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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisia vadintis geru 
Bažnyčios vaiku. DARBININKAS
Dunojuj paskendo 25 

ssnKiiys
Labai teisingai yra pasakyta, 

kad: “Istorija kartojasi*'. Ir, iš 
tikrųjų, taip esti: kartojasi is
torijoj geri, bet kartojasi ir blo
gi reiškiniai. Visi dar gerai pri
simename 1939 m. rugsėjo 1 d., 
kuomet Hitleris, padaręs reikia
mus susitarimus su kitu dikta
torium — Stalinu, puolė Lenki
ją ir pasidalino jos žemėmis su 
komunistine Rusija. Po to, ži
noma, naciškoji Vokietija, pri
sigaminusi vietoj sviesto pa
trankų,ėmė gniaužti valstybę po 
valstybės ir taip kartojosi ligi 
tol, pakol Vakarų Sąjunginin
kai palaužė to milžiniško galiū
no žvėrišką galybę. Neatsiliko, 
ir dabar savo pragaištingą dar
bo programą tebevykdo, plės
dama savo dominaciją svetimo
se žemėse, taipogi ir Sovietų 
Rusija. Po jos priespauda ir o- 
kupacija tebėra ir mūsų gimta
sis kraštas.

Nuaidėjus Antrojo Pasauli
nio Karo šūviams, ir aprimus 
Europos padangei, eilė Vakarų 
Europos kraštų, kaip: prancū
zai, belgai, liuksemburgiečiai, 
olandai, danai, norvegai ir kiti 
sulaukė laisvės ir atsikratė bai
saus nacių okupacinio jungo. 
Be to, po šio karo, pasiskelbė 
pasaulyje, berods, net aštuo- 
nios valstybės nepriklausomo
mis ir atsipalaidavo nuo bet ko
kių ryšių su* kitais kraštais. 
Apie tas valstybes čia ir norisi 
pakalbėti.

Waršava — Prieš kelio
lika dienų Dunojuj įvyko 
didelė nelaimė. Nowy Sącz 
apskrityje paskendo 25 
asmenys, iš kurių dau
giausiai nuo 8-15 met. vai
kai.

Nelaimė įvyko keltuvu 
perkeliant per tą upę gru
pę iš 45 žmonių. Dėl blogo 
keltuvo valdymo jo grin
dis užliejo vanduo. Žmo
nės ypač vaikai, apimti 
panikos, šoko tiesiog į u- 
pę, kurios srauni pavasa
rio srovė tuojau pagriebė, 
nunešė tolyn ir paskandi
no Dunojaus bangose.

Išgelbėta 20 žmonių. 
Gelbėjimo akciją apsunki
no srauni srovė ir ta ap
linkybė, kad nelaimė įvy
ko pačiame upės viduryje.
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Žmonių minios vyksta į tradicinį Velykų paradą, Fifth Avenue, 
New Yorke. Matome nuotraukoje tūkstančius žmonių spaudžiantis prieš 
Šv. Patricko katedrą. Kai minios žmonių nžpludo gatves ir išėjo stebėti 
to puikaus istorinio parado, visas auto judėjimas buvo tame rajone su
stabdytas.
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New York, N. Y. —John 
Santo, buvęs Transporto 
Darbininkų unijos — CIO 
arptautinis viršininkas, 
kuris buvo nuo 1941 m. 
techniškai areštuotas kai
po svetimšalis deportavi
mui, gavo leidimą iš Tei
singumo Departamento 
savanoriai išvažiuoti į sa
vo gimtinį kraštą 60 die-
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Kunigo Prano M. Juro Jubiliejus Austrija Reikalauja Taikos 
Sutarties

spublika, be abejonės, bus Ai
rija, savo nepriklausomybę ir 
nutraukimą domini j inių ryšių 
su Didi. Britanija proklamavu
si šiais metais per Velykas. Ai
rių tautos sūnums ir dukroms, 
didžioji šventė — Velykos, sa
vaime aišku, buvo ir pasiliks 
ateityje — dviguba šventė. Pa
žymėtina,kad airiai savo valsty
biškumo pamatus pradėjo sta
tyti labai staigiai ir, kartu, ga
na griežtai. Airijos prezidentas 
Sean T. O’Kelly, savo pasaky
toje kalboje, netgi ragino savo 
tautiečius nustoti angliškai kal
bėjus, o restauruoti istorinę 
Gaelic’o kalbą, pabrėždamas, 
kad tuščias airių laimėjimas, 
jeigu jie, atgavę nepriklauso
mybę, nesinaudotų airiams pri
klausančiu istoriniu liežuviu.

Ne be to, žinoma, kad ten ne
būtų buvę ir dar karštesnių 
reiškinių. Pav., paštininkai, Du
blino gatvėse, šaukė žmones 
prie boikoto angliškų laikraš
čių. Jų plakatuose buvo žo
džiai: “The King is gone, now 
eut the language tie with Bri- 
tain.” Naujajai Airijos vyriau
sybei sudaro nemaža galvosū
kio tik Ulsterio sritis, Jcuri dar 
nepaklauso jos balsui, bet tiki
masi pritraukti ir ją, suteikiant 
Ulsteriui plataus masto lokali
nę autonomiją.

Kiek ilgėliau apsistojau prie 
pačios naujosios respublikos, 
bet žvilgterėkime ir į kitas. 
Trans-Jordanija.

Ši arabų pasaulio karalija, 
kaip suvereninė nepriklauso
ma valstybė, Didž. Britanijos 
buvo pripažinta 1946 m. kovo 
22 d.
Filipinai.

Savo egzistenciją, kaip nepri
klausoma valstybė, pagal JAV 
sutikimą, pradėjo 1946 m. lie
pos 4 d.
Indija ir Pakistanas.

Šios dvi buv. Britų dominijos

Tęsinys 2-rame puslap.

.. uų laite.
John Santo buvo nepffie- i 

is, bet jis antrojo pasau
linio karo metu pasisakęs 
esąs pilietis ir buvo priim
tas į karo tarnybą. Tar
navo 3 mėnesius. Karui 
pasibaigus, jis grįžo į 
Jung. Valstybes. Teisin
gumo Departamentas at
naujino jo bylą. Valdžios 
liudininkai įrodinėjo, kad 
Santo priklausęs ir Komu
nistų partijoj. Taigi da
bar jam įsakyta apleisti 
Jung. Valstybes.
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Pasirašė Mr Krašto
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mituti

1947 metais buvo švęstas Kun. Pr. M- Juro 35 
metų visuomeninės ir literatūrinės veiklos, 25 metų 
kunigystes ir 20 metų klebonavimo jubiliejus. O šie
met Gegužes m. 15 d. jam sukanka kitas gražus jubi
liejus, būtent 25 metai jojo, kaip kunigo, darbuotes > — . 4A —b-:- XX- XX- A

Rumunijos Valdžia Uždraudė 
Užsienio Diplomatams Važinėti

Vienna, Austrija —Kan
cleris Leopold Figl savo 
kalboje, Gegužės Pirmos 
dienos minėjime, pareiškė, 
kad Londono derybose bū- 

° tų. sudaryta taikos i 
tis Austrijai pirm negu 
bus sušaukta keturių di
džiųjų užsienio ministerių 
konferencija ir pirm negu 
bus svarstomas Vokietijos 
klausimas.

Bucharest, Rumunija — į kuriuos užsienio diplo- 
Šiomis dienomis komunis- matai negali važiuoti.

Išimtis padarytos, kad 
sienio atstovams važiuoti užsienio diplomatai gali 
į apie du trečdalius Rumu- važiuoti 

(nijos sritis, 
sienio sritis.

tinė valdžia uždraudė už-

Kinijos K 
tinę 8 Armijas

Londonas — Balandžio

į Bucharesto 
o ypač į pa- priemiesčio tris kalnų ku

rortus ir tik maudymosi 
Rumunų komunistinė ^zono.mctu’‘r Pri® Ju°- 

valdžia jteikė užsienio am- 1 Efoną kuror-
basadoms, atstovybėms ir 
misijoms cirkuliorių, ku- Tas parodo, kad Rumu- 
riame yra pažymėtos sri- nijos komunistinė valdžia

28 dieną Jung. Valstybės tys’ i kuriąs jiems už- yra priversta vykdyti ko- 
Prancūzija, Anglija u. 
taipgi ambasadoriai — O-Į 
«   n • ♦ _ s ~ * * - - •  v • • 
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semburgo pasirašė statu- karinėje Rumunijos daly- J°Je-
tą tarptautinei valdžiai je, kuri susisiekia su Ju- Valdžia pastatė techni- 
Ruhr kraštui. goslavija; į Bukoviną, kus į administracijos į-

Tarptautinė valdžia pri- šiaurvakarinėje dalyje; į staigas, o komunistų par- 
žiūrės Ruhr krašto ang- Moldaviją, rytinėje daly- tijos vadus, buvusius tose 
lies ir plieno paskirstymą, je; ir Dobruja, prie Juo- įstaigose, atleido ir įsakė 
Rusija nebuvo kviesta dųjų jūrų. Taip pat yra susikoncentruoti ir vyk- 
statutą pasirašyti. pažymėti kiti 11 apskričių, dyti komunistų partijos

I programą visame krašte, 
į Toks yra įsakymas iš
Maskvos.

Vadinasi, Sovietų Rusi
ja stengiasi kaip galima 
greičiau sukomunistinti 
visus pavergtus kraštus, 
sunaikinti komunizmo o- 
poziciją ir likviduoti jos 
vadus.

drausta važiuoti. munistinę formulą, nese-
I Yra uždrausta važiuoti į'niai Sovietnų .Rus!‘

landi jos, Belgijos ir Liuk-.Banat provinciją, pietva--l0^’ Len^1J°Jc ir Bu gan-

Shanghai, Kinija - Ki
niečių komunistų partijos 
vadai Gegužės Pirmos 
Dienoje per radio tvirtino, 
kad jų ginkluotos jėgos 
per 10 dienų sunaikino Ki
nijos nacionalistų 8 armi
jas prie Yangtze upės.

Jeigu komunistų tvirti
nimui galima būtų tikėti, 
tai Kinijos nacionalistai 
neteko 20,000 kareivių.

Norwood, Mass. — Sek
madienį, gegužės 1 d., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko ALRK 
Federacijos N. A. apskri
ties sušauktas lietuvių ka
talikų seimelis. Dalyvavo 
iš So. Bostono, Cambrid
ge, Lowell, Brockton, Pro
vidence ir vietiniai —Nor- 
wood atstovai.

