ................................... • • * .... i ’ Lietuva laiduoia saugumą Eu-Kolegijos ir Vidurinės mokyklos greta savo eilinio 'kuone dabartinė

i

mokslo programų dar pasiima ir Katalikišką akciją. lyra žiauriausiame sovietų į roP°1 ir Šiaurės Amerikoj. 
Viena katalikiškos veiklos dalis, būtent, pastangos terore. Anot britų komentato-

Toli praeity yra tie bai- r^:u?.
sūs laikotarpiai, kada ci- T _ 
vilizuotą pasaulį laukinės Į Sąiungos

oiauuv. izvi dav.uivH! --

Europa ir visas Vakarų!/™.UR ,
pasaulis yra ne mažesnia- kunuos būti ir Ispa- 

i nija ir Meksika. Vadinas, 
tiesioginiai Atlanto pak
tas gina esamą padėtį 
(status quo) ir lyg sako: 
tu savo namuose daryk ką 
nori, tik į mūsų daržus 
nesikėsink, mes galime ir 
toliau ūkinius mainus vęs- 
|ti, kaip nuo seniai yra 
įpratę tai daryti pirkliai 
kolonistai su laukinėm 
tautoms, net ir su žmogė
drom.

į Mus kiek ramina tik tai, 
kad šių laikų, didžiausioji 

_ pasaulio galybė yra JAV
liai, lyg tyčia kieno išduo- k^ Atlanto paktas su- 
ta su kitais kaimynais liū- darytas ne te Vatikano 
tui į nasrus.

CHURCHILLIS IR
BISMARKAS

taikai įvykdinti, labai patiko Prez. Trumanui. Savo 
laiške minėtos Draugijos Pirmininkui, Cincinnati 
Arkivyskupui Jonui T. Nicholašui, Prez. Trumanas 
išsireiškė, kad auklėjimas pagrįstas pripažinimu Die
vo tėvonystės ir žmonių brolybės, garantuoja žmoni
jai taiką ir laimę, žodžiu, Amerikos valstybės vadai 
siekia Dievo palaimos ir aukštų žmogaus idealų.

Tuo tarpu Maskvoje matome visai kitokį vaizdą. 
Ten Dievas tiek niekinamas, kad net Jo vardas su 
maža raide rašytinas. Kitaip neleistina. Jokia bolševi
kų spaustuvė Dievo vardą su didele raide nespaus
dins. Pati Sovietų vyriausybė oficijaliai pasiskelbė 
bedieviška, ir tai ne vien kokia ten abejutiška, nieko 
nebojanti bedievė, bet atkakliai kovojanti su bet ko
kia esama religija. Bolševikų valdžia labai akyliai da-

i nėra
priešingas Didž. Britani-

jėgos siaubė. Bet šiandien i draugiškumo sutarčiai, jis 
Europa ir visas Vakarų1/™. tlk prieš agresorių,

I

me pavojuje, nes rusai 
bolševikai yra rafinuotes
ni anų laukinių ordų pa
sekėjai.

Kaip matome, baisiausi 
pavojai Vakarams ėjo ir 
eina iš rytų. Mūsų nelai
mei. Lietuva yra prie to 
didžiojo vieškelio. Tik 

i Lietuva 
buvo pajėgi sulaikyti ir 
atsispirti visokiems pavo
jams, mušti mongolus (ir 
teotonus), savo galybe ap
saugoti Vakarų Europą, o 
dabar... palikta Dievo va-

I

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, savo ku
nigystės auksinio jubiliejaus proga, sutiko šešias 
dešimtis tūkstančių mokyklos vaikučių Belvede- 
re, kurie iškilmingoj eisenoj atvyko Jo pasvei
kinti. Vaizdas parodo tos nuoširdžios vaikų ma
nifestacijos delegaciją prie Popiežiaus kojų, ku
riems Jo šventenybė duoda patarimus.

tik popiežių Aleksandrą
IV (1254-1261). Apie tai 
plačiai rašoma A. Sanders 
knygoje “OSTEUROPA in organizavo
kontinentaleuropaeischer mą mongolams. Tuo rei- jėgą meta prieš du galin- 

Schau” (1942 m., Muen- kalu jis buvo susitaręs su gus priešus: 
chen).

boja, kad visi komunistai aktyviai prieš tikėjimą ko- 500 metų
votų. Ypač prižiūri komunistinį jaunimą.

Neperseniai (bai. 21) Kremliuje įvyko 11-tas 
Komsomolo (Komunistinio jaunimo) kongresas. Jo 
pirmininkas Nikolaj A. Michailov išdavė štai koki 
raportą:

“Šiais laikais pastebėta kai kuriose vietose atsi
naujinanti dvasininkų veikla išplėsti savo įtaką net 
jaunimo tarpe. Kai kurios Komsomolo kuopos nekrei
pia į tai jokio dėmesio. Tai neleistina. Komsomolas ne
privalo būti religijai abejingas. Jo pareiga plėsti pa
žangų mokslą, o kiekviena religija yra tiesioginiai 
priešgininga mokslui... Dabar Komsomolui priklauso 
9,000,000 narių, vaikinų ir merginų... Visas ideologinis 
Komsomolo auklėjimo darbas privalo tarnauti tik vie
nam tikslui: paruošti aktyvius komunizmo darbuoto
jus”.

Tad matome dvi prieštaringos ideologijos. Ameri-į 
ka mėgina krikščioniškai auklėtis; Sovietų Rusija pri
verstinai auklėja griežtus, atkaklius prieš religiją ko
votojus.

O bet gi Sovietams nesiseka: tenka viešai jauni
mą raginti, kad griežtai prieš tikėjimą nusistatytų. 
Matyt, yra rimto pagrindo stumti jaunimą į bedievy
bę, nes pastebėta, kad daugelis žuvusių kare raudon
armiečių turėjo ant kaklo tai kryželius, tai medalikė- 
lius, tai kokius kitus religijos ženklus... K.

prieš vokie- 
vengrais, mozūrais (len- čių ordiną, kuris kardu ir 

” lietu- 
Vatikanu. Dviem popie- vių gentis prūsus (tarp 
žiaus bulėmis (1253 ir Vislos ir Nemuno), steng- 
1254) buvo pakviesti į damasis įsigalėti Ventos 
šventąjį karą prieš mon- ir Dauguvos srityse, ir 
golus bohemai (čekai), prieš mongolus, kurie 
serbai, pamariečiai ir dar žiauriai viešpatauja Vol- 
Livonija, Estija ir Prūsai, gos ir Dniepro baseinuose, 
Bet popiežiaus atsišauki- grąsindami visai Euro- 
mai neturėjo pasisekimo, pai. Nuostabu ir dėl to, 

, iš-

Azijatų įsiveržimai 
ropon ėjo per Kaukazą. 
Dar 9 ir 8 amž. prieš Kris
tų Europon įsiveržė ira- 
niškos kilmės arijų tauta 
Skytai, paskui Sarmatai 
ir Chasarai. Atilos vedini 
hunai Europon įsiveržė 
350 po Kr.

Viduramžiais mongolai įr Danielius buvo privers- kad tuomet Lietuva, 
pirmą kartą Europą už- tas atsisakyti savo planų, skyrus patį karalių Min- 
puolė 1221 m. Čingis^Cha- Kad gaVo kraštą išgelbė- daugą ir gudiškąsias sri- 

,tis rytuose, dar nebuvo 
krikšto priėmusi. Jo pra
dėtą politiką vedė Gedimi
nas, Algirdas ir Vytautas 

į Didysis.
Pasaulis turi geriau pa

no vadovaujami. 1231 m. 
jie antrą kartą įsiveržė 
Batų vedami, ties Liegni- 

;cu (Silezijoj) sumušė 
‘jungtinę vokiečių kryžiuo- 

> ir lenkų ka
riuomenę. Prieš juos gin
tis buvo pasiruošę Mag
deburgas ir Luebeckas,

jus nuo sunaikinimo, jis 
buvo priverstas pats daly
vauti mongolų pusėje nau
jai nusiaubiant Lenkiją ir- 
Lietuvą (203 psl.).

Toliau
skaitome:

“Kai mongolai

balso, kuris šaukia krikš-Į 
ciomskąjį pasauli i naują -iu ordjro 
šventąjį karą, kaip dide
lių pavojų akivaizdoje da
rė Viduramžių popiežiai.
PRISIMINKIME POPIE- bet jie netikėtai pasuko tą iki Krokuvos nusiaubė ir pripažinti, kad kaip be 
ŽIU ALEKSANDRĄ IV Vengrijon prie ----- — ,x ’ ’ ---- -
Nepavydėtina yra da- grindinių jėgų, 

bartinio popiežiaus Pijaus mirus j’/’j

toje knygoje Ljetuvą
tą bei atliekamą misiją 

dar kar- krikščioniškajai kultūrai
i

Kalbėdamas apie Dievo 
baimę, Churchillis primi
nė mums Bismarką, kuris 
skelbė, kad vokiečiai tik 
Dievo bijosi, šiaip nieko 
pasaulyje. Ta proga prisi- XII būklė. Kaip rašo Žue- Ogdai, 1242 m. 
minkime kitą Bismarko richo 
posakį: Balkanai neverti Vatikanas vis ryžtingiau gTijos
nė vieno prūsų kareivio ! reikalauja pasipriešinti Prie Volgos. _ _
kaulų. Atrodo, kad kaiku-! raudonajam tvanui. Klys- Aukso Ordos sostinės Sa- kurį palyginamai didelė bet ir per Pabaltę.
~~ a 4.1—4._ m—---------- - ta tie, kurįe sako> kad po- rai (dabart. Stalingrado) ordino kariuomenė prie

'niežiu istorija nežino Yiė jie valdė pavergtą Rytų Durbės Kuršiuose kovoje

savo pa-;Lenkiją, popiežius Alek- Lietuvos nesuprantama y- 
1241 m.! sandras IV (1254 - 1261) ra Europos praeitis, taip 

didžiajam chanui norėjo gynimosi prieš be laisvos Lietuvos nesu- 
. mongolai mongolus vadovavimą pa- prantama yra tikra taika 

“Die Weltwoche”, staiga pasitraukė iš Ven- vesti vokiečių ordino Europoje ir visame pa- 
ir dingo stepėse Landmeisteriui Prūsuose, šaulyje. Taika pasaulyje

Toliau iš — Baisus pralaimėjimas, eina ne vien per Graikiją,

K. V. Pikturna.
Konnersreutho Paslaptis
Kristaus kančios vizijas turi ir jas per

gyvena nuo 1926 metų Didžiojo Penktadie
nio. Tų vizijų metu kraujuoja rankų, kojų, 
šono ir galvos žaizdos. 1928 metais atsivėrė 
didelė žaizda dešiniajame petyje (nuo kry
žiaus nešimo Kristaus turėta žaizda). O nuo 
1929 metų atsirado nuo plakimo Kristaus tu
rėtos žaidos, kurios Didįjį Penktadienį irgi 
smarkiai kraujuoja.

Nuo 1926 metų ji ničnieko nevalgo, o nuo 
1927 metų net ir tų 8—10 vandens lašų pę 
šv. komunijos nebepriima. Gyvena vien iš 
kasdien priimamos komunijos, kuri visiškai 
sugrąžina jos kančių metu prarastas fizines 
jėgas. Kadangi net jokio apetito nei noro 
valgyti neturi, tai ir maisto kortelių iš Ckio 
Skyriaus neima, o vietoj to gauna dvigubą 
davinį muilo ir skalbiamųjų miltelių.

Be Kristaus kančių išgyvenimų, ji savo 
noru prisiima visą eilę kitų kančių už sielas, 
skaistykloje kenčiančias, arba už kokius 
nors tikėjimo atšalėlius ar smukusius žmo
nes, kad tik jie atgal grįžtų į Dievą. Ir tos 
jos kančios yra labai sėkmingos. Čia aš ne
galiu suminėti visų tų faktų, kurie nušviečia 
tiesiog stebuklingus žmonių atsivertimus. 
Tam reiktų ištisus tomus prirašyti. Norin
tieji gali pasiskaityti Friedricho von Lamos

rie Atlanto Chartos part
neriai Teherane, Yaltoj ir 
Potsdame bus tarę, kad 
Pabaltė neverta nė vieno 
anglosaksų kareivio krau
jo lašo...

_ r Tik~ai doras žmogus yra 
vieno pontifikato, kuriam Europą. prieš lietuvius patyrė, ir tas, kuris turi drąsos pa
tektų susidurti su tokio- Bet ir po to Europa ne- kuršių sukilimas, kuris žiūrėti velniui į akis ir pa-
mis sunkenybėmis, kaip buvo rami. Griuvus Kievo sekė tą pralaimėjimą, iš- sakyti: tu esi velnias.
Pijui XII. Prisiminkime Didž. Kunigaikštijai, Lvo-'vedė vokiečių ordiną iš Garfield.

kasmet išleidžiamus “Konnersreuther Jahr- 
buch”, kur jis surenka visus kasmet Kon- 
nersreuthe įvykusius įvykius ir juos pertei
kia skaitytojams. Taip pat, Dievo Apvaiz
dai leidus, ji pasiima sunkiai sergančiųjų li
gas ir skausmus, juos sunkiausiai išgyvena, 
o tuo tarpu sergantysis staiga ir visiškai iš 
tų ligų pagyja. Tokių faktų yra labai daug. 
Juos galima rasti to paties autoriaus minė
tose “Konnersreuther Jahrbuch” knygose. O 
ir pati, praėjus reikiamam laikui, staiga ir 
be jokių žymių pagyja. Visas tas kančias ir 
ligas išgyvena didvyriškai ir su pasiaukoji
mu, nes tuo nori Išganytojui džiaugsmo su
teikti. Tomis kančiomis vykdo misiją, kurią 
jei paskelbė paslaptingas balsas, girdėtas 
pirmą kartą: “Per kančias bus daugiau sielų 
išgelbėta negu gražiausiais pamokslais”. Tą 
mintį gražiausiai išreiškia Tomas Kempietis 
“Kristaus sekimo” antrojoj knygoj, 12 sky
riuje: “Jei žmonių išganymui būtų kas nors 
geresnio ir naudingesnio už kančią, tai Kris
tus tikriausiai būtų tai žodžiu ir pavyzdžiu 
įrodęs. Vis dėlto visiems jį sekti norintiems 
mokiniams aiškiai nurodė Kryžiaus nešimą, 
sakydamas: jei kas nori mane sekti, teišsi
žada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka 
mane... Į Dievo karalystę įeisim per didelius 
vargus”.

Tiek apie Teresę Neumanaitę greitosio
mis išskaičiau pas ją pakeliui.