ALRK Federacijos aps
krities vice - pirmininkas 
p. A. Zavedskas atidarė 
seimelį ir pakvietė vietinį 
kleboną, kun. F. E. Nor- 
butą vadovauti maldai. 
Kleb. kun. F. E. Norbu- 
tas, atkalbėjęs maldą, la
bai nuoširdžiai pasveikino 
seimelį ir palinkėjo ge- 
riausių sėkmių.

Prezidiuman išrinko 
šiuos asmenis: vedėjas — 
Antanas

1 gelbininkas 
Zaveskas; raštininkais — 
p. Julia Jakavonytė ir Be
nediktas Jakutis. Rezoliu- 

mtar- ei jų komisija — kleb. kuą.
P. V. Strakauskas, adv. 
Antanas J. Young, adv. A. 
Juknevičius, Juozas Pau
lauskas ir Jonas Petraus
kas. Mandatų komisija: 
Vincas J. Kudirka, Myko
las Kamandulis ir Tadas 
Kubilius.

Išrinkus prezidiumą, sei
melį sveikino kun. P. V. 
Strakauskas, kun. J. S. 
Švagždys, kun. J. Vaite
kūnas, kun. J. Skalandis, 
Brolis J. Banys iš Maria- 
napolio, adv. A. J. Young, 
ir neseniai iš tremties at
vykę — adv. A. Juknevi
čius, pulk. Andrius, Jonas 
Petrauskas, agr. A. Petro
nis.

Ar Vakarai Pripažins 
Franco?

F. Kneižys; pa- 
Antanas

Seimelis nutarė ir pagei
davo, kad apskrities val
dyba tuojau sušauktų sa
vo susirinkimą ir jame 
persitvarkytų taip, kad 
surengtų prakalbų marš
rutą ir kviestų naujas pa
jėgas į Katalikiškąją Ak
ciją. Visi pageidavo, kad 
būtų atgaivinta Federaci
jos skyrių veikla lietuvių 
kolonijose.

Rezoliucijų komisija pa
siūlė keletą rezoliucijų, 
kurios buvo vienbalsiai 
priimtos.

Seimelį užbaigė malda 
apskrities dvasios vadas, 
kun. J. Vaitekūnas.

Pasibaigus seimeliui, Fe
deracijos skyriaus šeimi
ninkės visus dalyvius pa
vaišino skaniais užkan
džiais, o po užkandžių vie
tinės Sodalietės pavaišino 
gražia menine programa. 
Vadovavo Sodaliečių dva
sios vadas, kun. A. Jeniū- 
nas.

MM
išleido į laisvę amerikietę

Prieš kurį laiką Čekijos 
komunistinė valdžia areš
tavo Pragoję amerikietę 
Vlastą Adele Vraz dėl ta
riamos “politinės” veiklos. 
V. Adele Vraz vadovavo 
Amerikos čekų šalpos ko
miteto darbui. Dėl to areš
to senatoriai Scott W. Lu- 
cas ir Paul 
reikalavo,
sekretorius darytų žygių 
dėl Vraz išlaisvinimo.

Dabar Adele Vraz pra
nešė savo motinai į Chica- 
gą, kad ji jau yra laisva.

iš Iliinois pa- 
kad valstybės

Jungtinės Tautos Pradėjo
Tyrinėti Kardinolo Nuteisimu

41
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LDS SEIMAS

Birželio 19 ir 20 dienomis š. m., Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj, Bradford St., Law- 
rence, Maas., įvyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) metinis seimas.

Kviečiame visus apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus ir paruošti sumanymus orga
nizacijos gerovei.

Šiame seime bus iškeltas naujo sąjūdžio 
klausimas, bus pasiūlyta nauja organizacijos 
konstitucija priimti ir kiti svarbūs klausimai.

L
KUN. P. M. JURAS, 

LDS Centro Pirmininkas
ANTANAS F. KNEIŽYS,

Sekretorius

Etiopija Reikalauja 
Eritrėjos

Tvirtinama, kad Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija 
jau yra nutariusios už ke
lių savaičių pasiųsti savo 
ambasadorius į Madridą.

Anglų 
“Daily 
“Times”, pripažįsta, kad 
Ispanijos 
siekė savo tikslo, bet prie
šingai Franco rėžimą dar 
labiau sustiprino.

Lake Success, N. Y. —
Šiomis dienomis Ethopijos 
atstovas Jungtinių Tautų 
susirinkime pareikalavo, 
kad Italijos kolonija Eri
trėja būtų priskirta prie 
Ethiopijos.

spauda, kaip 
Telegraph” ir

boikotas neat-

Lake Success, 
Jungtinių Tautų generalis 
susirinkimas pradėjo dis
kusijas dėl J. E. Kardino
lo Juozo Mindszenty, Ven
grijos primato, nuteisimo 
ir taipgi dėl 15 Bulgarijos 
protestantų dvasininkų 
nuteisimo.

Diskusijos sukasi apie 
Ad Hoc Politinio Komite
to paruoštą rezoliuciją 
kurioj tas komitetas pa-

VOKIEČIAI GAUS SVARBIAS 
VIETAS EUROPOS ATSTA

TYMO PROGRAMOJE
Frankfort, Vokietija — 

Vokiečių 16 asmenų dele
gacija, iš kurių devyni y- 
ra paskirti užimti svar
bias vietas Europos At
statymo Administracijo
je, greitu laiku atvyks j 
Washingtoną.

N. Y. — reiškia gilų susidomėjimą 
minėtų dviejų valstybių 
kaltinimais ir nuteisimu, 
kad teisiant minėtus dva
sininkus buvo užgniauž
tos žmogaus teisės.

Rezoliucijoje yra pasiū
lymas, kad didžiosios val
stybės, pasirašiusios tai
kos sutartis su Vengrija 
ir Bulgarija, prižiūrėtų, 
kad žmogaus teisės tuose 
kraštuose nebūtų už
gniaužtos ir taip pat pa
siūlė palikti klausimą a- 
samblėjos darbotvarkėje.

Jung. Valstybių atsto
vas Benjamin V. Cohen 
kaltino Vengriją ir Bulga
riją už taikos sutarties su
laužymą ir pasižadėjimo 
apsaugoti žmogaus teises 
neišlaikymą.

Rusijos atstovas giedojo 
tą pačią giesmelę, sakyda
mas, kad tai esą Vengri
jos ir Bulgarijos vidaus 
reikalas.

pa-Taipgi vokiečiai yra 
skirti užimti Jung. Vals
tybių ir Britanijos milita- 
rės valdžios atstovų vietas 
Europiečių Ekonominės 
Kooperacijos Organizaci
joj, Paryžiuje.
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Koncertą Prisiminus
v •

operos

v —

gražią ateitį susikurti, 
kuri reikštųsi ypač gra
žiu, didingu dvasios pa
sauliu. Tai, ypač šiais be
dvasiais sumaterializėji- 
mo laikais, tryško it gai
vinančia srove ir visam 
plačiajam žmonijos gyve
nimui ir mes savo širdies 
gilumose jautėm didelį pa
sididžiavimą ir lietuvių 
tauta ir tuo, kad mes pa
tys lietuviais esame. To
dėl mes esam nuoširdžiai 
dėkingi p. Vincei Jonuš-

Gyvenimas kasdieniš-. 
kais rūpesčiais persunk
tas. Žmonės visokiais rei
kalais užimti. Ir retai ka
da iš to kasdieniškumo 
į grožio ir tikrojo džiaugs
mo pasaulį išsiveržia. Bet 
štai atėjo Lietuvių Radio 
Valandos koncerto diena. 
Į koncerto salę rinkosi 
Bostono ir apylinkių lie
tuviai. Ir čia jie turėjo 
tikrojo meno ir tikrojo 
džiaugsmo.

Pagrindinis koncerto da
lyvis buvo p. Vincė Jonuš- kaitei už šituos gražius 
kaitė. Ji Lietuvoj buvo momentus ir linkime jai 
mūsų
Karo metu, 1 
tiems lietuviams, jai teko j 
daug sunkių yalandų per
gyventi. Bet tas sunkusis 
gyvenimas jos nepalaužė. 
Ir ją štai matom atvyku
sią Amerikon energingą, 
koncertuojančią, lietuviš
kosios dainos grožį sklei
džiančią. Liūdnos mūsų 
dainos. Retai jos džiaugs
mu, linksmumu trykšta. 
Bet tame liūdesyje kartu 
jauti tiek kietumo gyveni-i 
mo vargams, tiek ryžtin-i 
gumo visokioms kliūtims 
nugalėti, tiek vilties gra
žesniam ateičiai siekti, kaip 
retai kur gali rasti kitose tuvoj, kurioj dabar žmo-j 
dainose. Iš mūsų dainų nės kraujuos ir ašarose 
trykšta ne rezignuojantis, i paplūdę, kad jis negali* į 
bet kovojantis lietuvis, i tai ramiai, nesusigraudi- 
nors jį ir sunki dalia sle-inęs žiūrėti.
gia. Ir ištikrųjų, mes daž-į Tikrai maloniai susirin- 
nai matom sunkią dalią Įkusią publiką veikė mūsų 
benešantį lietuvį, bet mes'žinomo muziko Jeronimo 
veik niekad nesutinkam 
beviltiškai galvą ir rankas

. nuleidusį lietuvį. t
Tai mums gražiai pa

vaizdavo ir Vincė Jonuš- 
kaitė Lietuvių Radio Va
landos koncerte. Mes kar
tu su jos dainuo j am o ir 
dainom gyvenom ta lietu
viškąja dvasia ir giliai ju
tom lietuvio kietą, nepa
laužiamą valią per visas 
kliūtis prasiveržti ir sau

Ji Lietuvoj buvo momentus ir linkime jai 
žvaigždė, šioj srity geriausios klo- 

kaip ir ki- į ties.
j Koncertas dar buvo pa
įvairintas p. Elenos Novi- 
įkienės daina, p. Gilberto 
j Gailiaus akordeonu ir p. 
Onos Ivaškienės vadovau
jamais tautiškais šokiais. 
Tai taip pat davė jaukios 
atvangos ir gražaus nusi
teikimo susirinkusiems. 
Bet ir čia buvo ir stipriai 
jaudinančių momentų. Ži
nau vieną asmenį, kurs, 
žiūrėdamas šokant rugu
čius, susigraudino iki aša
rų. Jis ^akė, kad jam tai 
taip gyvai primena Lietu
vą, rugiapiūtės metą Lie-

Sovietų Rusijos taikos apgaulė. Tačiau ji savo “taika” nebegali apgauti.
Courtesy — Chicago Herald-American

70 METV NUO BERNADETOS
Imas būna duotas jau ši-; MIRTIES SUKAKTIS 
toj akimirkoj.

Apsispręskim, 
kim. Prikelkime 
mūsų!

atsaky- 
Lietuvą

; Kačinsko pasirodymas, p. 
Vincei Jonuškaitei akom- 
ponuoti. Taip pat džiugu 
buvo matyti p. Elenai No-

Suėmė Uranium'o 
Pardavinėtojus

vikienei akomponuojant 
j josios dukrelę Eleonorą.

Mes dėkingi Lietuvių 
Radio Valandos vedėjui p. 
Antanui Kneižiui ir p. Dr. 
Mykolui F. Grendal, š. m. 
balandžio 24 d. suruošu- 
siems taip vykusį koncer
tą- . J-

’ji vos liepos 7 dieną pa
niekė Neverso miestelyje 
esantį Gailestingumo se
serų vienuolyną. Čia tylos 
ir maldos vietoje lemta 
buvo jai žemiškojo gyye- 
nimo likusias dienas šven
tai praleisti. Vienuolyno 
gyvenimas nėra lengvas, 
o, be to, dar ir įvairios li
gos nuolatai ją kankino, 
bet ištvermė visas sunke
nybes nugalėjo. 

Į Gailestingumo 
'vienuolyne Neverso mies
te išbuvo virš 12 metų. 
Vjsą tą laikotarpį buvo ir 
visados pasiliko Dievui ir 
Marijai ištikima tarnaitė. 
Ligose buvo kantrumo ir 
savo elgesiu nusižemini
mo dorybių pavyzdys sek
tinas kitiems. Po vargų ir 
skausmų balandžio 16 die
ną 1879 metais apleido šį 
žemiškąjį vargų ir skaus
mų pasaulį, kuriame iš
gyveno 35 metus, 3 mėn. 
ir 9 dienas.

Malonu prisiminti šią 
brangią sukaktį, kuri šį
met sukanka balandžio 16 
dieną 70 met. nuo Šv. Ber
nadetos mirties, 
kad kiekvienam 
ivasios žmogui 
ir tie metai daug kuo gali 
būti naudingi tiktai reikia 
mokėti tuo tinkamai pasi
naudoti, nes ir mūsų že
miškoje kelionėje dažnai 
pasitaiko daug sunkumų, 
todėl reikalinga ir naudin
ga Šv. Bernadetos papra
šyti, kad ji per Mariją iš
melstų mums nuo Dievo 
reikalingų malonių lai
mingai šią žemišką kelio
nę baigti, ypač kantrybės 
varguose ir ištvermės ge
rame. A. R.

Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde gražiai 
atspausdintą knygą gali
ma gauti “Darbininkę” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

seserų

DABARTIES PASTABOS
.į ■ ■■

Pradžia 1-me puri.

pradėjo nepriklausomą gyveni
mą 1947 m. rugpiūčio 15 d. 
Burmą.

Paskelbta nepriklausoma 1948 
m. sausio 4 d.
Malajai.

Federatyvinė Malajų valsty
bė pradėjo gyvuoti 1948 m. va
sario mėn.
Ceilonas.

Šis kraštas pradėjo nešti pil
ną atsakomybę savo valdymąsi 
nuo 1948 m. vasario 
čiau, vis dėlto, 
wealth’o ribose. 
Izraelis.

Pasibaigus Didž.
25 metų mandatui Palestinoje, 
1949 m. gegužės mėn. 15 d. bu
vo proklamuota žydų neprik
lausoma valstybė, kuri pavadin
ta Izraeliu.

4 d., ta-
Common-

Britanijos

Manau, 
kilnios 

ta diena

Deja, visoj eilėj čia išvardin
tų vardų, veltui dar kas ieškotų 
trijų Pabaltijo valstybių: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Jų nė
ra. Jos dar tebekenčia didžios 
priespaudos jungą, jos išjung
tos iš žemėlapyje figūruojan
čių laisvų ir nepriklausomų 
valstybių sąrašo, jose dominuo
ja žiaurus okupantas-bolševi- 
kas, kuris terioja, žudo, kalina 
ir tremia į Sibirą tų kraštų gy- 
Ventojus. Čia pat, su giliu ato
dūsiu širdyse, mes turime di
džiulį pagrindą klausti laisvę 
mylinčių pasaulio galiūnų: 
“Kada ir mes sulauksime lais
vės, kada mūsų gimtojoj žemėj 
patekės aušra?”...

Žinoma, mes, toli gražu, ne
metame vilties, nes žinome, jog 
teisybė dar tars žodį ir mes 
pargrįšime į namus, kurie da
bar naikina ir žudo mūsų tė
vynainius — nueis jiems skirtu 
keliu

Nėra mano tikslas visą 
kilnaus Bernadetos gyve
nimo istoriją aprašyti, 
nes tai užimtų daug laiko 
ir vietos, bet tik trumpai 
ją paminėti. Kiekvienam 
kilnios širdies žmogui, 
mylinčiam Mariją, labai 
svarbu irsite Jos tarnai
tę Bernadetą ką nors žino
ti, nes Marijos apsireiški
mo Liurde istorija, yra

i Kurie yra skaitę apie 
i Bernadetos gyvenimą ir 
i Švč. P. Marijos apsireiš- 
; kimų Liurde istoriją, 
į tiems jau-kiek yra žinoma! 
tos garbingos vietos pra
eitis ir dabartinė jos 
reikšmė .dvasiniai suvar- 

I gūsiam pasauliui. Tiems, 
kurie nieko nėra skaitę, 
arba iš viso nesiįdomauja 
naudingų 
mu, kad 
šaulyje 
lieka be vertės, nes jų pa
goniškojo modernizmo ir 
laiko amžiuje sielos rei
kalai dažnai liekasi visai 
pamirštami. Pasiteisini- 
mo dėl tokio dvasinio ap-

’ sileidimo, rodos, negalėtų 
būti, nes šiandieną knygų 
apie Liurdo įvykius ir 
Bernadetos vargingą, bet 
kilnų gyvenimą, visose 
kalbose yra užtektinai. 
Taip pat ir lietuvių kalbo
je apie Liurdo įvykius, tu
rime labai vertingą kny
gą kurią yra parašęs vys
kupas Petras Bučys, kad 
ir mes skaitydami išmok
tumėm mylėti tai, kas 
naudinga ir būtinai reika
linga sielos išganymui.

Aplankyti Liurdo šven- 
vagono pa- tovę ne visiems yra gali- 

kurie buvojma, nes mus skiria tūks-

D.

v •

Vokietijoje
Darm- 
suėmė 
kurie

Fnuakfurt, Vokietija — 
Balandžio 28 d. buvo pra
nešta iš Vokietijos, kad 
U. S. valdininkai 
statė
devynis vokiečius, 
bandė parduoti amerikie
čiams už $3,000,000 Ura- 
nium’o, kuris vartojamas 
atominių bombų gamybo
je. Manoma, kad tas ura- 
niumas yra iš Hitlerio lai
kų, kuris buvo vartojamas 

i mėginimams at o m i n e i 
! bombai pasigaminti.

knygų skaity-
ir kilniausi pa- tampriai susijusi su Ber- 

įvykiai, dažnai nadetos gyvenimu. Kny-

— į kartuves...
> - Pr. Al.

PAIEŠKO

Šiandieną mums lietu- do įvairias tdutas, kad 
viams yra daug pastatytų!žmonijos gyvenimas vis 
klausimų. Ir tokių klausi-i pilniau reikštus ir klestėtų

Traukinio nelaimė

ga apie Liurdo įvykius, 
skaitytoją dvasiniai nu
ves į Liurdo šventovę, kur 
prieš 91 metus varginga 
mergelė Bernadeta prie 
Masabielio urvo kalbėjosi 
besimelsdama su Marija. 
Iš ten ji pakilo į Dangiš
kąjį Liurdą prie Dieviško
jo sosto, kur dabar Mari
ja ir šventoji Bernadeta 
amžinoje laimėje gyvena.

ŠĖRIAU

mų, kokių retai kada isto- jog kiekviena tauta turi 
rija lietuvių 
pastačiusi.

Tavęs lietuvi 
klausia 
tauta, 
galvoji apie ištikusią jai daugiau, negu ligi 
nelaimę ir ar tu, tos nelai- laikui darei, kad Lietuvai 
mės akyvaizdoje, ieškai ir lietuvių tautai daroma 
savyje atsakymo, kurs ta- skriauda sudužtų į lietu
ve visą supurtęs, mestų į vių tautos atsparumą ir 
darbą Lietuvai laisvės, o veiklą, kaip dūžta į sieną 
lietuvių tautai naujos gy- j atsimušęs, trapusis stiklas, 
vybės nešti. j Tavęs, Amerikos lietuvi

Tavęs lietuvi šiandieną i šiandieną klausia ir iš- 
klausia dejuojanti Lietu-į kankinto ji Lietuva ir vi- 
va ir po platųjį pasaulį i§-!sų, visų lietuvių į tave nu
blaškyti lietuviai, ar tau j kreipti žvilgsniai, ar tu 
neprimena Lietuvos deja-1jauti, kad tu daugiau, ne- 
vimas ir, kai vėjo nešioja- gu bet kur kitur esąs lie- 
mos dulkės, blaškomi lie
tuviai. kad kiekviena tau
ta turi turėti gyvą savo---- -----------  --------------
kamieną ik kad kiekvienas suvaidinti tokios svarbos 

kur jis bebūtų, lietuvių tautos atžvilgiu 
vaidmenį, kokio dar lietu
vių tauta nėra turėjusi. 
Lietuvių tauta prašo ir ti
ki, kad tu ir toliau didvy
riškai ištiesi savajai tau
tai gelbstincią ranką, kaip 
tu jau ne kartą darei ir, 
amžiais su lietuvių tauta 
būdamas gyvas lietuvis, 
neši lietuvių tautai naują 
atgimimą o Lietuvai lais
vę. Ar tavo sąžinė jau pa
juto šį lietuvių tautos bal
są ir ar tu jau davei į tai

tautai yra gilesnės reikšmės ir svar
bos žmonijos gyvenimui, 

šiandieną Ir ar tu dabar, šių didžių- 
mūsų kenčianti jų mūsų tautai sukrėtimų 

ar tu pakankamai laiku, darai nors bent kiek 
šiam

Balandžio 28 d. rytą 
Pennsylvania geležinkelio 
aštuonis greitojo trauki
nio vagonai nušoko nuo 
bėgių, traukiniui negreitai 
važiuojant per vieną gele
žinkelio stotį, trys mylios 
į rytus nuo Fort Wayne, 
Ind. To pasėkoje buvo su
žeisti septyni keleiviai ir 
15 restorano 
tarnautojų, 
nugabenti į ligoninę.