Didįjį Penktadienį anksti rytą išsileidau 
iš Waldsasseno į Konnersreuthą. Keliavau

ne vienas: drauge ėjo ir kunigas D. Nors lie
tus lijo smarkiai, bet, dviese beeidami, besi
kalbėdami ir besidžiaugdami gražiais Pfalzo 
gamtos vaizdais, nė nepajutome tuos 8 kilo
metrus praėję. Kelyje pavydavome būrelius 
moterų, vyrų ir vaikų, beskubančių bažny
čion. Su kunigu D. nutarėme vieną kitą už
kalbinti, ką nors apie jų vietos stigmatizuo- 
tąją paklausinėti. Žmonės šnekūs, tik sunko
ka juos suprasti. Visi užkalbintieji apie Te
resę kalbėjo su pagarba. Iš jų sužinojome, 
kad nors Teresėlė Kristaus kančios vizijas 
turi nuo ketvirtadienio 12 vai. nakties, ta
čiau nieko pas ją neįleidžia, kol baigsis pa
maldos bažnyčioje.

Taip besikalbėdami, įėjome į mažą Kon
nersreutho bažnytkaimį, kurio viduryje sto
vi graži baroko stiliaus bažnyčia, nuo kurios 
maždaug už 50 metrų yra Neumano namas: 
paprastas, nedidelis, vieno aukšto su saiku
te mūrinis namukas su gražiu darželiu pašo
nėje. Granatų išmušta skylė sienoje jau už
taisyta. Prie namų nesisukinėja joks žmo
gus: mat, visi jau painformuoti, kad pir
miausia reikia bažnyčion eiti. Bažnyčia jau 
buvo pilna tikinčiųjų. Po pamaldų klebonas 
Naberis paskelbė: “Šiandien Teresė Neuma- 
naitė, kaip ir kiekvieną Didįjį Penktadienį, 
sunkiai pergyvena Kristaus kančią. Norin
tieji pas ją užeiti prašomi laikytis tvarkos ir 
rimties. Pirmoj eilėj bus įleidžiami kariai ir 
vyrai, po to kiti”.

Tik išėję iš bažnyčios, nuskubėjome pas

kunigą kleboną prisistatyti ir paprašyti, kad 
jis mums šį tą papasakotų, paaiškintų ir 
pas kenčiančią Teresę nuvestų. Klebonas, 
nors jau senyvas ir pražilęs nuo metų, bet 
dar pilnas energijos, labai nuoširdus žmo
gus, mus priėmė gana maloniai, tuoj pat nu
sivesdamas į Neumano namus. Čia susirinko 
visas būrys lietuvių ir kitų tautybių kunigų.

Klebonas visus mus įvedė pro užpakalines 
duris. Tarpduryje sutikome Teresės tėvus. 
Motina žemutė, drūta bavare, nors sena, bet 
dar gana tvirta. Tėvas taip pat jau pražilęs, 
bet dar labai energingas ir griežtos išvaiz
dos vyras. Sutiko mus be žodžių ir įleido į 
savo namus, lyg į kokį viešbutį, be jokių kal
bų, be jokių pretenzijų.

Laiptais užlipome į saikutėje esantį Tere
sės kambarį. Buvom patys pirmieji. Susto
jome ties durimis, kur beldžiasi trys didieji 
žmogaus gyvenimo priešai: alkis, troškulys 
ir nemigas. Kas gali atsispirti tai trejopai 
jėgai, kuri ir didžiausius karo vadus, ir tvir
čiausias tvirtoves yrą nugalėjusi? O už tų 
durų kenčianti silpna moteris drįsta su ta 
jėga kovoti. Ir jau 20 metų! Ir ta trejopa 
jėga pasiima su savim piktus pagalbininkus: 
kraują, žaizdas, visišką jėgų išsekimą. Bet 
ir tai veltui! Ir štai pas tos nelygios kovos 
laimėtoją mes ruošiamės įeiti. Savo vaizduo
tėje mes jau matome tų jėgų kankinamąją: 
labiau išbadėjusią mumiją, o ne į žmogų pa
našią moterį.

(Bus daugiau)
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Kanados Lietuvių Gyvenimas
Kanados Lietuvių Sąjungos 

Biuletenis
Antrajam puslapyje randa

mas pranešimas apie balandžio 
Lietuvių Tarybos mėn. 23 d. įvyksiantį Kanados 
persiorganizavus į Lietuvių Sąjungos, Montrealio 

skyriaus steigiamąjį susirinki
mą. Kadangi* ligi šiol, ir prieš 
j>ersiorganizuojant KLT į Ka
nados Lietuvių Sąjungą, Mon- 

prasidėjo trealvje aiškaus KLT skyriaus 
kaip skyriuose .taip ir Centro nebuvo .tad susirinkimas ir va- 

darbas. dinamas steigiamuoju.
Trečiame puslapyje atspaus-

(Biuletenio 2-rojo nr. pasirody
mo proga)

Kanados 
skyriams
vienalytę kultūrinę organizaci
ją — Kanados Lietuvių Sąjun
gą ir išsirinkus Centro valdo
muosius organus, kurių buvei
nė yra Montrealyje.

Valdyboj intensyvus 
Persiorganizavusi Kanados Lie
tuvių Sąjunga veikia pagal jos dintas Kanados Lietuvių Sąjun- 
pačios atstovų, kovo 27 d. įvy- gos Centro Valdybos Aplink- 
kusiame suvažiavime, Montrea- raštis visiems Kanados 
lyje. priimtąjį Sąjungos Statu- vių Sąjungos skyriams Nr. 2.

eina rašto nuorašas, 
KLSąjungos Centro 

į Kanados

Lietu-

DARBININKAS

Literatūros premijų įteikimo šventė tremtyje
(Ir BALFo atstove įteikė premiją) Gegužės 1 d. 1949 m. 1 vai. 

p. p. Norvoode Sv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, įvyksta A.L.

tą. ‘ ! Toliau
Deja. Kanados Lietuvių Są- kuriuo 

junga: Jos Centro Valdyba ir Valdyba kreipiasi 
skyriai nesitikėtai susilaukė di- Lietuvių Centro Tarybą, prašy-
delių trukdymų jos darbe iš dama perduoti turtą bei doku- 
KLCT pusės. Be to, KLCT pa- mentus, kuris buvo laik. Kana- 
siglemžė grynai savo tikslams dos Lietuvių Centro Tarybos 
siekti ir Kanados lietuvių su- žinioje, 
gyvenimo ardoma jai akcijai va-1 Po to skaitome Biuletenio 
ryti, netgi visų Kanados lietu- reikalu pranešimą visiems KLS 
vių įsteigtą, nuoširdžiai remtą skyriams ir dar neorganizuotai 
aukomis ir kitokiais būdais, gyvenančioms lietuvių grupėms' 
vienintelį Kanados lietuvių laik- Kanadoje.
raštį “Nepriklausomą Lietuvą".' Iš šeštame puslapyje išspaus- 
Šiame laikraštyje Kanados: dinto Prof. Dr. A. Šapokos pa- 
Lietuvių Sąjungos Centro Vai- reiškimo, sužinome, kad žy- 
dyba net nebegavo vietos at-’ miausias dabartiniu laiku gy- 
spausdinti nekalto turinio savo ■ venąs Kanadoje lietuvis ir gar- 
darbo gairių deklaracijai. ! sus lietuvių tautos istorikas

Dėl tos tad priežasties, nieko Dr. A. Šapoka atsisako bendra- 
kito nebeliko Kanados Lietuvių darbiauti ir dalintis atsakomy- 
Sąjungos Centro Valdybai, kaip 
pradėti leisti savąjį Biuletenį, 
kuris leidžiamas Montrealyje ir 
skiriamas 
Kanados 
reikalams 
negražią 
jos
441

gų leidykla), Liet. Raud. Kry-jpaminėta visose kolonijose, net
žiaus premiją įteikė dr. D. Ja- į koncerai, be jau minėto Stutt- R.K. Naujos Anglijos Federa- 
saitis rašytojui Juliui Kaupui garto radiofono, buvo per cijos Apskričio Seimelis. Visi 
už knygą jaunimui “Daktaras Muncheno, Hamburgo, Berlyno Federacijos skyriai katalikiš- 
Kripštukas pragare” (išleido ir kitus radiofonus duoti. Čia kos organizacijos, raginamos 
Povilas Abelkis), Paštininkų gražus vokiečių pasitarnavi- atsiųsti kuo skaitlingiausiai sa- 
premiją įteikė Boreiša rašyto- mas, kas anksčiau mažai kada vo atstovų. Pasaulio įvykiai 
jui Al. M. Katiliškiui už nove- buvo leista per radiofonus pa- svarbūs, kasdieniniai politiniai 
les “Praslenkimo valanda” (iš- sirodyti. į siekiai lemiantis, o mes, ar atsi
leido Liudo Vismanto leidyk-i Baigiant, tenka dar priminti, liksime? Vieningai turime kelti 
la); Lietuvai Vaduoti Sąjungos kad knygoms premijuoti komi- ■ protesto balsus pasauliui, kad
atstovas Jonas Valaitis įteikė sijoj dalyvavo: iš rašyto jų > būtų sulaikytas sistematingas
nusipelniusiam dailininkui A- Bernardas Brazdžionis, Juozas'mūsų tautos naikinimas. Pa-
domui Varnui, švenčiančiam Brazaitis, Balys Gaidžiūnas,1 kelti protesto balsą bus kaip
dvigubą sukaktį, 70 met. am- Alfonsas Niliūnas, Stasys San- 
žia'us ir 40 met. kūrybinio dar- tvaras, Henrikas Radauskas ir 
bo; “Patrios” įteikė J. Lenk- Antanas Rūkas ir iš organiza- 
tartis dail. Povilui Osmolskiui eijų Pov. Gaučys, dr. D. Jasi- 
už knygų iliustravimą, o Vyk- tis ir,Jonas Valaitis. 1948 me- 
domoji Taryba ,atsižvelgdama 
į propagandą Lietuvai, jos at
stovas ir Tarybos narys inž. 
Novickis įteikė darbo įvertini
mui, nutarimus: inž. architek. 
Tadui Vizgirdai už “Aufbau” 
lendyklos leidinius angių kalba, 
“Patrios” leidyklos leidėjui J. 
Lenktaičiui už leidinius vokie
čių ir anglų kalbomis ir Ro
moje gyvenančiam Vincui Min
cevičiui už propagandą italų 
spaudoje. Čia tenka kiek ir 
apgailėti, kad yra užmirštas 
mūsų žymusis žurnalistas Ka
zys Čibiras, kuris vienas dau-i^ 
giausiai Lietuvos propagandai ( 
yra pasitarnavęs Pietų Ameri- . 
kos spaudoje ir šiaip eilėje lei- ( 
dinių ir, be to, mūsų visuome
nei puikiai pažįstamas vardas, 
net buvęs “Darbininko” redak
toriumi. r 
vanojo dovanomis Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Moterų 
skyrius, prancūzų zonos IRO 

| tarnautojai (vadovaujant M. į 
Jasėnui) ir gėlėmis — Schwab. j 
Gmund stovyklos moterys. Vė
liau ėjo sveikinimai. Sveikino 
žodžiu IRO direktorius Mandžo 
prancūziškai Stovyklos komi
teto vardu sveikino pirm.‘ J. 
Kolakonis, Liet. Žurnalistų Są
jungos vardu — pirm. Al. Mer
kelis, Lietuvių Dailės Akademi
jos — prof. dail. V. K. Jony
nas, Lietuvių Dailės Instituto— 
dail. T. Valius (įteikė dail. A. 
Varnui adresą), moterų — dr. 
Žilinskienė ir raštu: Amerikos 
Lietuvių Rašytojų Draugiją — 
pirm, poetas Jonas Aistis ir 
sekr. rašyt. Stasius Būdavas, 
Amerikos lietuvių moterų — 
Pranė Lapienė, prof. Vincas 
Krėvė, Estų Rašytojų Draugi
ja — poetas Aleksis Rannitas, 
Latvių Rašytojų Draugija — 
rašyt. Em. Skujenieks (kartu 
pasveikino ir Latvių - Lietuvių 
Vienybės Spaudos Skyriaus 
vardu), leidykla “Sūdava" ir 
darbo kuopos ir laureatų var

is i du: rašyt. Jurgis Jankus ir

Baltųjų Rūmų raštinin
kas Herbert L. Miller ne- 
jša Šiaurės Atlanto saugu
mo sutarties kopiją J. V. 
Senatui, Washingtone, ra
tifikavimui.

I

gą, susiformavusią iš buv. KLT 
skyrių atstovų ir suvažiavime 
priėmusią savo Statutą, visiš
kai sutinkantį su KLCT tiks
lais ir jos net paruoštą, ten pat 
nustačiusią savo veikimo* gai
res ir išsirinkusią centro orga
nus. Tokios pastangos sudaro 
situaciją, kurioje šios išbandy
tos organizacijos svoris sunkiai 
begalės būti panaudotas visų 
jėgų sutelkimo reikalui.

Apgailestaudamas šį faktą, 
aš negaliu dalintis atsakomybe 
dėl KLCT veiksmų, tad prašau 
manęs nebelaikyti savo kolek
tyvo nariu. Kadangi į KLCT į- 

Įėjau visuomenės akyse, tad 
'prašau šį mano pareiškimą pa- 

— išspausdinti 
“Nepriklauso- 

numeryje.
(Pas.) A. Šapoka. 

P. S. Šio pareiškimo nuora-

Feilbache, o 
šiemet, vasario mėn.

tų premijos teko prozai, bet 
kas sveikintina, kad ir jauno
sios jėgos spėjo pasirodyti 
vertingais kūriniais: debiutan
tai Julius 
Marius, 
rimtai

tik proga Federacijos Seimely
je.

Kaupas ir Albinas 
Vaitkus - Katiliškis 

užsirekomendavo.
A. Jankūnas.

1935 m. laisvoje Lietuvoje 
įsteigta Lietuvos Valstybinė li
teratūros premija, rado tuome
tinėse leidyklose atgarsį ir įė
jo madon kasmet Vasario 16- 
sios šventės išvakarėse švęsti 
literatūros premijų įteikimo 

; šventę. Žinoma, 1940 metų 
kruvinoji boliševikų okupacija 

• tuomet viską sugriovė ir ne- 
, leido, net tą šventę švęsti, ir 
liko laikinai užmiršta. Atsidū
rus tremtyje ir atgaivinus Lie
tuvių Rašytojų Draugiją, da
bar pavadintą Lietuvių Rašyto
jų Tremtinių Draugija, kuriai 
visą laiką pirmininkauja žy
musis poetas Stasys Santvaras, 
atgaivino ir literatūros premi
jas, pasirinkdami senąją, Va
sario 16-sios šventės, išvakarių 
įteikimo datą. Pirmoji literatū
ros premijų įteikimo šventė į- 
vyko 1947 m. Tubingene, ant
roji — 1948 m. 
trečioji
15 d. Schwab. Gmund lietuvių 
stovykloje, kur suplaukė daug 
svečių ir visa eilė žymių as
menų. šventė pradėta pirmi
ninko, poeto St. Santvaros, į- 
žanginiu žodžiu.