Apie 1,500 Amerikiečių 
PasiBeta Šanchajuje

tuvis, turi savo rankose 
lietuvių tautos ateitį ir 
kad tau šiuo metu lemta

tautos išga- 
gyvąja lie- 

šakcle. Pa-

lietuvis, 
liktų ne savo 
ma, bet būtų 
tuvių tautos 
žvelk į savo sąžinę ir atsa
kyk, ką tu tuo reikalu iki 
šiam laikui padarei ir ką 
tu dabar darai.

Tavęs lietuvi šiandieną 
klausia 
praeitis ir mūsų

šangfaajus, Kinija — 
Šanghajaus vartai pabė
gimui dėl komunistų gra
sinimo šiam miestui pa
mažu užsidaro. Lėktuvai 
tebeveža pabėgėlius.

Amerikiečių laivas “Pre- 
zident Wilson” išplaukė su 
300 pabėgėlių, kurių tarpe 
yra 150 amerikiečių. Apie 
1,500 amerikiečių nu
sprendė pasilikti šangha- 
juje.

tančiai mylių nuo tos 
brangios šventovės. Be to, 
ir piniginiai ištekliai ne 
visiems leidžia į ten nu
keliauti. Tačiau jau viena 
kita gera knygą įsigyti 
nėra taip sunku, tiktai 
reikia kilnaus noro dvasi
nėms jėgoms auklėti. 
Skaitant apie Liurdo įvy
kius, bus galima atrasti 
tą kelią, kuriuo Bernarde- 
ta ėjo. Tiesa, jis sunkus 
ir vargingas, bet, tuo ke
liu eidamas, pasieksi išga
nymo.

Verkianti statulėlė
lietuvių tautos 

tautos 
busimieji gyvenimo lai
kai, ar tu jauti tą didžią
ją atsakomybę lietuvių 
tautai ir Dievui, kurs lei-

Syracu.se, N. Y. — Dide
lį susidomėjimą sukėlė 11 
metų mergaitė Shirley 
Anne Martin, kuri vienoje 
įvairių išmatų dėžėje rado

iki pečių numušta šv. O- 
nos stovylėlės galvą. Mer
gaitei pabučiavus tą su
daužytos statulėlės galvą, 
jos negyvose akyse pasi
rodė ašaros. Tai liudija 
matę šimtai žmonių.

Kitiems pabučiavus tą 
stovylėlės galvą, iš jos a- 
kių ašaros nepasirodo.

Po Šv. P. Marijos apsi
reiškimų Bernadeta dar 
keletą metų gyveno Liur
do miestelyje. Jos gyveni
mas tenai buvo nelengvas, 
nes vieni žmonės laikė ją 
šventąja, kiti įvairiais bū
dais skaudžiai įžeidinėjo 
ir persekiojo. Teko viską 
iškentėti, ką ne kiekvie
nas žmogus pajėgia.

Laikas keičia kiekvieno 
žmogaus gyvenimo aplin
kybes. Todėl ir Bernade
tos gyvenimo aplinkuma 
nuo liepos 4 dienos 1866 
metų pasikeitė. Tą dieną 
ji atsisveikino su savo tė
veliais ir Liurdo apylin
ke visam laikui. Daugiau 
savo žemiškojo gyvenimo 
kelionėje ji tos jai bran
gios vietos nematė. Sunku 
buvo skirtis su tėveliais, 
bet dar sunku buvo skir
tis ir su Masabielio urvu, 
kur Marijos draugijoje 
tiek daug dangiškojo 
džiaugsmo ir Dievo malo
nių patyrė. Dievo Ap- 
veizdos balsas ją šaukė 

’ prie dar sunkesnio, bet to
bulesnio gyvenimo. Todė 

’ ji drąsiai su visa kuo ir 
ant visados atsiskyrė.

Dar tais laikais susisie
kimas buvo prastas, todėl

Šėriau, šėriau žirgužėlį 
Per trejus metelius. (2 k.) 
Dėl to šėriau, kad norėjau, 
Kad jis gražus būtų. (2 k.)

Kad aš jojau per gatvelę, 
Žemužė dundėjo, 
Visų kiemų mergužėlės 
Į mane žiūrėjo.

Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, 
Jaunosios mergelės, 
Žinot pačios, mergužėlės, 
Kad ne visom teksiu.

Pasdabojau sau mergelę 
Trylikos metelių, 
Pasdabojau lelijėlę 
Tylikos lapelių.

Bet palauki, bernužėli, 
Bent trejus metelius, 
Palūkėki, dobilėli, 
Bent trejus metelius.

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARUOS garbei. .Lietuvoje žmonės kai
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 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

Užsakymus siųskite: 

“DARBININKAS” 
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

I

Juozas Masalskis, gimęs Šal
tupio dvare, Prienų valsčiui, 
Marijampolės apskr. Ieškau:

Valentavičių gyvenančių A- 
merikoje. Kas žino jų gyvena
mą vietą ir jų likimą, prašau 
rašyti,

Juozas Masalskis, 
R. R. 6. % Goldberg 

Pembroke, Ont. Canada.

PAIEŠKOJIMAS
Mrs. Šaudikis, kilusi iš Lietu

vos Raseinių apskr., Raka vos 
kaimo paieško sesers Onos Šau
dikis - Valentinienės ar jos sū
naus Kazimiero Valentino.

Dabartinis paieškotojas Mrs. 
Šaudikis adresas Augsburg — 
Hochfeld, Lithuanian D.P. 
Camp, Germany.
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Ramkite tuo* profesljonalua Ir bu 
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Lietuvybės Klausimu
Visi sutinka, kad lietuvybės klausimas mūsų išei

vijoj labai opus. Tačiau į tikrąją padėtį mūsų akys 
tik tada atsidarė, kai Prelatas M. Krupavičius vienoj 
savo kalboj pareiškė: “Jaučiu, kad stoviu ant lietuvy
bės kapinyno”. Tai tur būt tikra tiesa, nes žmogui at
vykusiam į svetimą šalį daug ryškiau krinta akysna 
jos aplinka ir gyvenimo sąlygos, negu tos šalies gy
ventojams. Mes jau tiek susigyvenom su pastoviu tau
tiniu susmukimu, kad nebematome, kur esame atsidū
rę. Gi tokiam stebėtojui kaip Prelatas Krupavičius iš 
pirmo žvilgsnio viskas buvo aišku. Tarsi prityręs gy
dytojas, jis akimirkoj padarė tikslią diagnozę ir be jo
kio politinio vingiavimo paskelbė kietą, bet teisingą 
nuosprendį, kad mūsų “lietuvybė” prašosi palaidoja
ma.

Gal mėginsime tai užginčyti? Gal bandysime ape
liuoti į geriau painformuotą Prelatą Krupavičių, kai 
jis, ilgiau Amerikoj pabuvojęs susidarys geresnio 
įspūdžio dėl mūsų bemerdinčios lietuvybės? Būtų į- 
domu tokių optimistų nuomonę išgirsti. Aš, būk tai 
optimistas, nesiryžtu šiuo atveju juo būti. Aš čia kal
bu apie esamąją padėtį. Kai dėl to dalyko, ar mūsų 
padėtis nebepataisoma, tai jau kitas klausimas. Aš 
manau, kad mūsų padėtis ne tik taisytina, bet ir pa- 
taisytina. Tam, žinoma, reikia subendrinti ir įtempti 
visas žmogiškas pajėgas. To dar negana. Reikia Dan
gaus stebuklo, kad Dievas apšviestų mūsų jaunimo 
protą ir uždegtų jame gerą valią.

Ką gi: lietuvių gyvenime stebuklas jau yra įvy
kęs. Po pirmojo pasaulinio karo, kai bolševikai, bert- 
montininkai ir lenkai iš visų pusių puolė nuniokotą 
Lietuvos žemę, atrodė, kad mūsų tautai išmušė mir
ties valanda. Pavojingiausias momentas buvo tas, ka
da Želigovskis smurtu pagrobęs Vilnių, žygiavo į 
Kauną, kur jo laukė slapta kariška lenkų organizaci-

Dar neseniai, preziden
tas H. Trumanas siūlė 
kongresui išleisti įstaty
mą kilančioms kainoms 
suvaržyti. Kai buvo ruo
šiamasi tam žygiui, Čika
gos biržoje nepaprastai 
krito žemės ūkio gaminių 
kainos. Snecialistu žinio
mis JAV esą 3.2 mil. be
darbių. Jau pasiekė Euro
pą ne vienas buvusio DP 
laiškas, nrancšantis: ir aš 
bedarbis. •

Aišku, kad nuo infliaci
jos bus einama prie de
fliacijos. Neabejotina, kad 
tai gali sukelti amerikie
čių tarne kiek panikos ir 
įnešti ūkinių nesklandu
mų. Sovietai dės visas pa
stangas tą paniką plėsti. 
Tuo tikslu jie naudoja tu
rimą aukso fondą ir daro 
prekybines oper a c i j a s 
grūdų rinkoje, kad dar la
biau sustiprinus depresi
jos įspūdį. Sovietai jau 
seniai spėlioja: įvyks ū- 
kiškoji JAV krizė. Kai 
kurie konjunktūrininkai 
pav. prof. Varga už pa- 
skubėjimą buvo pasmerk
ti. Tai sudaro pagrindą 
sovietinėms viltims be ka
ro žygiuoti dvokiančiais 
aziatiškais batais ameri
koniškais keliais.

Žemės Ūkio Gaminių ir 
Žaliavų Kainų Kritimas
Praėjusiais metais gruo

džio mėn. pradėjo žemės 
ūkio gaminių kainos žy
miai kristi. Kviečių, kuku
rūzų, rugių, taukų ir eilės 
kitų gaminių kainos nėra 
sustojusios kristi ir š. m. 
vasario mėn. Riebalų pa
siūlų padidėjimas daug

padalinys žemės ūkio ga
miniams tvarkyti, tarp
tautinėje plotmėje išsprę
sti, t. y. siūlė riebalų var
tojimo varžymą panaikin
ti. Kakavos kainos žymiai 
krito. Atrodo, kad ir ka
vos išpūstos kainos neil
gai galės tverti.

Gumos kainos krinta dėl 
gamybos padidėjimo ir 
sintetinės gumos gamy
bos išplėtimo. Vilnos ir 
medvilnės kainos yra tvir
tos. Medvilnės kainos, at
rodo. kad vėliau pradės 
kristi, nes gamvba vien 
JAV š. m. padidinta 12%, 
o pasaulinis derlius numa
tomas net labai geras. Vil
nų pastovias kainas lemia 
Australijos vilnų gamin
tojų puiki organizacija.

Reklama. Per praėjusį 
dešimtmetį pamir š t o j i 
pramonės gaminių rekla
ma vėl atgyja. Dabar, y- 
pač JAV reklama tampa 
madniu reikalu. Praėjusį 
rudenį pirmiausia buvo 
reklamuojami medvilni
niai naujų raštų audiniai, 
kai jų kainos krito viduti
niškai 40%, gumos išdir
binių — 30%. Vėliau krin
ta kainos žemės ūkio ga
minių. Atsiduria panikoje 
įvairūs kapitalų verteivos.

Arango Velez, Kolumbijos Ambasadorius 
prie Vatikano, įteikia popiežiui Pijui XII gražų 
sveikinimų albumą Jo kunigystės auksinio jubi
liejaus proga.

jama statyti 950,000, da
bar galbama tik apie 
800,000.

1948 m. buvęs pramonės

ja P.0.W. Atrodė, kad okupantų žygio pasisekimas km- privertė panaikinti
J. 4- A M T 1_1 _ T  __ 1 * 1___? J  __ * *

ta.

amerikiečiu 
remti savo 

o savu ūkininku, 
premijuoti. Atsi- 
sovietų kviečius 
Maskvai įsprau- 
į rankas taktinis

;kviečius. Už tuos kviečius 
jie siekia gauti Amerikos 
įdol. pagal Marshall planą, 
j lyg tie kviečiai būtų per- 
|kami iš Kanados.
i
i JAV šiuo atveju atsidu
riama prieš dilemą. Už
merktomis akimis žiūrėti 
į sovietinių kviečių oirki- 
mą reikštų 
mokesčiais 
priešą, 
gamybą 
sakius 
pirkti, 
džiamas
žaismas: štai kapitalistai 
išnaudoja neturtingą Eu
ropą, brangiau parduoda
mi savo kviečius ir ją api- 
plėšdami.

I Aišku, kad sovietai ooli
tinėmis, o dabar ir ūkinė
mis priemonėmis stengia
si parblokšti vakarinę Eu
ropą. Tolimesnė eiga turės 
įrodyti, kas galingesnis: 
JAV ar sovietai.

Kremlius ruošiasi kitam 
ūkiškam žygiui: spaudi
mui auksu. Dalį aukso jau 
pervežė Šveicarijon. So
vietų aukso metinė gamy
ba 8 mil. uncijų sudaro 
stambų veiksnį spausti 
vakariečius.

JAV savo ūkiška padė
timi rimtai rūpinasi. Prie 
apskrito stalo susodino 
rimčiausius ūkio žinovus.

i pirmi-

nos krito 30%, Clevelande 
naujų mašinų pirkėjams 
pažada veltui duoti benzi
ną ištisus metus.

3 ar 4 milijonai bedar-P^^as steke 21 mrd. dol.,
bių krašte gali sukurti ne- 19^9 m. geriausiu atveju 
tvarką. Amerikiečiai kon- numatoma 16 mrd. dol. 
asMSB

nabūdžio P° karo, pirmą kartą susi-|ninkauJa Le°n Keyserlmg, pa. • i__ • i kiirift nplahai įmantrus

JUIŽLI AUll- ------------- ---------------

ginčyjasi,’ Ypatingai didelis rūpės-j

‘kai neS^li Sniti ko., sukritimo pabūdžio. kuris
net palūkanų už kapiUlą.|Taetat.ta,.astma, bet s

Panikos metu parduo- amerikietišką kredito sis dabartinės dienos na- m4 K 
damos prekės žemiau sa- t*!™ L S oaklauSs U gy

> nelabai įmantrus, 
siūlo pritaikyti žino

žino dabartinės dienos pa- mą Keynes teoriją: didin-
ti gyventojų įpirkimo ga
lią, vedant atitinkamą 
mokesčių politiką.

Antras kelias remti Mar
shall planą Europoje ir 
naująjį “Trumano planą” 
finansuoti pasaulio atsili
kusius kraštus. Nesenai 
žodį tarė ir užsienio rei
kalų ministeris D. Ache
son, siūlydamas sukurti 
Marshall planą kitiems 
žemynams ūkiškai remti.

va nusiristi į krizę. siūlos prašoka paklausas
. .... trečdaliu mil. dol.Tuo metu sparčiai gm-

kluojamasi. Kalbama Sovietinis žaismas ir 
daug apie karo biudžeto atoveiksmis. Kai FAO 
padidinimą ligi 20 mrd. kalba apie gerą pasaulinį 
dol. Prancūzų konservato- javų derlių, sovietai sten
giu organas “Le Figaro” giasi su vak. Europos val- 

_______ i pagrįstai teigia: “Europos stybėmis sudaryti preky- 
Pramonės gaminius par-(apginklavimas vėl galės bines sutartis ir parduoti

vikainos. Tai yra konjunk
tūrinis reiškinys, žinomas 
depresijos metu. Ypač tat 
ryšku žemės ūkio gaminių 
srityje. Ūkininkai nuo to 
palyginti mažai nukenčia, 
nes valstybės juos remia 
2 mrd. dol. ■

užtikrintas ir Lietuvos nepriklausomybė bus likviduo- varžymus juos pirkti. Tą i duodant,
-- L._____________ __ __

Bet štai pasirodė kun. M. Krupavičiaus atsišauki- FAO (Food and Agricūl- lių pažadų. 
”*'!”_—buvoto ma-ture Organisation), JTO bilių verteivos, kurių kai-

______ , griebiamasi ne parūpinti darbo keliems „
klausimą neseniai bandė vien reklamos, bet ir rea-t milijonams amerikiečių AUGO SODE 

Štai automo- bedarbių, išjudinti sustin-
« • t • i — a.. - imas į lietuvių tautą. “Nepasiduosim! ■ 

nifesto antgalvis. Lietuviai nepasidavė, ir įvyko ste
buklas. Nežinia kaip ir iš kur išdygo lietuvių kariuo- ma, bet tokioj mažumoj, kad netenka juos imti są- 
menė, daug kartų mažesnė už lenkiškąją, bet kiekvie- skaiton. Apskritai imant jų visuomenėj viešpatauja 
nas lietuvis vertas dešimties lenkų — sumušė Želi-Į ir ignoravimas, ir ignorancija, ir nenoras lietuvybės 
govskį ties Širvintais ir Giedraičiais ir nustūmė iki'-a.x_-.t_-- * — -v. , , --
Vilniaus. Lietuviai būtų atsiėmę Vilnių, bet Prancū
zija ir Anglija įsikišo ir įsakė lietuviams kautynes 
nutraukti. Lietuviai su pagieža širdyje paklausė. Vil
niaus neatgavo, bet Lietuvos nepriklausomybę atva
davo. Tuo tarpu ir peoviakai Kaune buvo likviduoti.
Stebuklas, ar ne?

Panašus stebuklas reikia ir su mūsų jaunimu pa
daryti. Deja, medžiaga nebe ta. Ten buvo tautos did
vyriai, o čia... Verčiau užleiskime ant jų gailestingu
mo uždangą. O vis dėlto numoti į juos ranka — nega- 
lima. Juk tai išeivijos ateitis. Geresnių tipų kiek esa-

»•••

K. V. Pikturna.

Konnercreutho Paslaptis
Tos būsenos metu ji pasakoja, jei jos kas 

klausia, ką ji matė. Tik keista, kad tuo me
tu ji kalba taip, lyg kokių penkerių metų 
vaikas, kuris dar jokių platesnių sąvokų 
neturi, skaičiuoti nemoka. Pvz., jei ji nori 
pasakyti, kad ten buvo 3 žmonės, tai sako: 
“Ten buvo vienas, ir dar vienas, ir dar vie
nas”. Vizijoje matytus žmones apibūdina 
vaiko išsireiškimais. Dėl to ir ta jos būsena 
vadinama “Kindliche Eingenommenheit” — 
(vaikiškas įsivaizdavimas). Nepaisant to, ji 
įstengia pakartoti žodžius, ištisus sakinius, 
girdėtus ekstazės metu. Kristaus laikais žy
dai kalbėjo aramajiškai. Todėl ir Teresė, 
nors tos kalbos visai nemokėdama ir jokio 
žodžio nesuprasdama, pakartoja ištisus po
sakius aramajų kalba. Keisčiausia, kad ji 
jaučia net dialekto skirtumus. Vienaip ji iš- • 
taria Kaifo, vyriausiojo kunigo, kurs kalbė
jo klasikine aramajų kalba, žodžius, ir vėl 
kitaip, sakysime, šv. Petro sakytuosius žo
džius, kurie Teresei skamba visai taip pat, 
kaip galilėjiečiai kalbėjo anuo metu. Dr. Ba- 
neris, aramjų kalbos profesorius Halės uni
versitete, yra daug kartų pas Teresę buvęs 
ir jos kartojamus žodžius tyręs. Savo tyrinė
jimų išvadose pripažino, kad Teresės karto
jami aramajų kalbos žodžiai ir sakiniai vi

<

atžvilgiu. Apsidraudžia, kad yra išskirčių, bet jų la
bai mažai ir jokios reikšmingos rolės jie nebevaidina. 
Jokių savistovių pasistūmėjimų bei inicijatyvos iš vi
daus nėra. Juos pastūmėti reikia iš oro. Tačiau lietu
vybės motyvai jiems nepatrauklūs: nėra jokio biznio, 
vien darbas ir pasišventimas, o kas laisvoj šaly to no
ri? Laisvam užsidėti kažkokią nesuprantamą pareigą, 
pav., mokytis lietuvių kalbos? — Niekados.

Reiškia, jie neprieinami? Neįmanomas uždavi
nys? Nenugalimos kliūtys? Taip, tai tikra tiesa. Bet 
juk tam ir stebuklas, kad nugalėtų nenugalimas kliū
tis. K.

sai sutampa su Kristaus laikais vartota ara
majų kalba. Prof. Wutzas, prof. Kittelis, žy
mūs senovės hebrajų ir aramajų kalbų pro
fesoriai, taip pat ją stebėjo ir buvo nuste
binti tos paprastos merginos pajėgumo kar
toti senovės ir jai nežinomos kalbos žodžius.