Garbės prezidiuman pakvies
ti: Vykd. Tarybos narys dipl. 
inž. Novickas, BALFo atstovė 
Iz. Rovaitė, BALFo atstovas 
J. Valaitis, Švietimo Valdybos 
pirm. Židonis, Liet. Raud. Kry
žiaus Vyr. Vald. pirmš dr. D. 
Jasaitis .leidyklos “Patria” di
rektorius J. Lenktaitis ir Liet 
Paštininkų Valdybos pirm. Bo
reiša. Be to, scenoje buvo pa
kviesti ir 1948 metų laureatai: 
Švietimo Valdybos laureatas, 
rašyt Jurgis Jankus, BALFo j 
rašyt. Nelė Mazalaitė - Krūmi
nienė, LietM Raud. Kryžiaus 
rašyt., Julius Kaupas, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos žymusis dai
lininkas, lietuvių meno tėvas, 
Adomas Varnas, leidyklos ‘Pa
tria” dail. Povilas Osmolskis, 
Lietuvių Paštininkų Valdybos 
rašyt., Albinas Marius Vaitkus- 
Katiliškis ir Vykd. Tarybos inž. 
archit. Tadas Vizgirda.

Po prezidiumo sudarymo ir 
Vykd. Tarybos atstovo, dipl. 
inž. Novicko platesnės kalbos, 
sekė premijų įteikimas. Pirmą-1 
ją premiją įteikė švietimo Val
dybos pirm. Židonis rašytojui 
J. Jenkui už romaną 
ant morų” 
“Patria”), 
tremtinių gyvenimas; 
premiją įteikė atstovė 
Rovaitė rašyt. Nelei 
tei - Krūminienei už 
“Legendos apie ilgesį” 
Povilo Abelkio lietuviškų kny-

Paieškojimas
ĮSIGYKITE

Šv. Pranciškaus Gyvenimo 
Knygą —

ŠV. PRANCIŠKUS ASYflETIS
Knyga verta įsigyti kiekvie

nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo Šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

South Boston 27, Maus.

Adomauskaitė - Skurvydienė, 
Justina, kilusi iš Notėnų k., vė
liau gyvenusi Lukošaičių kai- 
me, Mosėdžio vaisė., o dabar e- 
santi tremtyje Vokietijoj, ieško 
giminių ir pažįstamų: Ievos 
Gricaitės Skirpsčių k., Alsėdžių 
vals., Prano Valančausko iš 
Gegrėnų, Alsėdžių v., Kosto Ži
linsko Puotkalių k., atvykusio 
į JAV 1946 m., Jono Nazmo ir 
Agnieškos Razmaitės iš Vis- 

Laureatus dar apdo- vaįnįų į. Platelių v. ir kitų.
Atsiliepkite šiuo adresu: 

Justina Skurvydienė, 
(16) Kassel - Mattenberg, 
Churchil str. 10 Hessen, 

U. S. Zone, Germany.

I

be su KLCT dėl jos ardomųjų 
veiksmų Kanados lietuvių su
gyvenime. Kaip labai būdingą, 
norėtųsi čia paduoti visą Prof.
Dr. A. Šapokos pareiškimo skelbti viešai 
tekstą. Jis yra šitoks: 'artimiausiame

i
Montreaiis, 1949. IV. 10. mos Lietuvos"

I
i

J šas prisiųstas ir Kanados Lie
tuvių Sąjungos 
bos žiniai.

Toliau seka

organizacijiniams
Lietuvių Sąjungos 
gvildenti ir atremti 
kampaniją, varomą i

adresu iš KLCT pusės • 
Nepr. Lietuvos” laikraštyje.

Štai, jau mus pasiekė Kana
dos Lietuvių Sąjungos Biulete
nio 2-rasis 
Montrealyje 
mėn. 14 d.

Biuletenis
nio formato, spausdinamas ro
tatoriumi. Viršelio kairėje pu- nesikišantį į visų tų organizaci- Biuletenio numerio tęsinys. Ra
sėje — Kanados Tautinė Em- jų specifinius siekimus ir į jų

vidaus santvarką.
Suvažiavimo metu sutikau į- 

eiti į KLCT. manydamas, kad

numeris, išleistas 
1949 m. balandžio

leidžiamas žurnali-

4

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybai Montrealyje, Q-

PAREIŠKIMAS
KLCT suprantu kaip visas 

dorųjų Kanados lietuvių orga
nizacijas

Centro Valdy-

iabai išsamus
apjungiantį centrą, straipsnio apie KLT skyriaus, 

vadovaujantį kovai dėl tautos persiorganizavusius į Kanados 
teisių ir Lietuvos laisvės, bet Lietuvių Sąjungą iš 1-mojo

i* * ~
' teisių ir Lietuvos laisvės, bet Lietuvių Sąjungą

sėje — Kanados Tautinė Em
blema — Klevo Lapas, dešinė
je — Lietuviškasis Skydas su 
Vyties Kryžiumi. Spauda. Biu-' 
letenio turinys ir visa kita —'jos sudarymo trūkumai galės 
daro malonų ir kultūringą į- būti išlyginti vėlyvesnėmis pa- 
spūdį.

Biuletenio 2-rojo numerio vir- mos Lietuvos” Nr. Nr. 13 ir 14 
šelyje atspaustas Angelo ški- paskelbtieji KLCT aplinkraš- 
cas, skelbiąs pasauliui apie' čiai šitas viltis sugriovė. 
Kristaus prisikėlimą, o taipogi- KLCT. atsisakydama min- 
velykinis sveikinimas Kanados ties pasidaryti organizacijų at- 
Lietuvių Sąjungos skyriams, jų stovybe. jų Centru, nori virsti 
nariams ir visiems Biuletenio. asmenis jungiančia organizaci- 
skaitytojams. Po sveikinimu;ja ir nepateisinamai metasi ar- 
pasirašiusi KLS C. Valdyba. <

I

stangomis. Deja. “Nepriklauso-

i
I

šinyje paduodami aiškūs faktai 
apie jos (tos organizacijos) 
kūrymąsi, jos įvykdytą suva
žiavimą ir pan., sugriaunant 
visus tendencingus rasinius a- 
pie visą šitą tilpusius “N. Lie
tuvoj”. V. Geneikis.

MONTREAL, CANADA
%

Misijos. Tėvas Viktoras 
džiūnas, O.F.M.

Į

Gi- 
šv. Kazimiero 

- - — parapijoje per dvi savaites ve-
! • • - - - .... dė misijas. Misijose žmonės
dyti Kanados Lietuvių Sąjun- ĮKaus*ai lankėsi. Išpažinčių klau

sė 4 kunigai: pats misionierius, 
tėvas Žalalis, O.F.M. ir vieti
niai: kun. Vilkaitis ir klebonas, 
kun. Bobinas.

Šv. Velykų rytą bažnyčia bu
vo perpildyta vien lietuviais.

Tėvo Vik. Gidžiūno misijas 
montrealieciai ilgai neužmirš.

"Z

Ji

Italijos raudonųjų laikraščio darbininkai 
praktikuoja ‘sit-down’ streiko būdą. Tai lyg rodo
mas pavyzdys kitiems darbininkams taip beždžio
niškai sekti jų praktiką.

i

“Naktis 
(išleido leidykla 

kur vaizduojamas 
BALFo
Izabelė 

Mazalai- 
noveles 
(išleido

I
I

žai darbininkų atleidžiama 
darbo. Pragyvenimas dar vis
brangus. F. Dubauskas.

DĖMESIUI!
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse giminių neturiu, bet noriu 
čia atvykti ir dirbti. Dabar gy-

Mirė. Mirė a. a. J. Kaspara
vičius, senas montrealietis. Jis _
priklausė prie visų pašalpinių venų Vokietijoj D.P. stovyklo- 
parapijos draugijų. Buvo ama- je. I tėvynę dėl bolševikų tero- 
tininkas dailidė ir išaugino gra
žią šeimą. Gyvenimo gale jį iš
tiko didelė nelaimė — tapo in
validas. Jis buvo susižeidęs ko
jos pirštą. Iš to įvyko kraujo 
užsikrėtimas, ir reikėjo ampu
tuoti abi kojas. Taigi pats gy- Mielai sutinkame dirbti ūkyje 
venimo galas buvo nelengvas, arba fabrike. Mano šeima susi-

Jis mirė balandžio 18 d., Ve- deda iš trijų asmenų: Aš Pra- 
lykų antrą dieną. Palaidotas iš nas Kvietkauskas, gimęs 1908 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčios. | m. I. 20; žmona Uršulė, gimus 
Paliko nuliūdusius žmoną, sū
nus, dukteris ir pažįstamus.

ro grįžti negaliu. Prašau gerų 
žmonių pasigailėti ir surasti 
man buto ir darbo garantijas. 
Už viską aš atsilyginsiu nuo
širdžiu darbu.

Iš profesijos esame ūkininkai.

Siticgas. Velykų trečią dieną 
gerokai prisnigo. Manoma, kad 
tai trumpalaikinis reiškinys.

Darbai. Kaip girdisi vis ma
žėja dirbtuvėse darbai ii' neina-

1908. XII. 14; duktė Angelė, 
gimus 1943. VIII. 1.

Reiškiu pagarbą
P. Kvictkauskas

Mano adresas:
(13a) Seligenstadt bei 

VVurzburg 
D. P. Camp 
Germany, USA Zone.

Alfonso Mikulskio, turė- 
geriausią pasisekimą. Tai 
tradicinis koncertas, kas- 
dalyvaująs literatūros pre-

dail. Adomas Varnas.
Antroje šventės dalyje ėjo 

“Čiurlionio” vardo ansamblio 
koncertas, vadovaujamas mu
ziko 
jęs 
yra 
met
mijų įteikimo šventėse. Šiemet, 
itin, nauja programa. Vakare 
įvyko nuoširdus ir kupinas su
sigyvenimo, pobūvis, kuriame 
dalyvavo ir BALFo atstovai.

Vasario 16-ji ir buvo šventės 
tęsinys. Bažnyčioje įvyko iškil
mingos pamaldos, kuriose 
“Čiurlionio” ansamblis giedojo 
šv. Mišias.

Po pietų salėje laureatai 
skaitė savo kūrinius ir VLIKo 
atstovas Kipras Bielinis turėjo 
šventai pritaikintą paskaitą. 
Tuo ir baigta graži, įspūdinga 
ir kartu, tradicinė; šventė. Dar 
paminėtina, kad “Čiurlionio" 
vardo ansamblis vakare Vasa
rio 16-jai paminėti per Stutt- 
garto radiofoną davė koncertą.

Vasario 16-toji buvo gražiai

1

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

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

DARBININKAS
W BROADVVAY. SO. BOSTON. MAS«

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

hraridne Sk Koplyčios Statybų*
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $90.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

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

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convent
R. F. D. 2, Putnam, Conn.



Ąažfadienis, Balandžio 26, 1949 DARBININKAS
Kun. J. Kuzmickas.

Garbės Himnai Viešpačiui
Pasauliniai astronomai — J. Keple

ris ir M. Kopernikas — apie Dievą. - 
D. Cortes kalba šių laikų žmonėms. — 
Garsus rašytojas atsivertė, įsitikinęs, 

kad Kristus įsteigė Bažnyčių.
Kai Marija aplankė Elz

bietą, Ji, apšviesta šven
tosios Dvasios, giedojo:
— Mano siela garbina 

Viešpatį, ir mano dvasia 
džiaugiasi Dievuje, mano 
Išganytojuje!..

Šiandien panašius pa
garbos ir padėkos himnus 
gieda Viešpačiui žmonės, 
kurie moka jausti Aukš
čiausiojo malones savo 
gyvenime. —

JONO KEPLERIO 
HIMNUS

Vokiečių astronomas 
Jonas Kepleris (miręs 
1630 metais), nors pats 
buvo protestantas, šitaip 
giedojo visatos Kūrėjui:
— Laimingi tie, kuriems 

leista pakilti į dangų žino
jimo pagalba!.. Ten už vi
sų kūrinių mato Dievą, 
Kurio apmąstymas pripil
do juos džiaugsmu ir lai
me!.. Dėkoju Tau, Viešpa
tie, kad davei man tokį gi
lų džiaugsmą, tiriant Ta
vo kūrinį ir apmąstant 
Tavo rankų darbus...
— Didelis yra mūsų Die

vas... ir didelė Jo galia, o 
išminčiai nėra ribos. Dan
gau ,saule, mėnuli, plane
tos, visi giedokite Jam 
garbę savo 
kalba!..

— Jeigu yra koks nors 
mokslas, galįs dorinti 
žmogaus sielą ir pakelti 
ją viršum žemės purvo, 
tai juo yra astronomija... 
Kaip gi galima žiūrėti į 
nuostabų tvarkiu gumą, 
kokiu mūsų Dievas valdo 
visatą, ir nejausti palinki
mo prie sureguliuoto gy
venimo, prie įvairių rūšių

• t

dorybių praktik a v i m o, t 
prie matymo kiekviename: 
daikte Sutvėrėjo, visokio į 
gerumo Šaltinio?

DONOSO CORTES 
EKSTAZE

Ispanijos rašytojas 
diplomatas Donoso Cortes

ir
i

Čia matome New Yorko Miesto Kolegijos streikuojančius studentus, 
kurie susirinko prie kolegijos namo reikalaudami, kad du tos kolegijos 
profesoriai būtų teisiami ir nubausti už studentų diskriminavimą. Poli
cijai atvykus, įvyko susikirtimas. Policija areštavo 25 studentus už 
tvarkos ardymą.

motina, tvartelis mano na
mai, prakartėlė mano lop
šys. Vaikystę praleidau 
paklusnume ir darbe. Gy-

Tremtiniu patalpos šaltos
paties Kristaus žodžiais venau tarp rūpesčių, val- 
kalba šių laikų žmonėms: L _

— Tai esu aš, kuris, prieš turėjau poilsio dienos.
giau išmaldos duoną, ne-
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ATSILYGINO UŽ LIURDO
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stodamas karalių akivaiz
doje, apsireiškiau pieme
nėliams ir kuris, prieš pa
kviesdamas pas save tur
tuolius, pasišaukiau ne
turtėlius.
— Tai esu aš, kuris, dar 

gyvendamas žemėje, grą
žinau ligoniams sveikatą,

— Blogi žmonės pri
spaudė mane paniekinimu 
ir pašaipa. Net mano pra
našai pavadino mane 
“Skausmo vyru”. Sostu 
pasirinkau sau I 
mano kūną palaidojo sve 
timo žmogaus kape.
— Atiduodamas savo

Mrs. B. Urbanavičienė, Cliffside, N. J........
Mrs. Mary Levickas, Rochester, N. Y........
Mrs. Mary Judis, Indiana Harbor, Ind.......
Stanley Gailius, Arlington, Mass.................
E. Vaitekūnienė, Chicago, III......................
Mrs. Yankas, Detroit, Mich.........................
Mrs. Eva Grigas, Chicago, III.....................
Seserys Švento Kazimiero, New Phila., Pa. 
Martin Stokna, Waterbury, Conn...............
Katrina Gillvinauski, Chicago, III...............
Eliz. Umantas, Chicago, III.........................
Mrs. John Kutis, Colchester, Conn..............
John Makauskas, Waterbury, Conn............
Joseph Yokshas, Rochester, N. Y...............
T. Tamulevich, Branford, Conn...................
B. J. Velička, Bristol, Conn........................
Ona Bachinskienė, Ęoxbury, Mass............
Mrs. A. Klimas, Peabody, Mass..................
Francis V. Kelly, Wilmington, Dėl..............
Mrs. E. George, Dorchester, Mass...............
John Aczas, Chicago, III.......... *...............
Rev. J. Jutkevičius, Worcester, Mass..........
A. J. Zwiss, Greenwood, Mass.....................
Mrs. Elizabeth Railo, Millinocket, Maine .. 
Z. Sabaliauskas, Rumford, Maine ............
J. Žukauskas, Amesbury, Mass..................
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn.......
Mrs. Rosolia Jurgelewicz, So. Groveland, Mass..... 1.00
P. Gudienė, Chicago, III............................
Mrs. Cox., Newark, Dėl............................
Baltromejus Ajauskas, Brighton, Mass. .
J. Banys, Cambridge, Mass.....................
Frances Gaška, Amsterdam, N. Y...........
U. Zalegiris, Baltimore, Md.......... ..........
Mrs. F. Joziatis, Chelsea, Mass....... .......
Ignas Šalkauskas, Baltimore, Md............
Veronika Latvenienė, Athol, Mass. ........
John Siupienius, Waterbury, Conn..........
Peter Belis, Terryville, Conn.................... 
Peter Pilvinis, So. Boston, Mass............
M. Vitkauskienė, Cambr idge, Mass. ........
Vincas Mitchell, Nashua, N. H................... 
Alice Watekaitis, Chicago, III................... 
P. G. Bender, Detroit, Mich.....................
Mrs. K. Ūsas, Chicago, III. *.....................
A. Chancus, So. Boston, Mass.................
Mrs. Cecilia Lenk, Jamesbury, N. J..........
Magdalena Pajaujūtė, So. Boston, Mass. 
Julia Cibauskis, Chicago, III.....................
Barbora Tamošiūnas, Chicago, HL ........
M. Gutauskas, New Britain, Conn.......................  1.00
Mrs. Kazimieras Klebauskas, Athol, Mass......... 1.00
Catherine & Ar.thony Wychulis, Shenandoah, Pa. 1.00 
Mrs. M. Vasilauskas, Rockford, III..............
Mr. Kazlauskas, Phila., Pa. '.......................
B. Vaišnoras, Chicago, III.............................
Zigmas Kristaponis, Phila., Pa.....................
Juozas Žemaitis, Waterbury, Conn..............
M. Skarakodas, Phila., Pa.............................
A. Sarpalius, So. Boston, Mass.....................
P. Steponaitis, Tarriffville, Conn..................
Mrs. Margaret Sharpenskas, Scranton, Pa. .. 
Mrs. Mary Zinzalet, New Britain, Conn......
Mrs. Ursula Greičius, E. Pepperell, Mass. .. 
Mrs. M. Januškevičius, Phila., Pa...............
Veronica Džigas, Hudson, Mass..................
Juozapas Svelnis, Kenosha, Wis..................
Mary Puidokas, Tarriffville, Ct..................
Agota Jenuskevičiūtė, Londonville, N. Y. . 
Ignas Margelis, Rochester, N. Y..................
Mrs. Mary Stankevičius, Waterbury, Ct. ... 
Ona Lukšytė, Providence, R. I.....................
John Waitkus, Phila., Pa.............................
A. Lukas, Phila., Pa.............................. .....
Aleksandras Kazickas, New Haven, Conn. 
John Neulis, Detroit, Mich.........................
Anne Zakarauskas, Scranton, Pa. ...........
Mrs. Litvinas, Ansonia, Conn.....................
Mrs. Rose Ravish, Holyoke, Mass..............
Jonas Cesnakauskas, Lawrence, Mass.......
Joseph Mateunas, Buckland, Conn..............
Kazys Kresakęvičius, Norwood, Mass. .....
Sophie Petrulonis, North Weymouth, Mass. 
John Pieskus, So. Boston, Mass. ................
Antanas Kemesis, Manchester, N. H........
Adele Varža, So. Boston, Mass...................
K. Katalius, Dorchester, Mass....................
Mrs. Kiburis, Dorchester, Mass...................
Ona Gicienė, Hartford, Conn......................
J. Vasys, So. Boston, Mass.........................
Mrs. Mary Chess, Elizabeth, N. J...............
I. Stonis, Providence, R. I. .......................
J. Račkauskas, So. Boston, Mass...............
J. Kunsevičius, So. Boston, Mass...............
James Navitsky, Fairfield, Conn................
Mr. J. Lukošiūnas, Cambridge, Mass..........
Mrs. Mary Chincicki, Chelsea, Mass...........
S. Kačinskienė, Elizabeth, N. J..................
S. Velička, Buckland, Conn.................. ......
J. Šimkienė, So. Boston, Mass...................
A. J. Mickevičius, Maspeth, N. Y...............
Mrs. S. Kazlauskas, Amsterdam, N. Y.......

, A. R. Sarapas, Worcester, Mass.................. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

“Darbininko” Administracija.
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siruošti gyventi. Rodos, 
taip aišku, kad pirmiau 
apgriauti namai atremon
tuojami, o tik po to žmo
nės apgyvendinami. Čia gi 
remontuotis turėjo patys 
jau stovykloje apgyven- 

i tremtiniai. Tokių 
rastumei ir

Tremtinių gyvenimas’ 
labai sunkus, stovyklose! 
patalpos nehigijeniškos: 
amerikiečiui neįsivaizduo
jama, kaip galima tik 
kartą per savaitę šiltu 
vandeniu maudyti, be J— 
muilo, keliems šimtams Į dinti 
žmonių naudotis viena iš-i pavyzdžių 

, vieta, gyventi daugiau,
šaltam tamsiam kamba-Į MAITINIMASIS BLOGAS 
ly, ne visur dar ir van-1 Maistas teikiamas iš 
dens yra. Patalpoms dau-!^^ )katilo yra vieno- gumoj panaudotos kazer- ^ nusibodęs/neskanus, 
nes - kareivines. Kas ti- riebal Savo ir
ko kareiviams, jauniems kiek nėra tinka^M ir 
vyrams ir , kariuomenę; duo.
šaukiamiems tam tikram ;^ama tjk juoda įr M 
laikui 1-2 metams užgru-^^ gu

to )Sk,u įtoju M- ^. ir sojos miltų
tinka šeimoms su mažais)priemaišomis tik pluta ir 
vaikais. Kad dar nors;[ešla tį g^entojų
kiekviena seimą turetųidalis 9kundžiasf skraJn.

• ?? negalavimais. Mals-
į sukimšta po 2 ar 3 ir dau
giau šeimų, po 8, 10, 12 iri

. daugiau žmonių. Geresnė-i 

. se patalpose gyvenančių 

. yra mažai.

kryžių, o j einamąja 
dojo sve- flnlfnm

akliesiems -regėjimą, raup- Tgvui j„s
oii/iTi nm e» C’TrmlrnTn nnvnli. * *suotiems sveikatą, parali
tikų sąnariams galią, įni
rusiems gyvybę.

1 — Tai esu aš, kuris, sto--J* J* I ldl ved ZVvlllO} wVU

r -zu i, i^U,n0 vedamas tarp turtingo ir 
trankos anie Ji <tanX« beturčio- pakviečiau jau- 

triu balsu pas save netur-harmonija!.. O, mano sie
la, ir tu visuomet turi gie-i 
doti garbės himnus Amži
najam...
MIKALOJAUS KOPER

NIKO ŽODŽIAI
O dabar paklausykime, 

ką kalba apie visatą, Die
vą ir žmogų garsusis as
tronomas Mikalojus Ko
pernikas (miręs 1543 me
tais):

— Kai kurie senieji mok
slą apie žvaigždes vadino 
“tobulybe” ir “išmintimi”, 
nes jis yra, tartum, žino
mų menų vainikas ir žmo
gaus verčiausias mokslas. 
Visi mokslai tarnauja as
tronomijai: aritmetika,
geometrija, optika, geode
zija, mechanika; ji yra, 
tartum, vinis kopulos, ku
rioje atranda savo bend
rumą ir vienybę.

tėlius, nemokytus ir nusi
žeminusius žvejus. Dėl jų 
visiškai pasiaukojau. Nu
ploviau jų kojas. Daviau

visus pas save ir ligi šio 
laiko nesiliauju jus šau
kęs. žiūrėkite, abi rankas 
ištiesiau ant kryžiaus 
nuoširdesniam jūsų visų 
priėminrei...
I r’

CHUNI MUKERJI 
ATSIVERTIMAS

Garsusis anglų ir ben-
jų maistui savo kūną, o rašytojas Chuni Mu- 
gėrimui savo kraūją. Net kerji praėjusiais metais 
i:^ i..:----4---------priėmė katalikų tikėjimą,

j Krišnagaro Vyskupo pri
vatinėje koplyčioje jis at- 
'sižadėjo visų klaidų ir iš- 
| pažino ištikimybę tikra
jam Dievui.

Prieš pat savo atsiverti
mą Chuni Mukerji rašė:

ligi tokio laipsnio juos 
numylėjau!
— Būdamas visų daiktų 

Viešpats, visko atsisa
kiau, kad tik pasidaryčiau 
vienu iš jūsų. Taipgi vie
nam iš jūsų — ne kažin 
kokiam šio pasaulio kuni
gaikščiui — patikėjau sa- — Po penkerių metų kie- 
vo šventos Bažnyčios vai- tos kovos su pačiu savimi 
džią, o, prieš suteikdamas' pasiryžau atsiduoti ~
• « -v v • v « • T""* .X . ____ •_

• v

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausit' 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass

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

■.i.~. “........ *

i Ro
jam tą valdžią, neklausiau j mos Bažnyčiai. Seniau lai- 
jo, ką turi, ar ką žino, kiau savo pareiga kovoti 
tik... ar myli mane! Ne- prieš katalikų tikėjimą,bet 
klausiau jo, ar yra moky- pabaigoje jis mane nuga- 
tas, ar išlavintas mokyto- Įėjo. Po ilgos baimės, abe
jas, tik ar myli mane la- Jonių ir pagundų dabar 
biau, kaip likusieji. Jaučiuosi visiškai laimė-
— Moteris buvo mano jęs.

■-------------------------------- į — Aukštas išsižadėjimo
! ir meilės laipsnis, kurį 
mačiau pas katalikų misi- 
jonierhis, tikrai įrodo 
Bažnyčios, kuriai priklau
sau, tikrumą. Įsitikinau, 
kad Katalikų Bažnyčią 
amžių bėgyje lydėjo tiesa,'gosios. 

; nepaisant daugybės prie- 
■ šingumų. Nuolatinė Baž
nyčios galia yra reiški- 
Įnys, vienintelis istorijoje, 
ir geriausiai įrodo, kad Ją 

į įsteigė Dievas...
♦ » »

% Dievą garbina visi tie, 
kurie turi laimės Jį pažin
ti ir suprasti Jo gailestin
gumą.

Dievą garbina ir lietu
vių tauta. Sunkiausiais 
laikais aukoja Jam savo 
skausmus ir kančias ir ti
ki, kad Kryžiuje — per
galė ir išganymas. 

1949. IV. 12.

kaloringumas yra žy- 
miai mažesnis, negu IRO 

■ skaičiuoja, nes maisto 
produktai yra blogos rū
šies: — prasta duona, su
gedusios - supuvusios ar 

Ir taip jau keturi metai, sušąlusios bulvės, mėsoje 
Toks gyvenimas nei higi- Į pernelyg daug kaulų,

jienos, nei moralės požiū- Kartais pusė .mėsos nor- 
riu yra nepateisinamas. 
Kai tik vienose stovyklose 
gyventojų dėl emigraci
jos sumažėja, tuoj pat at
keliama kiti iš likviduoja
mųjų stovyklų. Tremtinysį BALF-o taukai, 
vis negali turėti daugiau 
kaip 12 ketvirtainių pėdų 
grindų ploto. Todėl nesi- 
stebėtina, kad atėjus emi
gracijos laikui, daugelio 
tremtinių sveikata randa
ma tiek pablogėjusi, kad 
jie gydytojų nepraleidžia
mi emigruoti.

Skaudu ir tai, kad iš 
tremtinių pirmoj eilėj ati
mamos geresnės patalpos, 
o paliekamos pačios blo-

Štai vienas pavyzdėlis, 
kurį papasakojo p. Kos
tas Liaudanskis. 1948 m. 
balandžio mėn. visa lietu-

mos pakeičiama silkėmis, 
o maistingumas labai 
silpnas. Jeigu ne BALF-o 
parama, nežinia kas tuos 
žmonės ištiktų. Jiems 

lašiniai, 
kava, cukrus, pienas, ka
kao,, kūdą skystimą patir- 
ština ir padaro maistu.