Bet Teresė ne vienas tik Kristaus kančios 
vizijas turi. Ji mato ir Išganytojo triumfo 
momentus: Jo persimainymą ant Taboro 
kalno, Jo iš numirusiųjų prisikėlimą, Šven
tosios Dvasios atsiuntimą; mato Arkangelo 
Gabrieliaus pareiškimą, trijų išminčių Bet- 
lejun atvykimą. Tuos įvairius regėjimus ek
stazės metu turi pagal atskiras didesnes 
bažnytinių metų šventes. Tuos vaizdus re
gėdama, ji girdi kalbas (ir įstengia pakar
toti), kurios buvo regimo momento metu 
naudojamos. Pvz., regėdama šv. Laurenci
jaus ar šv. Jono kankinimus, ji girdi lotyniš
kai ar graikiškai kalbant: šv. Pranciškų Sa
lezietį ji girdi prancūziškai kalbant, šv. An
tano šventėje mato to šventojo būdingesnius 
gyvenimo vaizdus ir girdi portugališkai. Į- 
domu ir tai, kad Sekminių šventėje, eksta
zės pagauta, mato Šv. Dvasios atsiuntimą ir 
apaštalus girdi aramajiškai kalbančius. Bet 
kada į minią prakalba šv. Petras ir savo pa
mokslą sako iš visų kraštų Jeruzalėn susi
rinkusiems ,Teresė jį girdi vokiškai kalbant. 
Bet juk tai visai sutampa su Šv. Raštu, kur 
sakoma, kad dalyviai apaštalus girdėję jiems 
gimtąja kalba kalbančius.

Ta Teresės Neumanaitės turima kalbų

.gusius fabrikus ir, tuo bū
du kuriam laikui nustumti 
krizės pabaisą”.

Šiose sąlygose supranta
mas JAV vyriausybės su
sirūpinimas Šiaurinio At-i 
lanto paktu. Tur būt ne
perdėsiu palygindamas 
JAV su prieškarine Vo
kietija, kuri turėjo pasi
rinkti karą, ar nedarbą, 
ir socialinę suirutę. Tik; 
dabar iškyla klausimas, Į 
kuriame tarpsnyje JAV y- 
ra atsidūrusios?

Naujų namų 1948 m. 
pradžioje buvo projektuo-

Augo sode klevelis. 
Labai dailus medelis. 
Po tuo Klevu Į)o žaliuoju 
Gul bernelis jaunasai.

Nepapūski vėjeli,
Nepapūski šiaurasai, 
Nepajudink klevo šakų, 
Nepabudink bernelio.

Ir papūtė vėjelis,
Ir papūtė šiaurasai, 
Pajudino klevo šakas, 
Pabudino bernelį.

Kelkis, kelkis berneli,
Kelkis, kelkis jaunasai, 
Laikas joti į karužę 
Ginti laisvę Lietuvos.

(2) Kūrybinis momentas vra 
Ižiaugsmo šaltinis, nes jame 
tmogus turi proga pareikšti sa

• ąnnpnvbę.
• .'rot X1

Kvieskime Tremtinius

Jau prasidėjo spartus trem
tinių pervežimas. Skubiai kvies
kite tremtinius. Garantijų blan
kus ir aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

dovana yra tiesiog nesuprantamas dalykas. 
Tai jokia histerija ar fantazija neišaiškina
mas fenomenas. Jei Teresė visai teisingai pa
kartoja jai nemokamų ir niekad niekur ne
girdėtų kalbų žodžius, ir tai su profesorius 
stebinančiu tikslumu, tai jos matomi vaiz
dai, kurie yra neperskiriamai sujungti su 
tais žodžiai, negali būti vien tik iš natūrali
nės, išorinės įtakos kilę. Ta jos kalbų dova
na yra stiprus argumentas už jos vizijų ant
gamtiškumą.

Bet grįžkime atgal pas Teresėlę, kenčian
čią Kristaus kančią Didįjį Penktadienį... Iš 
tos “Kindliche Eingenommenheit” būsenos 
ji vėl staiga pakyla ir vėl patenka ekstazėn. 
Kristaus kančios vizijos prasideda ketvirta
dienio naktį ir trunka iki penktadienio 13 
valandos. Mes buvome pas ją apie pusę vie
nuoliktos. Tada ji matė Kristų kryžių ne
šantį. Vienu momentu iš jos laikysenos buvo 
aiškiai matyti, kad kažkas baisu turėjo atsi
tikti. Po to sekusioj “vaiko paprastumo” bū
senoje pasakė, kad mačiusi Kristų pirmą 
kartą po kryžiumi sukritusį. Apie vienuolik
tą valandą Kristus pasiekia Kalvarijos kal
no viršūnę... Po to čia kalimas prie kry
žiaus... Keista, kad, pergyvenant Kristaus 
nukryžiavimą, iš jos stigmų nebėga krau
jas. Tik mėšlungis pradeda ją varginti, kū
nas ima drebėti. Atrodo, kad ji iš paskuti
nių jėgą kovoja su mirtimi. Jos krauju pa
sruvusios akys prasiveria. Iš jų sklinda gi
lus, tiesiog neišmatuojamas, bet ramus

skausmas. Tai žvilgsnis, kuris, lyg besilei
džianti vakaro saulė, dar kartą apžvelgia 
nueitą kelią, suvokia visą įvykių prasmę... 
Tai ne į šį pasaulį žvelgiančios akys... Juk 
per visą ekstazės laiką šios pasaulio realybės 
ji nesuvokia... Tos akys mato kitą pasaulį, 
Kristaus kančių pasaulį, Visatos atpirkimą, 
malonės brangumą. Gal būt, kad ji tada ma
to, kaip Išganytojas savo neišmatuojamą 
skausmą už visą pasaulį aukoja Tėvui. Gal 
būt, ji tada girdi Išganytojo žodžius: “Tėve, 
į Tavo rankas atiduodu savo sielą!” Po to ji 
susmunka ant pagalvių: galva nusvyra į de
šinę, rankos susikryžiuoja ant krūtinės... 
Marmuro baltumo sukruvintas veidas... Pa
mėlynavusios ir sustingusios lūpos... Kvėpa
vimas visai sustoja... Atrodo, lyg būtų mi
rusi... Nenuostabu, kad tokiu momentu esan
tieji pradeda verkti, puola ant kelių, o ir la
biausiai netikėjime užkietėję tampa to vaiz
do giliai sujaudinti. Konnersreuthas jau 
daug, o daug žino keistų ir didelių atsiverti
mų...

Kristaus kančios regėjimas ir pergyveni
mas Teresę nepaprastai iškamuoja. Didįjį 
Penktadienį ji netenka apie 3 litrus kraujo, 
ir jos svoris nuo 110 svarų nukrinta iki 102. 
šeštadienio rytą ji dar negali atsikelti iš lo
vos, todėl Švenčiausiąjį klebonas atneša į 
namus. Komunija jai suteikia nepaprasto 
džiaugsmo ir laimės. Kasdien su didžiausiu 
nekantrumu laukia, kada pas ją ateis Išga
nytojas.
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VIENINGA VEIKLA
Šiais laikais katalikams 

reikia būti ypatingai veik
liais. Kad toji veikla būtų 
tikslingesnė. platesnė ir) 
sėkmingesnė, reikia veikti 
organizuotai. Tuo reikalu 
esame gavę ir gauname 
paskatinimų ir tikslių di-; 
rektyvų iš paties Jo Šven-Į 
tenybės Popiežiaus.

Amerikos katalikai, 
vo vyskupų 
globojami ir 
ra pristeigę 
organizacijų, 
vedamas pasauliečių apaš
talavimas arba, kaip šian
dien populiariai yra žino
ma, Katalikiškoji Akcija. į

Gera ir naudinga yra 
veikti paskiroms organi
zacijoms. Bet dar geriau, 
jei jos tarp savęs sudaro 
bendrą ryšį, susifederuo- 
ja. Tuo būdu išvengia pa-į 
ralelizmo, sutaupo lėšų ir 
gauna tikslingesnių infor
macijų apie aktualiuosius 
gyvenimo klausimus ir 
nurodymus, kaip į juos 
reaguoti. Tokiu būdu susi
daro katalikų vieninga 
veikla, bendras frontas.

vadovaujami, 
patariami, y- 
daug šaunių 

per kurias

pranešimą padarė apie A- 
merikos lietuvių katalikų 
gyvenimą ir veiklą ir šiaip 
jau daug iniciatyvos įnešė, 
dalyvaudamas diskusijo
se.

ALRKF įėjimas į Ame
rikos Katalikų Veikimo 
Centrą, daug naudos neša 
ne vien tik lietuviams ka
talikams. bet visai lietu
vių tautai. Per tą didįjį 
centrą ir visas jo šakas 
mes turimo galimumus

perorganizuoti šio krašto' 
krikščioniškosios visuo
menės gyvenimą.

To siekiama per spaudą, 
per radiją (NCCM užlaiko 

Į net tris radijo valandas į 
i savaitėj), per organizaci- i 
Jas, per mokyklas ir kito
kia veikla, rimčiausio dė
mesio kreipiant į socialinę 
akciją, pagrįstą popiežių pavergtosios Lietuvos by 
socialinėmis enciklikomis lą kelti ir tikrai yra džiu 
ir Amerikos vyskupų pa
reiškimais.I

Š. m. balandžio 23 ir 24 
d. Vašingtone, Hotei Stat- 
ler, įvyko metinis vyrų ta
rybos — NCCM suvažia
vimas. Jame dalyvavo į- 
vairių arkidiecezijų ir die
cezijų vyrų tarybų vadai, 

i taip pat ir didžiųjų nacio
nalinių (centralinių) or
ganizacijų atstovai. Buvo 

' ir hierarchijos paskirti jir hierarchijos paskirti 
NCCM dvasios vadai — 
arkivyskupas Robert E. 
Lucey (iš St. Antonio, 
Tex.) ir vyskupas Bab- 
cock (Detroit, Mich.). Da
lyvių sąstatas tikrai ir sti- 
prus ir savotiškai įdomus. 
Jų tarpe universitetų pro
fesoriai. gydytojai, teisi- 

, laikraštininkai, 
pramonininkai ir kitokių 
profesijų žmonės. Visi su

organizuota katalikiškoji nmKai, 
akcija.

NCWC dideliu užsidegimu dirba
Tuoj po pirmojo pašau-.katalikiškos akcijos darbąį 

lio karo Amerikos vysku- savose apylinkėse. Tai ga- 
pai įsteigė National Ca- Įima numatyti iš jų išsa-i 
tholic tVelfare Conferen- mių pranešimų, iš daly va-: 
ce. Tą organizaciją mesivimo diskusijose, svars-1 
vadiname paprastu vardu tant pačius aktualiuosius 
—Amerikos Katalikų Vei- šių dienų religinius, kul
kinio Centras. į tūrinius, socialinius ir ki

šis centras turi daug ša-tokius klausimus. Kiek- 
kų. dirbančių svarbius vienas jų kalba su tam 
darbus ir darančių daug tikru autoritetu, nes kal- 
gražios įtakos į visą šio i 
krašto kultūrinį, socialinį 
ir net ekonominį gyveni
mą. Centras ir akylai bu
di, ir reikale reaguoja, gi
na religines piliečių tei
ses, veda kovą dėl sociali
nio teisingumo. Šiuo metu

gu, kad ten randame pri-. 
tarimo ir nuoširdžios pa-' 
ramos. Ir vyskupai, ir 

'NCWC ir atskiros jo ša-' 
kos keliais atvejais yra 

; kėlusios balsą užstojant i 
i Lietuvą, o spaudos agen
tūra (NC) kiekvieną pro-Į 

!gą ir kiekvieną žinią pa
naudoja, kad mūsų tautos 
vardą garsinti ir jos skau
džią šiandieninę būklę pa
vaizduoti.