KIEKVIENAM REIKIA 
MAISTO PRIEDO

Kiekvienas stengiasi 
maisto iš kur nors pasi
pildyti. Tėvai nutraukia 
kąsnį nuo savęs, 
pavalgydinti savo vaiku
čius. Gelbėdami 
patys tėvai taip nusilpsta, 
kad kai ateina eilė emi
gruoti, betikrinant svei
katą, atrandama džiova 
ar kita liga. Tokiai šeimai 
emigruoti* kelias užkirs
tas! Kokia išeitis? Likti

geriau

vaikus,

Kas lengvai patiki blo
gu žmogumi, tas lengvai 
darosi pats blogas.

vių stovykla, kurioj gyve-|pusbadžiauti šaltoje sto- 
no apie 200 įmonių »jvyMoje, kur sveikata ne- 
Bad Wonnshofen perkel-|pagergs ar yyktį j sana- 
ta j Neuburg - Donau ka-|borįją jr palikti vaikus 
reivines is kur tik ką bu-)vienus svetimų globai? O 
vo įskelta tbs ligonine tokj nemažai.
Žmones jaudinosi, kad 
vaikai gali apsikrėsti, bet ŠTAI TIK KELI VARGO 
į tai nebuvo atsižvelgta.! PAVYZDŽIAI: 
Pačios gi patalpos buvo Muncheno stovyklos ke- 
apleistos ,nešvarios, elek- tūrių žmonių šeima: abu 
tros instaliacija išplėšta, tėvai ir 2 vaikučiai. Vai- 
sugadintas vandentiekis’kai sustiprėjo, bet užtat 
ir t. t. Susikrausčius žmo-abiejų tėvų sveikata visai 
nėms, teko jau begyve- Pašbjo. Pereitų metų pa- 
nant kambariai remon-!vasari toji šeima norėjo 
tuotis, baltinti ir atlikti išvykti į Kanadą, tačiau 
kitus darbus, būtinus pa- Tęsinys 8-tame pusi.
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Klubas Pavaišino 
Vaikučius

*

Vyry

sekmadienį jo pietų 
svetainėje šv. Kaži-

savo narių dėl BALF. 
reikia pasveikinti Vyrų 
narius ir jo atstovus Dr. • 
Steponkų ir Ivan Gay-

GULDEI? LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Verbų 
parapijos 
miero vyrų klubas surengė šau
nias Velykų vaišes su turinin
ga programa visiems šios pa
rapijos bei kolonijos lietuviams 
vaikučiams.

Rengimo komisijos pirminin
kas policistas Peti-as Radžiū
nas. kuris taipgi augina savo 
šeimynėlę — du sūnelius ir du
krelę. pasistengė priruošti tin
kamą programą, kurį ne vien 
užimponavo mažus vaikučius, 
bet kartu ir tėvelius.

Programai prasidėjus, vaiku
čiams kalbą pasakė klebonas 
kun. A. E. Gradeckas. Vietos 
žymus policistas ir lietuvių ar
timas bičiulis, kuris nors būda
mas ne lietuvis, bet labai pui
kiai lietuviškai kalba, tai yra 
Frank Popolizio su savo puikiai 
išlavintu šuneliu padarė daug 
juokų. Jo šunelis supranta lie
tuviškai ir viską, ką tik jis pa
liepia. daro. Dalj’vavo magikas. 
kuris savo gabumais ir šposais 
stebino visus.

Tremtiniai Violeta Leikiūtė ir 
Algirdas Gruodis pašoko tau
tiškus šokius. Jiems akompa
navo akordionu jaunuolis Leo
nas Kazlauskas. Kaip šokėjai, 
taip ir akompanistas labai pui
kiai savo užduotį atliko. Visi 
vaikučiai buvo pavaišinti ir ap
dovanoti pintinėlėmis su saldai
niais. margučiais, zuikučiais, 
kurie jiems suteikė daug 
džiaugsmo.

Už tai priklauso didelė jiadė- 
ka Vyrų klubui ir rengimo ko
misijai.

. kai. gauti nuo tremtinių, ku 
'riems pasiųsti pakietėliai ii 
mūsų skyriaus. Iš iždo vėl bu- 

1 vo paskirta $5.00 dėl išsiuntimo 
pakietėlio vienai tremtinių šei-' 
mai.

Nutarta iš mūsų skyriaus 
pasiųsti į BALF centrą $50.00.

Teko girdėti, kad vyrų klubo 
nariai labai pavyzdingai dar
buojasi ir renka metines duok
les iš 
Todėl 
Klubo

1 Jurgį 
siūną - Gay. Kitas gražus vyrui 
klubo pavyzdys, kad jie pasi-.

1 ryžę nusikratyti ______
džiais. Jie turi didelę stiklinę Grand St'/ Brooklyn 11, N. Y. 
dėžutę. į kurią už kiekvieną iš-| 
tartą keiksmažodį turi mokėti,

1 {pabaudą. Surinktos iš tos pini-j 
; ginės pabaudos sumos skiria- į 

mos BALFui. Iš to 
kad klubo nariai yra 
laikytis padorumo 
Garbė klubiečiams.

- ,-į

keiksmažo-
Sugavo tėvelius, sugaus ir mane. Bioliai ir sesės Amerikiečiai, gelbėkite! 

Skubiai siuskite aukas: United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 105

Lietuvos Generalinio Konsulato New

HAVERHILL, MASS

matome, 
pasiryžę 
kalboje. Į

M.
I
i

Yorke Paieškomi Asmenys:

BALF Centre Gautos Aukos 
Per 1949 m. kovo mėn.

Conuecticut
Bridgeport, VV. Sejierach $1, 

Vasario 16 d. min. $30; Nau- 
gatuck. Jos. Danilauckas $5; 
New Britain, B. Miciūnienė (su
rinko) $25, Vasario 16 d. mi
nėjimo $200; Stamford, Mrs.

Kinderhook, Mr. & Mrs. J. 
McKay $5; Maspeth, Ig. Koh- 
za (BALF 16) $3, Stanisiaus 
Pharmacy $3, J. Konkonski 
(BALF 16) $5, Anna Willis
(BALF 16) $2, Ch. Ruškis
(BALF 16) $5, Viešpat. Atsi-

A. Bartweck $1, BALF 36 sky-į mainymo Par. $56.15, F. Skrel- 
rius $58; VVaterbury, BALF 2 litz (BALF 16) $5; New York, 
skyrius $390; J. T. Blinstru-įD. Parackauskas $5; Schenec- 
bas $5. A. Romanauskas $5, B.'tady, BALF 50 skyrius $679.- 
Petrauskas $2, Jadvyga Stul- 01; St. Albans, L. ir S. Sherry 
ginskis $10, Jadvyga Vilkaitis((BALF 16) $2; Utica, BALF 
$2, I. Valaitienė $3, P. Kelvi- 104 skyrius $52; VVoodhaven, 
nas $4, V. Malinauskas 
Makaravičius $1, Ant. 
nis $3.

$5, K. p. Barziliauskas $10. 
Kisho- New Jersey

Bayonne, St. Gursky $5;
Kearny, New Jersey ALT sky- 

Aurora, Mrs. A. Žekonis $5, rius $100; Linden, Paul Pinkus
Helen Žekonis $5; Chicago, 
Mrs. J. Liakas $1, BALF 4 
sk. $52; P. Kuchinskienė $5, 
BALF 3 skyrius $100, H. Jod- Dr-ja $300, 
walis $10; Cicero, BALF 14 
skyrius $160; Melrose Park, 
BALF 117 Skyrius $262.05.

Maine
Douglas Hill, Frank Klim —

Ohio
Cleveland, Liet. Tremtinių 

J. Montvila $25; 
Toledo, V. Janulaitis $5.

Pennsylvania
Chester, Vasario 16 d. Min— 

$101; Donorą, J. Urbaitis $10; 
.E. Vandergrift, BALF Vajaus 

Ex-
$5; Frackvil- 
$1; Gallitzin, 
Yodelis $10; 
Skripka $5, 

Pitts- 
Wa- 

$5.

A LT Susirinkimas
Balandžio 14 d.. Įvyko 

susirinkimas. Į kurį atvyko dvi 
atstovės iš Moterų Gildos — 
B. Balcher ir H. York. Abi bu-’

BALFo Skyriaus susirinki
mas. Balandžio 10 d., 3 vai. po 
pietų Katalikų Centro kamba
riuose. 58 River gatvės. įvyko 
59 BALFo skyriaus susirinki
mas. Buvo surinkta iš draugi
jų ir pavieniai 50 dol. metinio 
rėmėjų mokesčio ir pasiųsta 
BALFo centran. Nutarta su
rengti kortavimo vakarą, kuris 
įvyks gegužės 6 d.. 7:30 v. va
kare. Lietuvių Gedimino Klubo 
svetainėje. 324 River gatvės.

Šio vakaro komisijon įeina 
šie asmens: Helena Klimaus- 
kaitė pirmininkė, jos pagelbi-, lės ap. 
ninkai: Julia Mazaliauskiūtė, į GENSBIGELIS. 
M. Kulešius. Petras Svirskas. Laižuvos vi.
A. J. Šaukis ir P. M. Jankaus
kas.

BALTRIMAS, Ignas, iš Pon- IFLANSKAS, Juozas, iš I 
kiškių km.. Simno vi.. Alytaus piškio m.. Rokiškio ap. 
apskr. j JANČYS, Kazimieras,

BALTRUŠAITIS. Mikas, 
šalniškės km.. Antanavo 
Marijampolės ap.

• BERČIUS, Endrius. iš 
kaudų km.. Kretingos ap.

Ska-

iš

Jos*

BUTKIENE. Zofija.
ČIČELYTE - Leonavičienė. 

Elena, tremtinė, prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus.

ENIULAITE. Ieva, duktė 
Juozo.

GAILAITE,
> Vėžaičių km.. 

Gargždų vi.
i GALICKAS,

Bronislava. iš
Kretingos ap..

Juozas 
cas. iš Kalvarijos.

ir Vin- 
Marijampo-

ALT

Antonrs, iš
. r ą

GRIGORIUS, Feliksas. Jonas 
__j ir Petras, iš Kabelių km.. Mar-

59 skvriaus valdyba kviečia I cinkonių vi.* * * • 
visus vietinius ir iš apylinkių 
lietuvius šiame parengime da- 

Jyvauti. Praleisite linksmai lai
šką ir tuo sušelpsite savo varg-

DĖMESIUI!

Mieli Amerikos Lietuviai.
vo priimtos su dideliu džiaugs- -stančiUs tremtyje brolius. Taip Karo audrų nublokštas į

polės, prašo atsiliepti gimines 
ir pažįstamus.

PETKUS, iš Kražių m., Ra
seinių ap.

PIMIŪTĖ - Ambusaitienė, iš! $J-0; Rumford, SLA 299 kuopa K-tas Pittsburghe $200;
šaukščių km., Bublelių vi., Ša
kių ap.

POŠKAITES, Antanina Mi- 
nialgienė, ir Barbora Dabšienė, 
iš Užvenčio.

RENKVICAS, Kostas, iš 
Kalnujų km., Šimkaičių vi., Ra
seinių ap.

PAJAUJIENE - Ališauskiū-

I JANČYS,
Skapiškio, Rokiškio ap.

JANKAUSKAITĖ - Rum- 
bauskienė, Agutė, iš Kraštinės 
km., Tauragės ap.

i JEFIMOVIENĖ - Zaboraity-
tė, Emilija, iš Šiaulių.

JONUŠAITĖS. Bronė ir Liu- tė, Ona, iš Dobilynių km., Viš- 
cija, iš Dautarų km., Židikų vi., tyčio vi., Vilkaviškio ap. 
Mažeikių ap. PAULAUSKAITE, Bronė, iš

KATAUSKIENĖ - Kereišy- Jadziotų km., Ylakių vi., Ma
tė, Ona, ir jos broliai Kereišys, žeikių ap.
Jonas ir Vincas. PETRAŠKA, Vladas, išvyko

KEREIŠYS, Jonas ir Vincas, iš Selemenkos km., Trakų ap. 
jų sesuo Katauskienė, Ona. į PLUŠKAITIS, Jonas, iš An- 
KIRŠTEIN, Wilhelm, išvyko tanavo vi., Marijampolės ap. 
Kauno. PUNIŠKYTE - Kurtinaitienė,
KAZLAUSKAS, Juozas, iš Veronika, iš Mikalajevo km., 

A- Kalvarijos vi., Marijampolės a., 
ir vyras Kurtinaitis, Jonas. 

PADAGAS, Pranciškus. 
RAMONAS, Bronius, iš 

pūstelių km.. Pašilės

ir

iš

vi..

sve-
mu. nes yra malonu matant. pat prašome atnešti didesnę arįmą nesvetingą šalį — Vokieti- 
kad musų čia augusios mote- mažesnę. pagal išgales dovanė-j^ norėčiau iš jos ištrūkti ir 
rys supranta Lietuvos reikalų lę kurias galima įteikti Kata-! patekti | Siaurės Ameriką, kur
rėmimo svarbą. likų Centro Klube. 58 River

Iždininkas pranešė, kad pa- gatvė, arba atnešti į viršminėtą 
siuntė į centrą $300.00 iš mūsų vakarą 
skyriaus. Svarstyta 
ateities darbuotė dėl 
didesnės pinigų sumos 
išlaisvinimo kovai.

platesnė 
sukėlimo 
Lietuvos

Rengėjai ir valdyba laukia 
penktadienį, gegužės 6 d., skait
lingo suėimo. Kviečia rengėjai.

I» ALF Susirinkimas
Tuo jau po A LT susirinkimo 

įvyko ir BALF susirinkimas, 
kuriame prisirašė dvi naujos 
narės: B. Balcher ir H. York. 
ir didelis skaičius
mokėjo savo metinę duoklę.

Perskaityti keli padėkos laiš- tvkiu. Kaina $1.00.

daugiau yra lietuvių.
Jau penkti metai leidžiu lai

ką tremtyje be naudos sau ir 
kitiems. Norėčiau darbo savys- 
toviam pragyvenimui. Nors tu- 

iriu 45 metus, bet esu sveikas. 
P. M. Y. tvirtas ir pajėgus, galiu dirbti 

Į visus darbus ir moku anglų 
įkalbą raštu ir žodžiu. Bet tam

$85.25. ,port, Ant. Kloba
Massacliusetts !je, a. Zaparackas

Brockton, E. Kelly $2; Cam-'j. Yucis $15, J. 
bridge, BALF 60 skyrius $10;.Kingston, Ant 
E. Weymouth, Mrs. Mary Gai- BALF 126 skyrius $135; 
liūs $2; Gilbertville, F. Bujne- burgh, V. Rupeikas $5; 
vicie $5; Lowell, Vasario 16 d. shington, M. Zikevičienė 
minėjimo $50; Mattapan, Juzė 
Pivarunas $1; Orange, M. Sro-į 
gienė $5; Worcester .Mary Lu-Į 
cinskas $1, M. J. W išneš k i $2.

Michigan
Allen, P. Micuta $1; Ann Ar- 

bor, J. Kripas $1; Detroit, Mrs. 
A. Yankus $3, 
kas $100; 
Balukonis

Omaha,

Ka- 
Uk-

Rhode Island
Providence ,Ed. Ciočys

Tesąs
Rio Hondo, A. J. Kareiva $1.

Wisconsin
Bruce, F. Inczauskis $2; Dor

chester, W. Grinkevich $10; 
Sheboygan, A. Cinealis, BALF 
118 $53.

NARIŲ MOKESČIAI
BALF 2 skyrius, Waterbury, 

Conn. $110; 4 skyrius ( Chica
go, III. $28; 36 skyrius, Stam- 

■; ford, Conn. $6; 38 skyrius,
i Cleveland, Ohio $10; 76 sky
rius, Detroit, Mich. $30; 104
skyrius, N. Y. Mills, N. Y. $23; 
118 skyrius, Sheboygan, Wis. 
$16; 126 skyrius, Kingston, 

’ Pa. $11; 126 skyrius už Kalė
dinius atv. $10.

$100.

sky-

$2; 
$1; 
$5, 
$3,

Zoruba
16 sk.)
Šv. Jurgio

Kalesnykų km., Alovės vi., 
lytaus ap.

KELPŠA, Viktoras, iš Salo- 
pelkių km.. Liolių par., Kelmės 
vi., Raseinių ap.

KEMŽAITYTŽ, Ida, iš Sma- mergės ap. 
lininkų, Klaipėdos kr. | RUTKAUSKAITE,

l KENTRAITES, Barbora ir da.
Marija, iš Šilalės vi., Tauragės
apskr.

KIMBRAITfi - Buškuvienė,
iš Pliugių km.

KIRAILIENfi - Varžinskai-l
' tė. Marija, iš Biržų ap., ir vy- nūs Juozo ir Marijonos šaukš- 

ras Antanas. Įčiūtė, iš Vilkaviškio ap.
KOJELIS, Jonas, iš Ežaičiųl

’ km., Gargždų vi.
KURAPKAITĖ, Ona,

’ kių km.. Kaupiškių vi.,
• viškio ap.

KURTINAITIENE -
kytė. Veronika, i.........
km.. Kalvarijos vi., Marijam-

Kunigun-

ir ElenaSABULIS, Jonas
‘ .atvykę iš Rygos.
! SAJAUSKIENE 
įkaitė, Elena.
Į SAKALAUSKAS, Vincas, sū-

Kazlaus-

Juozas Žilins- 
Jonesville, Martha 

$10.
Nebraska 
ALT skyrius $35.

New Hampshire 
Manchester, BALF 53 

rius $20.
New York

Amsterdam, P. Lalas 
Binghamton, A. C. Baltch 
Brooklyn, Bladas 
S. Setland (BALF 
Anne Quinta $5,
Draugija $10, Dr. J. S. Massa- 
ge (BALF 16) $10, John Ba-! 
tus $5, P. Survilas $5, VI. Vi- 
jeikis $5; Elmhurst, John Ayl- 
mer (BALF 16) $2; S. Setau-j 
ket, V. Bubnis (surinko) — 
$37.50; Great Kilis, George J. 
Zurevich $100; Jackson Hgts, 
C. A. Voket (BALF 16) $5;

KVIETIMAS

Šiuomi pranešame, kad Mote
rų Sąjungos Mass., Maine ir 
New Hampshire Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas į- 
vyks gegužės - May 22 d. š. m. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
153 Sterling Street, 
Mass. (seniau buvo 
Road).

Sesijos prasidės 
pietų. Kadangi šis 
mas begalo svarbus, 
čiame 
prie
kuodaugiausia atstovių.

Prašome atstovių nesivėluoti, 
kad galėtume pradėti sesijas 
numatytu laiku.

Mass., Maine ir N. H.
Apskrities Valdyba —

Pirmininkė — A. V. Kneižienė 
Raštininkė — AM. Wackell.

SAKALAUSKAS, Simonas, 
Į iš Gudelių km., Vilkaviškio vai. 
i SALECKER, Gustavas, Hen- 

: ir Ona, iš Liukių 
į km., Vištyčio vi.. Vilkaviškio a.

Sus
kiu., 
ap.
gyv.

iš Ša-
Vilka-'ry, Justina

Nusišypsok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 įmano troškimui yra rimta kliū- ap.. ir vyras Kurtinaitis,

m.. 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu-

narių užsi- sišvpsok! pripasal’oia visokiu
juokų ir ilgesniu linksmų nuo-

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. i 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai-i 
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas se-’ 
klyčias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias' 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

‘‘Darbininke" galima gauti GEGUŽES ME
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
d enai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

—TT--------------
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Užsakymus siųskite:"DARBININKAS”
3 56 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Itis, nes neturiu Amerikoj nei 
giminių nei pažįstamų, kas ga
lėtų suteikti darbo ir buto ga
rantiją, be kurių emigracija 
neįmanoma. Todėl kreipiuos į 
mielus užjūrio brolius lietuvius 
ir nuoširdžiai prašau pagelbėti 
man. suteikiant darbo ir buto 
garantiją.

; Sutikusiam broliui ir sesei 
j mano prašymą patenkinti, bū- 
įsiu amžinai dėkingas.
| Gavęs laišką ir norinčiam 
man padėti, suteiksiu smulkias 
žinias, reikalingas garantijai 
sudaryti.

Leopoldas Mūrelis.
Adresas:

German .Seligenstadt b.
VVurzburg
13 a DP Camp.

Puniš-
iš Mikalajevo nienė, Jugasė, iš Taručių 

Suvainiškio par., Rokiškio 
SAWICKI, Weronika, 

Detroit, Mich.
ŠEREIVAITE, Veronika. 
ŠIDLAUSKAS, Bronislovas. 
ŠIKŠNYS, Jonas, 

Vilkelių, Čedasų 
apskr.

ŠIMONIENE,

ŠAPRANAUSKAITfi

kilęs nuo 
par., Rokiškio

Ona, pažinoju- 
gyveno Wis- 

consin valst., Jonas Kojelis bu-

“IĮAREININKO” Adm..
366 VV. Broadway. So. Boston 27. Mass.

Šiuomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES
MĖNUO knygelę.

Vardas

Adresas

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 NVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Jonas.
LABANAUSKAS. Jonas, iš

Liolių m., Raseinių ap.
MARKUZAITĖ, Ona, iš Sla

vikų vi., Šakių ap., Saldamierų- 
Juškakaimio km.

MUSTEIKIS, iš Gatelių km.,
Vajasiškio par., Utenos ap.,Įsi Kojelį, Joną,

' (ar Zarasų ap.).
MYKOLAITIENE - Bruožiu- vo iš Ežeičių km., Gargždų vi. 

tė, iš šiaudiniškių, Virbalio vi., 
Vilkaviškio ap.

MAROZYTE - Dijokienė, An
tanina, iš Ramygalos.

MATUKAS. Antanas ir Jo
nas, iš Veseliškių km., Pane
munio par.. Rokiškio ap.

MATUSEVIČIUS, Kazimie
ras, kilęs nuo Kupiškio - Ska
piškio.

MORKYTE - Štilienė, Anto- 
sė, turi sūnus Albiną ir Jurgį, 
ir dukteris Janę ir Stasę.

NORKUS. Stasys.
NORVAIŠAS, Liudvikas,

Rukuižių km., Šiaulių ap.
; PALIŠKIS, Jonas ir Kazi
mieras iš Plokščių , išvykę iš 
Šuklių dv., žaliosios vi., Vilka
viškio ap.

PAULIUKONIENE - Pra
puolė n jie, Birutė, iš Marijam

iš

Tel. Uexington BS9S 
Limos Inai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Pakiauliškių km., Marijampo
lės ap.

VARŽINSKAITE - Kirailie- 
nė, Marija, iš Biržų ap., ir vy
ras Antanas.

VEŽEIČIUS, Jonas, 
donių km., Pabaisko 
mergės ap.

ŽAGARYS, Vladas
ryte, Teklė, iš Janavos 
Panemunio vi., Rokiškio

Ieškomieji ar apie juos 
tieji maloniai prašomi atsiliepti
Consulate General of Litbuania 

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

iš Savi- 
vl„ Uk-

ir Žaga- 
km., 

ap.
žinau-

ŠLIAUTERYTE - Johnson, 
Marcelė, iš Papilės, Šiaulių ap. 

ŠNEKUTYTE - Eidukaitienė, 
Ona, iš Liukių km., Kaupiškių 
km., Vilkaviškio ap.

SPUDAITE, Elena, iš Kel
mučių km., Joniškėlio vi.

ŠTILIENE - Morkytė, Anto- 
sė, turi sūnūs Albiną ir Jurgį, 
bei dukteris Janę ir Stasę.

STRAŠUNSKAITE, Marijo
na, iš Kasperiškio km., Žiežma
rių vi., Trakų ap.

SUDEIKA, iš Augučių km., 
Platelių vi., Kretingos ap.

SUSNIENE - Šapranauskai- 
tė, Jugasė, iš Taručių km., Su
vainiškio par., Rokiškio ap.

TURKAUSKIENE - Butky- 
tė, Ona ,iš Ridikiškių km., Er
žvilko vi., Tauragės ap.

VALENTAVIČIŪTE, Ona, iš

<!
i! 
i!

Worcester, 
Highfield

1 vai. po 
suvažia Vi
tai kvie- 

kuopas priklausančias
šio apskrities prisiųsti

I

I

KLAUSIKITE
“Lietuvos Atsiminimų'' Radijo Valandų

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v

Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000.watts

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 Walnut St., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
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ŽINUTES
Krikštai. Bal. 24 d., buvo 

pakrikštytas sūnus Ričardas, 
Stasio ir Onos (Barauskaitės) 
Staršiakų, gyv. 636 E. 8th St.

Juozas Edvardas Juozo ir 
Stasės (Markelionytės) Mockų 
sūnus, gyv. 150 W. 3rd St.

Juozas Paulius Juozo ir Onos 
(Sladkevičiūtės) sūnus Cooney, 
gyv. 398 W. 2nd St

jie gali užsiregistruoti, sekma
dieniais, po sumos, bažnytinėje 
salėje, W. 5th St.

Pratybos. Antr. ir ketv., 8 v. 
vakare, parapijos salėje, 492 
E. 7th St., yra laikomos Vyčių 
Minstrel Show pratybos. Dar 
lieka beveik mėnuo laiko. Nau
ji talentai dar priimami.

m

Bal. 23 d., mirė Kazimieras 
Gurauskas, 75 metų, savo na
muose, 711 E. 5th St, kur ir 
pašarvotas. Kilęs iš Raudėnų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 51 metus. Paliko žmoną 
Marijoną (Mikalauskaitę), 3 
dukteris ir du sūnus. Vienas 
žuvęs kare. Laidojamas bal. 28 
d., 9 v. r., iš šv. Petro parapi
jos bažnyčios, Naujos Kalvari
jos kapuose.

Ministeris Vicys Sidzi
kauskas Kalbės South 

Bostone Geg. 8.

Ministeris Vaeya Sidzikauskas

1/
z

-7'

Į

Į

Dėkojo. Kunigai dėkojo žmo
nėms už gausingas velykines 
dovanas ir visas aukas taisy
mui bažnyčios, palaikymui pa
rapijos ir mokyklų.

Jie prašė žmonių gelbėti 
Tremtiniams įsikurti. Kas žino 
butą ar darbą, kad praneštų 
Šv.. Vincento Labdaringai 

esą
Vincento

Draugijai. Įvairūs baldai 
jiems reikalingi.

bus
novenos

Bal. 26 d., 10 v. r. Šv. Kry
žiaus katedroje Jo Ekscelenci
ja vyskupas Jonas J. Wright, 
D. D. pontifikuos šv. Mišias 
penkių metų atminimui
Kardinolo O’Connell. Kviečiami 
visi diecezijos kunigai ir tikin
tieji.

a. a.

Bal. 23 d., Petronėlė Varei- 
kaitė ištekėjo už Juozapo Fari- 
na, gyv. 673 E. 2nd St.

Bal. 24 d., Edvardas Navic
kas susijungė moterystės ry
šiais su Aldona Sinkevičiūte, 
gyv. 191 Savin Hill avė.

Je- 
vi-

Registracija. Profesorius 
ronimas Kačinskas pranešė 
siems, kurie nori priklausyti 
prie jo vadovaujamo choro, kad

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330
If no answer call AV 2-4026

J. Repšius, MJ).
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.'

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

(VAROS SKBMMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS. 
Offiee Tel. SOuth Boston S-O94S

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Trečiadienį, 7:30 v. v., 
laikomos Šv. Teresės 
ir Tretininkų pamaldos, ir su
sirinkimas.

šeštadienį, 7:30 v. v. bus lai
komos prieš gegužės męnesį 
pamaldos.

Sekmadienį, 9 v. r., Šv. Var
do Draugija priims šv. Komu
niją, ir turės svarbų susirinki
mą.

Po mišparų įvyks {Milkus po
būvis Nekalto Prasidėjimo Se
selėms paremti.

Kultūringi darbai. Per atve
lykį, Bostone įvyko Vyčių N. 
A. seimelis ir Liet Radio pro
gramos metinis koncertas. Gai
la, kad šie pobūviai įvyko tą 
pačią dieną. Sako, kad vyčių 
seimelis buvo iš anksto nusta
tytas, o koncertui nebuvę gali
ma gauti kitam laikui salės.

Vyčių seimely dayvavo virš 
šimto žmonių. Monsignoras Dr. 
K. Urbonavičius, desėtkas ku
nigų, Gubernatorius, ir įžymūs 
jaunuomenės atstovai. Vakare 
turėjo gražų bankietą. Kalbėjo 
Bostono Mayoras ir kiti, pa
drąsindami lietuvišką jaunimą 
eiti gyveniman geros 
keliais. Sveikinu N. A. Vyčius 
su sėkmingu seimeliu.

Sveikinu Lietuvių Radio pro
gramos vadovybę su puikiu me
tiniu koncertu. Išgirdęs Vincę 
Jonuškaitę, jaučiuos Lietuvą 
atlankęs, kaip daktaras Gran
delių savo gražioje kalboje pa
sakė, šie Lietuvių Radio 
programos koncertai stengiasi 
būti kas metai vertingesni. 
Manau, kad šie koncertai turė
tų būti mūsų visų palaikomi, 
kas metai, nes tai gražus kultū
ros darbas.

kultūros
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žymus svečias, Lietuvių Vyk
domosios Tarybos pirmininkas, 
nesenai atskridęs su VLIKo 
pirm. prel. Mykolu Krupavi
čium iš Europos kalbės South 
Bostone, gegužės 8 d., 7 vai. 
vakare, Municipal Buildinge.