Berods, ir priminti nebe
reikia, kiek paramos, ir 
moralinės ir medžiaginės, 
yra gavę lietuviai tremti
niai iš NCWC War Servi- 
ces ir kiek lietuvių tremti
nių dabar atvažiuoja iš 
Europos į Ameriką Natio- 
;nal Catholic Ressetlement 
CounciI (kur darbuojasi J. 
B. Laučka, K. Baltramai- 
tis ir kelios lietuvaitės) 
pagalba. BALF direkto
riams yra žinoma, kiek to
ji lietuvių šalpos organi
zacija yra gavusi visoke
riopos paramos iš Ameri
kos Katalikų Veikimo 
Centro ir jo užlaikomų ir

I vadovaujamų šalpos or
ganizacijų.

DELEGATCKOJ IK 
NCWC

St. Pieža ir šiuos žodžiusj. reikalą pažiūrė- 
rašantis po NCCM šuva-i-)0 <rynal 13 idealisUnes 

ižiavimo dar dienai sosti-|Pus?s- lr ne> metams ne- 
inėj pasiliko. Juodu anlan-;Prayus Sas'
ikė Apaštališkosios Dele- t«:oI.U- ve !‘etavių me- 
gatūros kanclerį monsig-l“n“k'J ?rutmių-. nua!d’ 
norą A. Samore, kurislzav“8a dalna. brlt? sal°-

s B

Valstybės Sekretorius Dean Acheson pasitaria 
su Administratoriumi ECA Paul Hoffman’u Wa- 
shingtone Vakarų Vokietijos kontrolės plano rei
kalu, prieš susitikdamas su Didž. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų ministeriais.

Lietuvių Menininkų Triumfas 
D. Britanijoje

Musų menininkų gastro-į lietuvis, kokiame

rijos, bet ir žymiai šiltos- ningas, kiek išviso galima 
nis buvo sutikimas ir pa- įsivaizduoti...’’ 
lydėjimas mūsų meninin
kų. Kiekvienas koncertas 
buvo komentuojamas to 
miesto ar apygardos spau
doje, neskaitant meninin
kams puikių komplimen
tų, o šalia to nepamiršta
ma buvo ir Lietuvos nelai
mė: iškelti Lietuvos oku
pacijos faktai, pareikšta 
šiltos užuojautos ir palin
kėta atgauti prarastą lais- 

;vę. Platesni ar siauresni 
straipsniai tilpo net 43 
britų laikraščiuose, ir tuo 
būdu mūsų tautos kultū
riniai laimėjimai pasiekė 
milijonus britų, * jau ne
skaitant publikos, kuri tu
rėjo laimės ir išgirsti mū
sų puikius koncertus.

i
Vaizdo dėliai pacituosiu Jos 

tik keletą britų spaudos Žvaigždes Annfield Plam 
i atsiliepimų. Štai po di-ra^o: j Šioje apylinkėje 
džiojo - reprezentacinio niekad negirdėjome iki 

' koncerto Londone, vasa- šiol nieko _ panašaus, prii- 
rio 21 d. didžiausias D. Į niant dėmesin aukštą me- 
Britanijos dienraštis “The nini standartą, prie kurio 
Times” prabyla: “Nepri- Publika yra pripra-
klausomybės netekimas 'tusi... Škotijos dienraštis 
privertė daugelį Lietuvos į “Glasgow Observer” kon- 
muzikų emigruoti. Daini-icef$° ProĮ»a apie sovietų 
ninkai ir pianistas, šešta- režimą Lietuvoje, rašo: 
dienio vakare Kingsway i ‘ Sovietiškame rėžime gy- 
Hall davusieji koncertą,' venant, nei vienas nėra 
šiuo metu gyvena Vokie-i tikras, kas su juo gali at- 

. šlykščiausių pro
vokacijų keliu žmonės su
imami ir niekas jų dau-

Tęsinys 8-tame pusi.

Provincijos spauda pa
rodė dar didesnio entu- 
zijazmo, ypatingai karš
tai sutiko ir įvertino mū
sų artistus. “Evening Ga- 
zette”, aprašydamas so
listų koncertą Stocktone, 
puikiai įvertinęs kiekvie
ną menininką atskirai, 
sako: “... puikios muzikos 
ir reto pajėgumo vokali
nės išraiškos paliko neuž
mirštamą įspūdį. Net, kai 
lietuviai menininkai po 
griausmingų plojimų ap
leido sceną ir nusileido už
dangą, kuri laiką salėje 
dar niekas nesiryžo paju
dėti iš savo vietų.

Į Kitas Vidurinės Angli- 
' laikraštis “Operos M

I

krašte,-------------~ —---------------------o----------------------- ---- -----------------—T --------------------------- -------------------, oi u v metu gjr v uaic- ■

les davė teigiamų rezulta-Į kokioje_ šalyje ar būklėje gijoje, kur jie tebepuose- [ sitikti.
tų. Tad Centro Valdyba, i jis bebūtų! Čia buvo pa-jgje lietuvių liaudies dai- 
paskatinta pirmojo pasi-; vaizduotas lietuvių tautos! nas, bei muzikos kūrimo 
sekimo, neatsižvelgdama į dvasinės kultūros paveik- tradicijas”, 
nieką, nutarė d-” 1——1— 1—
imtis organizuoti naujų spalvingumas buvo aukš- 
koncertų t 
žemėje. Valdybos buvo anglų tautos dvasinės kul- 
aptartas sąstatas ir man tūros autoritetų, 
buvo pavesta susitarti su 
solistais.

Susitarta lengvai, nes 
nei vienas menininkas ne- 

) statė jokių materialinių

dar kartą sias, kurio turtingumas iri _ .--------  Toliau individualiai nauju o pa* v ah t uiuac ktva ▼ \j cam-a-k? . . , - .

grandį anglų tai įvertintas šios didžios tiiidamas Paskl™s 
«-» I /J t rtn/vln 4* r* 114-/T trn n Ac H1H*£US S&KO • X"*C

ver- 
i meni- 

_____ ____ Ponas St. 
Baranauskas yra “tenore 
robusto” pagal itališką 
modelį su puikiai skam
bančiu balsu. Ponas I. 
Nauragis... jo dainavimas 
iš tiesų primena Šaliapi- 
ną... Panelė A. Kalvaitytė

Praėjusiais metais, pir-Į 
mą kartą Britanijoje pa
sirodžius mūsų solistams, 
tik septyni laikraščiai te- 
pažymėjo šį faktą: kuk
liai, bet palankiai įvertin- pasirodė esanti tikras ir 
darni mūsų dainininkus, puikus operinis kontral- 

Panelės A. Daip- 
didelis so- 

Prof. V.

į

i

ba turėdamas ir teoretines; 
žinias ir patyrimą. Daly
vauti tokiame suvažiavi
me ir naudinga ir įdomu.

Jei tai yra savo rūšies 
raportažas, reikia paminė
ti ir tą, kad NCCM'suva
žiavimo dalyviai, arkiv.

i
i<

prieš antrąjį pasaulio’ ka- > Ji Pasidėjo Plymou-

Pasirodžius menininkams 
antru kart, išsyk buvo pa
justas, užsilikęs iš perei
to karto įspūdis, nes ne 
tik pilnesnės buvo audito-

tas... 
brauskaitės... 
prano balsas 
Jakubėnas kaip akompa- 
nijatorius buvo tiek sko-

TROKŲ MODELIŲrą per -šešerius metus gy- th’e, nuskrido į šaltą ir VIRŠ 139 FOR

e
įimant standardi-

(Pieža, 
žodžius 
naudin- 
sostinėjVl 

i*

p

j 38 koncertai. Maža kuris 
didžiųjų šio krašto did-

ls 139 Fordo Trokų modelių 
niu* stakes, paneli, pickups ir įvairius chassis 
atlikti įvairiems darbams, kaip šiuose paveiks
luose pailiustruota. Bet geriausiais jūs rasite 
BONUS BUILT padaryti ir kitokiems darbams 
atlikti. Su extra stipriu padarymu kiekvienos da
lies. kad Fordas ilgiau tvertų, stipriau vežtų. 
Extra pajėgumas, reiškia ilgiau devesis.

yra NCWC integrale da- be viršuje paminėtųjų, da- pažino, kad tai yra puikus 
lis. Tikslas — jungti kata- lyvavo ir patsai ALRKF 
likų vyrų moralines jėgas, pirmininkas Stasys Pieža. 
siekiančias atnaū j i n t i, Jis suvažiavime išsamų

Amerikos Katalikų Vei- apaštališkąjį
kimo Centras i
turi vyrų ir moterų veik- vertino NCCM ir aukštino 
liūs skyrius: National
CounciI of Catholic Men 
ir National CounciI of Ca
tholic Women. Tie skyriai 
turi atskiras vadovybes ir 
veikia autonomiškai.

Šį kartą tenka supažin
dinti su vyrų skyrium 
(NCCM).
AMERIKOS KATALIKŲ

VYRŲ VEIKLA

, - - —, dėl e g a tą, į nėjo ar neturime vėlesnių!
(NCWC) kuris savo kalboj giliai|žinių Be kitko jis pasi. _ 

džiaugė, kad mes, Ameri-'^u^£1V,f 
tkos lietuviai katalikai, pa-' 
jėgiame išleisti gražų j 

Į dienraštį ir paprašė, L_2 
i nuolat siuntin ė t i jam 
“Draugą”.

Užsukome ir į NCWC 
centrą. Platesnį pasikalbė-

pasauliečių dalyvavimą a-į 
paštalavimo darbe arba ■ 
katalikiškoj akcijoj.