Šio garbingo svečio priėmi
mo ir jam prakalbų suruošimo 
reikalu įvyko susirinkimas - 
pasitarimas bal. 18 d. Lietuvių 
salėje, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro narių, ir jų pa
kviestųjų darbuotojų. Dalyvavo 
Tarybos Centro nariai: adv. 
Jonas J. Grigalius, St. Michel- 
sonas, Jonas Kas - Kaamaus- 
kas, (J. Arlauskas dėl sunega- 
lėjimo neatvyko) ir pakviesti 
darbuotojai: A. Matjoška, Al. 
Čaplikas, * J. Jankauskas, P. 
Brazaitis, S. Jokubauskas ir A. 
Ivaška. ,

Pirmininkavo adv. J. Griga
lius, raštininkavo A Matjoška.

Svečią pasveikinti, bei po 
trumpą žodį pasakyti nutarta 
pakviesti Lietuvos Garbės Kon
sulą adv. A. O. Šalną, “Darbi
ninko” ir “Keleivio” redakto
rius. Meninei programos daliai 
išpildyti pakviesti Šv. Petro p. 
chorą su muziku J. Kačinsku, 
Gabijos chorą, solistus Birutę 
Svilienę, Dr. Juozą Antanėlį ir 
keletą , jaunų deklemaiorkų iš 
Tautinių Šokių grupės.

Nutarta, kad svečias padary
tų bendrą pranešimą apie pa
saulio lietuvių kovą už Lietu
vos išlaisvinimą ir kad gale at
sakinėtų į klausimus iš publi
kos. Šias prakalbas koncertą 
koplačiausiai išreklamuoti per 
spaudą ir radio valandas. Adv. 
J. Grigaliui palikta sutvarkyti 
svečio vizitus pas miesto ir 
valstijos pareigūnus.

Prakalbas ruošti organizuoja
mo Tarybos skyriaus vardu.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus steigiamasis susirinki- 

! mas bus šaukiamas balandžio 
: 28 d. ir jis šių prakalbų ruoši

mą praves bei įvykdys.
Todėl visiems lietuviams be- 

1 lieka ruoštis sutikti ir išgirsti 
geg. 8 d. žymųjį svečią minis- 
terį Vacį Sidzikauską. Rap.

Nekaltai Prad. P. Marijos 
Vienuolyno Rėmėjų-Gildiečių 

Priessehninis
PARENGIMAS
geg. 1, 3 vai. po

70,000 AMERIKIEČIŲ MANEV
RAI VOKIETIJOJE PRIE 

ČEKOSLOVAKIJOS
Neurnberg, Vokietija — 

Tuojau pat po Velykų, ba
landžio 18 d., prasidėjo di
deli Jung. Valstybių ka- 

' riuomenės manevrai Vo
kietijoje. Tai didžiausi 
nuo karo pabaigos ameri
kiečių manevrai. Šie ma
nevrai vyksta netoli nuo 
Čekoslovakijos sienos. Į 
manevrus sutraukta apie 
70,000 Amerikos karių 
Vokietijoje.

9

Manevruose dalyvauja 
pėstininkai, tankai, šar
vuočiai, oro laivynas ir 
kitos ginklų ' rūšys. Ame
rikos kariuomenės dali
niai iki manevrų paskelbi
mo dienos nieko apie juos 

• nežinojo. Jiems buvo stai-

i NEATIDELIOKIME TREMTI 
NIŲ .KVIETIMĄ

tiems, kurie sutiks apmo
kėti kelionę traukiniu.

Kat. Federacijos Imi
gracijos komisija susido
mėjo šiuo pasiūlymu. Fe
deracijai rūpi apgyvendin
ti lietuvius tarp New Yor
ko ir Chicago. Kadangi y- 
ra daug vietų šiame tarpe, 
tai pataria ir mūsų visuo
menei pasiskubinti ir pa
siųsti savo giminių antra
šus su pažadėjimu už 
traukinį apmokėti.

Kaip tai padaryti? Pa
tariame rašyti tiesiog į 
NCWC War Relief Ser- 
vicer 149 Madison Avė./ 
New York, N. Y., ponui 
Juozui Laučkai, arba per 
savo vietinį lietuvį klebo
ną, arba per bet kurį kle- 

Vyskupi- 
Laiškuose

sekretorius Kenneth C. 
Royall rezignavo ir nuo 
>al&ndžio 27 d. pasitrau
kia iš pareigų.

• Užsisakyite Toniko Pas Mm 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gntton Ave^ Islington, Mms. |

• TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R
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įvyks
Šv. Petro liet. par. bažnytinė
je salėje, W. 5th St, So. Bos- 
ton'e. Tai bus kukli arbatėlė 
su programa. Bus žymių Sve
čių ir Viešnių. Šio parengimo 
tikslas sukelti dovanų Vargdie
nėms Seselėms, Putnam, Conn., 
kad parėmus jų gražius užsi
mojimus: koplyčios statybą su 
pilnu įrengimu.

šio skyriaus valdyba: pirm, 
p. Veronika Šimkienė, vice
pirm. Mag. Ausikaitė, rašt. M. 
Račkauskaitė ir ižd. A. Majaus- 
kaitė, nuoširdžiai kviečia visus 
nuoširdžius labdarius ir gerų 
darbų rėmėjus atsilankyti. Rp.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau Ievos Gečienės - Ur- 

hokytės. Anksčiau ji gyveno 
South Chicago. Jei kas žinotų, 
kur gyvena ji, ar jos vaikai, 
prašau pranešti šiuo adresu: 

A Šmitas, 709 Victoria Rd..
Nauaimo B. C. Canada.

pietų,

ga pranešta, kad priešas 
veržiasi iš Čekoslovakijos, 
ir beveik visi U.S. kariuo
menės daliniai vienu laiku 
pradėjo skubėti Čekoslo
vakijos sienos linkui, kad 
tariamą priešą sulaikytų.

Manevrus stebėti pa
kviesti aukšti Prancūzi
jos, Anglijos, Olandijos, 
Norvegijos ir kitų kraštų 
karo atstovai. Sovietų ka
ro atstovai nebuvo pa
kviesti, nes ir jie niekad 
amerikiečių nekviečia į 
savo manevrus. _

Šie manevrai tęsis visą jos direktorių, 
savaitę. Juose yra išban- paduokite giminių antrašą 
domi Amerikos modemiš- ir pageidavimą, kokį kelio 
kieji ginklai ir kitos ka- tolumą' galite apmokėti, 
riuomenės naujovės. - - ......Be ūkių yra ir kitokių 

darbų. Vyskupijų direkto
riai gali informuoti koki 
darbai yra pasiūlyti ir 
kiek kelionė kainuotų. 
Šias informacijas gali 
gauti ir mūsų BALFas.

Federacijos Imigracijos 
Komisija.

1S Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų
-- — »

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

DABARTIES PASTABOS

I

DARBAI
Ieškanti darbų viešbučiuo

se. klubuose, restoranuose, už
siregistruokite pas UNITED 
BMPLOYMENT BUREAU 226 
Tremont St. Boston ar telefo- 
nuokite: HAncock 6-7740:
HAncock 6-6103 < 26-29)

Kas norite jslpyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Nem Avė.,
Hollywood 38, Calif.

Ligi šiol tremtinius mes 
kvietėme, užpild y d a m i 
jiems buto ir darbo garan
tijų blankas. Tremtinių 
kelionę per jūras apmoka 
IRO. Nuo uosto ligi gyve- 
nimos vietos apmoka tie, 
kurie kviečia. Tokių ga
rantijų tat BALFAS jau 
surinkęs virš 4,000. Šios 
garantijos neapima nei 
pusės lietuvių, norinčių ir 
galinčių vykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. 
Daug lietuvių tremtyje 
prašo iš Amerikoje esan
čių giminių siųsti jiems 
buto ir darbo garantijas. 
Bet -ne visi paklauso. Ko
dėl? Visi duoda vieną at- mis vietomis bus duodama' Jung. Valstybių armijos 
sakymą. Kad ir gaučiau 
darbą, bet neturiu buto. 
Ypatingai sunku gauti bu
tas su šeimomis.

Tie, kurie kviečia noriai 
sutinka apmokėti trauki
niu kelionę ligi vietos. 
Daugelis pasiryžę susi
spausti namuose, kol ras 
patogesnį butą. Darbai 
kiek sustojo, bet dar kri
zės nėra. Ir visai lėtai 
šiuo metu naujos garanti
jos eina. Gali visai nu
trukti. Dar 10,000 lietuvių 
galėtų atvažiuoti, bet kas 
juos kvies? Juk ir naujas 
DP įstatymas pramato, 
jei ne buto ir darbo užtik
rinimą, tai užtikrinimą, 
kad tremtinys nebus vy
riausybei našta, reiškia, 
ta pati, tik kitais žodžiais 
išreikšta, atsakomybė.

NCWC War Relief Ser- 
vices praneša, kad visos 
garantijos kurios yra jau 
padarytos, joms duota ei
ga ligi liepos mėnesiui.

K
Šiomis dienomis Rumu-

Naujai paruoštos garanti
jos greitai gaus eigą ir 
per DP komisiją bus pra
leistos. Šiuo metu NCWC’ 
turi virš 10,000 butų ir 
darbo vietų nepramaty-' 
tiems asmenims. Daugu-J
ma jų yra ūkiuose, įvai- nijos Komunistų partijos 
riose valstybėse. Šias vie- vadovybė prašalino iš par- 
tas ir siūlo lietuviams. tijos Emilian Anghel už 

tai, kad jis esą “pataika- 
Kaip jas gauti? Ūkinin- Vo” kapitalistams.

kai, duodami darbo ir bu- Tai tau ir komunistinė 
to pasiūlymus, atsisako “laisvė”.
apmokėti kelionės išlaidas 
nuo uosto. NCWC neturi: 
tiek pinigų, kad visą ke-Į 
lionę galėtų padengti. Tad; 
pirmenybė, naudotis šio- •

Rezignavo Armijos 
Sekretata

Washington, D. C. —
X •

RAMUNIŲ
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad numinės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akimis plau
ti. Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą, čalima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEJtANDETS CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Urbs

GRABORIAI

S. BarasevfSus ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKASEVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. south Boston S-2590

AVenue 2-24*4

Laikraščio “DARBININKO” 
Metinis

PIKNIKAS
Sekmadienį,

Birželio • Jone 12,1W
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mass.
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių 
sąskrydį.

Rengėjai.

LIETUVOS OUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tek SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th SL, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cttnienė,

29 Gould St, W. Roxhury, Mass.
Tel. Parkway — 1864-VV 

Iždininkė — Oha Slauris, 
SI Tampa St, Mattapan, Mass.

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
14 Springer St., So. Boston, Mass. į 

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, |
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas ___________ .
antra antradieni mėnesio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
vaiofre. Parapijos salėje, 492 E., — —
Seventh SL, 8o. Boston, Mass. I

Visais draugijos reikalais kreipkitės’
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas GUneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rait. — Aleksandras Ivaika. 
! 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

! 899 E. Seventh 8t, S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

1 787 Bro«dw-ay, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieni kiekvieno mtaeaio.

492 E.* 7tli St, So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Sorth Boston, Mess.w

Į

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

. Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Bals amuty*—j^e 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO S-1437 
SOuth Boeton S-3980

? I

YAKAVONIS
rusėtai Home

741 No. Main St
Brockton, Maes.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Bateamuetojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-15S0

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edmrd Ifaitt 
(Haitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 33M

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Latdotavią Direktorius ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims1 dykai. Aptarnauja Cam- 
bridąe ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. BO Š-O815

BOuth Boston 8 2609
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Ten, kur mūsų praeitis kalba(Kun. Pr. Juro ALKA aplankius)

liau. — Čia daug jau teko 
sunešti. O kas ir kiek čia 
sunešta, tai pats pamaty
si. — Ir įėjome į namų vi
dų. Ėjom iš kambario į 
kambarį. Ėjom į vieną, 
antrą, trečią, ketvirtą, vis 
visokiais dalykais apkrau
tą. Ir tai dar ne viskas. 
Kas tai yra? Tai ALKA 
arba pilnai tariant Ame
rikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas. Ir viskas kas 
čia yra, tai vieno žmogaus 
pastangų vaisius. Tas 
žmogus, tai kun. Pr. Ju
ras.

Kambarių pasieniais pri-
Čia parodo vamzdi, į kurį įkrito Kathy Fiscus, 

31/2 metų mergaitė, arti savo namų San Marino, 
California. Gelbėjimo darbas buvo sunkus ir pa
vojingas. Mergaitę ištraukė, bet jau be gyvybės.

Tremtiniu patalpos šaltos
Pradžia nnsl.

; gydytojams 
i jų sveikatą, 
j rado džiovą, 
nusilpusius

Dabar dar čia gyvena 
šimtas lietuviu, kurių 
bent dalis ar kokią markę 
ar duonos gabalą, ar mal
kų plauskelę atneša. Bet 
iie irgi biedni. kaip bažny
čios pelės. Tik geros jų 
širdys jiems nusako, jog 
reikia dalintis paskuti- 
miuoju su visai nieko > ne- 
_______ Bet iie išvyks. 
O kas toliau? šis klausi- 

lentin iame mas neišeina iš galvos.
— Ar nesiruošiate ir Jūs

vokiečių bedarbių, o be to, 
vokiečiai užsieniečiams 
nelinkę darbo suteikti.

Iš Regensburgo patiria
me net tokių faktų:

Senoviško dviejų šimtų’___ w
tūkstančių gyventojų tu- turinčiu, 
rinčio Vokietijos miesto 
pakraštyje, 
barake su kitu’ lietuviu 
kambarėly gyvena 55 me- ^ur išvažiuoti? 
tų amžiąus lietuvis mo-| — Taip. Gerasis oriete- 
kytojas. Šiuo metu šioje liūs Amerikoje narūnino 

1 emigracijai doku-

Vieną kartą, ir tai buvo tartum kad kaktoj prakai- 
visai nesenai, netikėtai to šaltinis atsivertų. Ku- 
susitikau, kaip visuomet nigas Juras žiūri į mane 
judriai beskubantį, kun. ir šypsosi. — Tai ką, pa- 
Pr. Jurą. vargai? — klausia jis ma-
— Turi laiko? — klausia nęs. — O man tai jau į- 

jis manęs. — Turiu — at- prastas dalykas, ne pir- 
sakau. — Na, tai einam, mas kartais, — tęsia to- 
— kviečiančiai pareiškė 
man. Ir po keletos minu- 
tų mudu jau buvome jo 
klebonijoj. Čia radom 
daug sukrautų pakietų. 
Kas tuose pakietuose bu
vo ,aš nežinojau.
— Žinai, — sako man

kun. Juras, — dabar mu
du šiuos pakietus sukrau
sime į automobilį. — Ir 
pradėjom juos krauti. 
Krovėm, krovėm ,visą au
tomobili užvertom. Ir iš
važiavom. Kur važiavom, 
man buvo neaišku, nes aš 
jo neklausiau, o jis man 
nieko nesakė. Tik po kurio
laiko, matau, kad artėjam statyta spintų: geležinių, 
prie Boston, Mass. Pasie- medinių. Yra ir kitokių, 
kėm ir patį miestą. Susto- įvairiems daiktams išdės- 
jom prie Darbininkų Są- tyti, dalykų — stiklinių ir 
jungos namų, kuriuose ne stiklinių. Visur pri- 
talpinasi ir laikraštis krauta visokios lietuviš- 
“Darbininkas”. Namai di- kos kultūros medžiagos, 
deli, aukšti, plytų raudo- Tos medžiagos pilna ne 
numo. tik spintose, bet ir pasie-

“Dabar — sako kun. Ju- niais. Ja užversta net kai 
ras, — tai paprakaituo- kurių kambarių dalys, 
sim. Taupyk sveikatą. Kai kuri medžiaga jau su- 
Mudu turėsiva sunešti tvarkyta, sukataloguota. _____
tuos pakietus į patį viršų- Bet didelė jos dalis dar žvilgterti į vieną kitą su- 

rinktos medžiagos skyrių. 
Štai čia Amerikos lietu
viškų katalikiškų parapi
jų skyriaus dokumentai, 
čia lietuviškų vienuolijų, 
o čia štai įvairių lietuviš
kų organizacijų. Vartom, 
žiūrinė jam: visokį proto
kolai, fotografijos, ženk
leliai, vėliavos, antspau- 
dos, kvietimai, bilietai ir 
t.t. Mes pasineriam į a- 
nuos praeities lietuvių gy
venimo ir veiklos metus 
ir, rodos, kartu su jais gy
venam ir veikiam. Ir kiek 
daug mes čia matom lie
tuvio pasiaukojimo, dar
bo, pastangų, rūpesčiu. 
Mes didžiuojamės savąja 
tauta, mes kartu didžiuo
jamės ir patys, kad lietu
viais esame.

Einam toliau, štai čia 
atvaizduojama lietuviško
jo kaimo gyvenimas. Tai 

kurioje yra tiek daug trum- gTJnas gabių rankų dar-

tinį namų aukštą. — Pra-|tik surinkta ir sukrauta, 
dejom darbą. Užsimetam Ji laukia sutvarkymo, 
pakietą ant pečių ir marš Sunku visa be specialių 
laiptais viršun. Ir taip darbininkų 
vieną, antrą, trečią, ket- nuolat plaukia vis naujos 
virtą... ir dešimtą kartą a- medžiagos ne tik iš Ame- 
budu su pakietais riogli- rikos lietuvių gyvenimo, 
nam į patį viršutinį aukš- bet ir iš visų pasaulio vie
tą. Kojos pavargo, širdis tovių, kur tik lietuvių gy- 
smarkiau plaka ir prakai- venama. Pastaruoju laiku 
tas per kaktą taip pilasi, ypač gausiai pradėjo

aprėpti. Ir

I plaukti medžiagos iš lie
tuvių tremties gyvenimo 
Vokietijoje. Dalis stovyk
lų jau apsčiai persiuntė 
svarbios dokumentacinės 
medžiagos iš ten buvusio 
lietuvių gyvenimo.

Einam su kun. Juru

v • —

KATHY FISCUS

Padėkime PCytefe
AtA TĖVO KAZIMIERO

AMŽINAM PAMINKLUI

betikrinant 
pas motiną 
o pas tėvą 

____ plaučius ir 
sutrikusį virškinimo trak
tą. Dėl emigracinių svei
katos nuostatų tos šeimos 
prašymas išvykti į Kana
dą buvo atmestas ir šian
dien motina guli džiovi
ninkų sanatorijoj, o tėvas 
su vaikučiais skursta sto
vykloje. Ar jie galės kada vokiečių jūroje čia gyye- man 
kur nors emigruoti ir sau na dar lietuvių, išsi- mentus. Bet dabar tokia
duoną užsidirbti? BALF-o — ——
įstaiga Europoje tą šeimą 
nuolat šelpia iš perašir- 
džių amerikiečių lietuvių 
aukų.

Kitas pavyzdėlis. Senas,
74 metų, profesorius, jo 
žmona, 68 m. ir vienintelė 
duktė 28 mt. Duktė po

' sunkaus gripo netikėtai tasis mokytojas serga, at- 
suserga atvira džiova. Š. lankau jį.
m. vasario mėn. 8 d. tė
vas, nuvežęs dukterį į sa
natoriją, grįžęs 
randa 
mentus vykti į 
Bet kol duktė nepasveiks, 
ta šeima niekur išvykti 
negalės, nes senukai tėvai 
jau nedarbingi, gi dukters 
liga sunki ir ilga. Be pa
šalinės pagalbos toji šei
ma išgyventi negali.

Toliau. Tremtinio lietu- Jums yra ir pagydys.
vio ūkininko Ašmono šei-! — Buvau 4 savaites. Ga-

ir jų globojama našlaitė rią apmokėti neturiu iš. . loRla darbo 
Janina 10 met. Vokiečiai ko, tad, kaip galiu dar H-|V1^: 
juos buvo išvežę darbams giau būti.
į Daniją. Našlaitės Jani- — Dėl ko nėjai į IRO li- 
nos tėvą 1941 m. bolševi- goninę?
kai išvežė į Sibirą, o moti-į — Bijojau, nes buvau į- 
na liko Lietuvoje. Besi- sitikinęs, kad gyvas bū- 
traukiant nuo fronto vie- čiau jau negrįžęs... 
nas Ašmonų sūnus nuo’ Taip, labai žmonės pa- 
bombos žuvo, o ir visa veikti, tkad dažnai sunku 
šeima buvo pritrenkta, ir pagelbėti.
kas atsiliepia jiems dar ir Žmogui reikia gyventi, 
dabar. reikia maisto, kuro ir už

l Š. m. sausio mėnesį toji kampą užsimokėti, 
šeima iš Danijos buvo at- — Ar visai

namo 
atėjusius doku- 

U.S.A.

mėčiusių po visus miesto sveikata. Komisijos ne- 
užkampius. Neseniai čia praleis, o jei ir nraleistu, 
dar buvo 150 lietuvių, bet argi aš galiu važiuoti ne- 
trečdaliui jau pavyko iš- darbingas ligonis sveti- 
važiuoti į J.A.V., Kanadą, mam žmogui našta.

* * *

Bėda yra ta, kad trem
tiniai darbu pas vokiečius 
nedali gauti. Pav. N. Tau
tvilas iš Kempteno, kur y- 
ra 1030 lietuvių, apie dar
bą taip sako:

Amerikiečių įstaigose 
dirbančiųjų skaičius, ku
rie gauna IRO atlvp-inimą 
sudaro vos tik 90-95 žmo
nės. Kiti visi, kurie norė
tų ir gedėtų dirbti, jokio 
darbo negauna. Dėl tos 
priežasties beveik visi sto-

Australiją ir kitur. Iki va
saros pradžios čia liks tik 
kokia 20 lietuvių.

Nugirdęs, kad suminė-

— Kas gi su jumis atsi
tiko?
— Nugi suikritau. Skil

vy atsirado žaizda, širdis 
visai sušlubavo, antras 
mėnuo kaip turiu karščio 
— atsako išdžiūvęs, pa
geltusiu veidu žmogus. — 
Rasi ir džiova jau prisi
kabino. • 11
— Kodėl nevykstate į li- . gyventojai yra

goninę? Ten nustatys, kas sunkioje padėtyje ir dau-

• v •

gumas neturi 
būtiniausioms 

UAlIiniKU Asmunu sei-j ------ siuvau -X oo.vai LCO. Via- nb-f

: tėvai, 12 metų sūnus vau v05 DM sąskaitą, ku-’

i Kaip matote, 
šalpos lietuviai

pinigų ir 
išlaidoms

būklė yra

be BALF 
negali iš

gyventi. Emigracijai jau 
pilnai vykstant, visų dė
mesys nukreiptas į emi
graciją. Ta viltimi išvykti 
—negali savęs paguosti— 
ligoniai ir negalį dirbti 
seneliai. Jiems reikia pa
didintos šalpos, nes dar
bingiausi ir apsukriausi, 
kurie galėjo už save ne- 
laimingesniems pagelbėti, 
jau išvyksta. Negalį iš
vykti yra dar didesnėje 
desperacijoje. Ir tik gera
širdžių amerikiečių gau
sios aukos tuos nelaimin
guosius pagelbės.

Vien IRO pagalbos ne
pakaks. Reikia BALF-o 
pagalbos.

Šalpos reikia daug. Dau
giausia reikia riebalų, pie
no ir kavos. Reikia ir rū
bų. Dėl to siųskite viską, 
adresuodami:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street,

I Brooklyn 11, N. Y.

• v

vienas esa- 
vežta į Vdkietiją ir patai- te?, toliau klausiu, 
pinta kartu su kitais vo- — Vienui vienas. Žmona 
kiečiais į vokiečių pabėgę- ir sūnus per karą subom- 
lių stovyklą. Visi apiplyšę, barduoti. Draugas išvyko 
apauti daniškomis medi- į U.S. Retkarčiais jis jam ! 
niais padais klumpėmis, atsiunčia pora svarų ka- 
1945 m. danai juos uždarė vos, taukų ar kitko. Kavą 
į stovyklą, kur labai sun- parduodu. Pardaviau ir 
kiomis sąlygomis išlaikė dar iš Lietuvos atsivežtus 
iki 1949 m. Tokias šeimas ilgus aulinius batus. Da- 
globoja vietos Lietuvos bar įdaviau parduoti pas- 
Raudonasis Kryžius iš kutinius rūbus. O kas bus 
BALF paramos. Jiems toliau? Nežinau.
visko trūksta. 1949 m. va- Nuvargęs ligonis susi- 
sario mėn. gautoji BAL- mąstė, jo veidas apsiniau- 
F-o rūbų siunta, jau to- kė, akys ėmė blizgėti. Pa-i 
kioms šeimoms išdalinta, kilo karštis. Kas gi bus j 

i Tokias šeimas dabarti- toliau? • 1
nėms emigracijos sąly
goms neatatinka. Pir
miausiai jiems reikia iš
rūpinti D. P. teises. Darbo 

Viršuje matome tą 3y2 jie gauti negali, nes daug

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

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, ________________ ____ _______
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, bas: mes matom pilną so- 
kad būtų sunku net išskaičiuot:

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirė mis reikmenimis ir padar
gais ir net su naminiais 
paukščiais ir gyvuliais, iš
sisklaidžiusiais po sody
bos kiemą. Čia pat greta 
ir lietuviškoji audėja sėdi 
staklėse ir baltą drobę au
džia. Ir vėl mūsų mintys metų mergaitę, Kathy---------------------------------
skrenda į mielą lietuvišką Fiscus, kuri žuvo įkritusi vui kun. Pr. Jurui yra di- 
kaimą, kuris visais am- į vamzdį arti savo namų džiai džiaugsmingas 
žiais didvyriškai išlaikė San Marino, Cal. Apačioje mentas, T 
gryną lietuvišką kalbą ir jos nuliūdę tėveliai, 
gryną lietuvišką dvasią ir 
kurs šiais sunkiais lietu
vių tautai laikais tiek ne
paprastai daug kenčia.

Žengiam toliau. Štai čia 
lietuviškojo meno, muzi
kos skyrius. !

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

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti. kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa
minklas, kurio net žiaurūs bolševikai 
mindžiodami jo kapą nepajėgs sunai
kinti.

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

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju.
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa- gėrisi ir kitais lietuviško- galime semtis. O tos stip- kviesti jam 
veikslą atvirutės didumo. jo meno dalykais. rybės, ypač šiandieną, talkininkauti

Kreiptis adresu:— DARRIXINKAS Iš meno srities mes pa- mums daug reikia, nes
South Boston 27, Mass. tenkame į mokslo sritį, mes norime turėti ne tik 

Čia guli ir knygų eilės. Jos garbingą, didvyrišką pra
šneka mums visokiausiais eitį, bet taip pat ir gar- 
klausimais. Visokiausios bingą, didvyrišką ateitį, 
temos kyla ir slenka per Todėl visi, kas kuo gali- 
mūsų sąmonę. Ir mes vis me, prisidėkime, kad ši 
giliau ir giliau smengame mūsų praeitis būtų pilniau 

jį lietuviškos minties pa- atvaizduota. Zinai, kad šio 
'šaulį... 1 darbo pionieriui ir vado-

a.

366 West Broadway

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

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

Vardas...................................... -...........................................
Adresas......................-................ -...... .. ........-—-..........-

1 mo
kai suskamba jo 

klebonijos, 94 Bradford 
Str., Lawrence, Mass., du- 

Tai tik keli bruožai iš rys ir kai paštininkas jam 
kun. Pr. Juro organizuo- įverčia svarų Lietuvių 
jamo Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvui pakie- 
Kultūros Archyvo, kurs tą.
yra Lietuvių Kultūrinio šia proga norėtųsi pa-' 

Žiūrinė jam. Instituto žinioj. Čia krau- linkėti kun. Pr. Jurui šį 
Mūsų ausyse skamba lie- naši mūsų gražioji, didin- darbą sėkmingai tęsti to-, 
tuviškos muzikos kuriniai, ga, lietuviškoji praeitis, iš liau, o visą susipratusią 
o mūsų akys ir širdys dar kurios mes daug stiprybės lietuvišką visuomenę pa- 

1 šiame darbe 
ir atitinka

ma medžiaga ir lėšomis.
Dr. J. Leimonas.

Aš nenorėčiau nustoti 
tos laimės tikėti busimąjį; 
gyvenimą. Aš pasakyčiau 
net, kad visi, kurie nesitiki 
busimojo gyvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirę.

Goethe.

Prieš pat Š. Atlanto pakto pasirašymą atvy
kęs į Washingtoną Prancūzijos užs. reikalų mi
nisteris Robert Schuman (kairėj) pasitarė tuo 
reikalu ir su savo šalies ambasadorium, kuris čia 
matomas. Tas parodo, kad tas paktas buvo viso
keriopai aptartas ir visų pasirašiusiųjų ųžgirtas 
kaip vienas iš žymiausių paktų taikos palaiky
mui.

* • . 4+ —