DALYVAUJA IK 
LIETUVIAI

Ir Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federaci
ja, kaip žinoma, yra NC- 
WC narė. Federacijos cen
tro valdybos nariai (Juo
zas Laučka ir L. Šimutis) 

NCCM — tai Amerikos jau keli metai kai yra NC- 
katalikų vyrų organizaci- CM tarybos nariai, o pir- 
jų federacija, kurią įstei- masis įeina ir Į direktoria- 
gė ir globoja vyskupai. Ji tą. Šiemet suvažiavime,

igos lietuviškos dainos mė
lį lodijų, o taipgi meistriš- 

kadikai atliktų, pasaulinio 
masto kompozitorių - kla- 

isikų kurinių.
Mes didžiuojamės ne 

vien tik todėl, kad, būda- 
krašte irjimą turėjome su p. Frank mi svetimame

Hali, spaudos tarnybos di-jgyvendami tėvynės įlge- 
' rektorium, kuris pažadėjo ;S1U/ .tapome atgaivinti ir 
išsiuntinėti specialų ko-) akimirksnį pagyvenome 
munikatą apie “Draugo” ■ mielosios tėviškės mira- 

' jubiliejų visiems pasaulio žais. Ne. Tai yra kur kas 
katalikų laikraščiams. Pa-^au g i a u. Tas musų 
vartęs uTho Maria.n,\ ppj. j dziaugsnias tora tik liūdi* 

ninku tų įvykių dėl kurių 
turi džiaugtis kiekvienas

nalistę, kuri Lietuvoj dir
bo “Eltoj” ir užsienių rei
kalų ministerijoj. Gyven
dama tremtyje, Vokieti
joj, darbavosi prie VLIKo. 
Per keletą valandų turėjo
me malonią progą pasikal
bėti įvairiomis mūsų tau
tos problemomis.

Mūsų trijulė 
Laučka ir šiuos 
rašantis) laikome 
gai keletą dienų
praleidę. Mes visur, kur 
tik radome progą kėlėme 
Lietuvos bylos reikalą ir 
visur radome simpatingų 
atsiliepimų ir pritarimą. 
Reikalai, kurie liečia ALT, 

i čia nekeliami. Jie referuo
jami ALT vadovybei.

i ALRKF Sekretorijatas,
2334 So. Oakley avė., 

Chicago 8, UI.

KLAUSIKITE
"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų

šeštadieniais,
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)

1330 kil., 5000 uatts
♦

Trečiadieniais,
5:30 iki 6:00 v.v.

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

429 Walnut SL, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

I

i
jtr iiv r»’ iiįnžr

žurnalas ir pagyrė jo re
daktorių.

KITI REIKALAI
I

Tarp kitų kontaktavome 
pulk. Lapping, Hearsto 
spaudos didžiojo biuro 
Vašingtone direktorių, pa
lankų lietuviams vyrą. 
Tarp kitko, jis pažymėjo, 
kad skaitąs LAIC leidžia
mą “Lithuanian Bulletin” 
ir ten randąs daug me
džiagos. Ypač paskutinėj 
laidoj matęs įdomių daly
kų, kuriuos jo vadovauja
mas biuras panaudosiąs. 
Teko susitikti ir pasikal
bėti ir su šen. Douglas (iš 
Illinois).

Besilankant Lietuvos 
Pasiuntinybėje, radome 
gerai nusiteikusį p. Minis- 
terį ir p. Žadeikienę ir taip 
pat pas juos beviešinčių p. 
A/etienaitę, žinomą žur-

Ateikite ir pamatykite Didelius Darbus... 3 
nauji inžinai... du V-8's ir Sesių... iki 145 ark
lių jėgos... tai naujas Milijono Dolerių Cab.

FORD TRUCKS 
LAŠT LONGER

“Ateikite ir 
pamatykite Juos” ) 

IŠGIRSKITE FORDO RADIO: Fred Alien NBC Sekm.
8 PM — Fordo Teatrą CBS šešt. 9 PM.

Paklauskite Fordo Dylerio Šiandien Apie Greitą Pristatymą!
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J. Kuzmickis

Svetimųjų Vergijoje
Tremtinių malda į Prisikėlusį Kris

tų ir nepalaužiamas tikėjimas. - Lie
tuvos miesteliai ir kaimai apleisti ir 
tusti. - Vilniuje tebėra Aušros Vartų 
stebuklingasis paveikslas. - Partiza

nai persiorganizavo mažesniais 
vienetais.

sir- 
Tė-

Ne-

TREMTIS tęsiasi iš me
tų į metus, tremtis vis il
gėja ir reikia kiekvieną 
kartą ieškoti vis naujų ir 
stiprių argumentų, palai
kančių Tėvynės prisikėli
mo viltį.

Praėjusios Kristaus Pri
sikėlimo šventės vėl su
darė progą susimąstyti ir 
pergalvoti, kad mirtis ga
li būti nugalėta, kad pri
sikėlimas yra tikras fak
tas.

Netenka abejoti, kad vi
so pasaulio lietuviai — ir 
laisvi, ir pavergti — praė
jusių švenčių metu iš 
dies meldėsi už savo 
vynę. —

TARK ŽOD|, 
VIEŠPATIE!...

Mūsų gabi rašytoja
lė Mazalaitė - Krūminienė 
Kristaus Prisikėlimo šven
tei sukūrė puikią tremti
nių maldą —- “iSi esi Gy
venimas”. Toje maldoje 
rašytoja prašo visų trem
tinių vardu:

— Tark žodį, ir mūsų že
mės vaikai vėl bus surink
ti savo tėvynėje, tie, kurie 
buvo pavogti iš savo na
mų ir ištremti, ir mes, ku
rie patys bėgome nuo mir
ties!

— Tavo piršto ženklo 
reikia, Kristau, ir prisi
kels mūsų tėvynėje sudau
žytieji Tavo namai. Mes 
surinksime plytas ir at
naujinsime maldyklas ir 
namų židinius, ir Tu am
žinai švęsi prisikėlimą su 
mumis.
— O šiandieną stovime 

prieš Tave, Tavo sukurtie
ji žmonės — ir mūsų iš
vaizdos ir dvasios yra taip 
pasikeitusios, jog tik Tu 
gali atpažinti savo vai
kus.
— ...Mes gi kalbame į 

Tave iš stovyklų, iš nevil
ties namų, iš kryžkelių, 
kur nėra pasirinkimo.

— Šaukiame mes, kurie 
praradome tėvynę, namų 
slenkstį, kūdikius, motinas 
ir viltį — neleisk mūrus

istori-

kuris 
slapta

prarasti paskutinio, kurio 
negalima atimti, bet kurį 
mes patys galime praras
ti: tikėjimo Tavimi’...

STEBUKLO 
BELAUKIANT

O gyvenimas eina savo 
keliu ir tremtinių širdys 
kuria vis naujų maldų. 
Gangreit visas tremtinių 
gyvenimas — be patogu
mų, be artimųjų, be ramy
bės — yra didelė malda, 
kuri nuolat kyla į dangų.

Tačiau tuo pačiu metu, 
kada mes laisvuose kraš
tuose sielvartaujame dėl 
savo tėvynės ateities, ten, 
mūsų žemėje, vyksta bai
sus smurtas, kokio 
ja dar nežinojo.

Vienas vilnietis, 
1948 metų vasarą
nukeliavo į vakarus iš Vil
niaus krašto, pasakoja:

Miesteliai, kurie yra su
naikinti ir ištuštinti, ligi 
šiol beveik visai neatsta
tomi. Labai retai galima 
pamatyti naują ar patai
sytą trobą. Jei toks ir pa
sitaiko, jis, pagal taisyk
lę, paskiriamas įstaigoms.

Pramonės srityje komu
nistinė vyriausybė nieko 
nepadarė. Jei reikia pini
gų investavimo, paprastai 
numojama su ranka. Tas 
reiškinys past e b i m a s 
kiekviename žingsnyje.

Miesteliai ir kaimai su
daro labai skurdų, nešva
rų įspūdį. Jie yra apleisti, 
neprižiūrimi ir užmiršti. 
Prieš karą buvę geri ke
liai dabar yra apverktino
je padėtyje...

VILNIAUS MIESTE
Vilnius, atsimenant ma

žų miestelių ir kaimų 
skurdą, sudaro kitokį į- 
spūdį. Būtina pažymėti, 
kad gyventojai vaikšto 
padoriai apsirengę, kad 

, negalima pastebėti sku- 
durlių, kokių ten visuomet 

: pasitaikindavo. Taipgi pa
žymėtina, kad žmonės tu
ri batų. Tačiau drabužiai 

i ir batai yra gerokai apdė-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; 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 gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas......... -......................................................
^^dresa^s ..................

ES

<
..

Nežiūrint įvairių ginčų tarp Rytų ir Vakarų, tarptautinė militarinė 
policija bendradarbiauja Vienoje ir toliau, palaikydama Austrijos sosti
nėje tvarką. Keturių Alijantų: prancūzų, rusų, britų ir amerikiečių oku
pacinių pajėgų MPs puošia auto vežimo (džypo) pryšakinį dangtį savo 
kraštų vėliavėlėmis. Ji palaiko tvarką ten, kur Austrijos policija negali 
kištis.

/

11Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia
t

vėti, nes jie užlaikyti nuo 
prieškarinių laikų.

Vilniaus miestas apnai
kintas 20%. Sužalota Ka
tedra. Nors buvo pasklidę 
įvairių gandų, Aušros 
Vartų Marijos paveikslas 
yra senoje vietoje. Retai 
kada galima pamatyti 
žmonių, besimeldžiančių 
atsiklaupus prieš Aušros 
Vartus, tačiau paprotys,! 
praeinant nusiimti kepu
rę, yra išlikęs, nors ne vi
si to laikosi.

Pačiame Vilniuje, paly
ginti, sutinkama nemaža 
kunigų. Gatvėse galima 
girdėti lietuvių kalbą, 
nors plačiai vartojama ir 
rusų.

Viešose salėse nedaug 
civilių žmonių ir girdima 
paprastai rusų kalba. Mi
liciją sudaro lietuviai ir 
žydai.

PARTIZANAI
Ligi 1946 m. partizanų 

veikla buvo labai gyva. 
Partizanų tarpe šalia lie
tuvių esama ir lenkų, bal
tarusių bei dezertyrų. Ten 
esama įvairiausių žmonių: 
gerų patriotų, bijančių iš
trėmimo sodiečių, buvusių 
belaisvių, pabėgusių iš 
trėmimo ešalonų, sovietų 
dezertyrų ir k.

1946 m. vasarą komunis
tai melagystėmis ir gink
lu apardė partizanų eiles. 
Vėliau partizanai vėl atgi
mė, tačiau jau kitaip su
sitvarkę. Išnyko stambūs 
daliniai ir ryšiai susiau
rinti.

Šiuo metu partizanai 
simbolizuoja neapykantą 
sovietams. Jų tarpe be
veik visi negali grįžti į ra
mų gyvenimą, nes yra 
persekiojami.

Partizanų daliniai, kurie karo nukentėjusių lietuvių 
išsilaikė iki 1948 m. vasa- --------------------------------
ros, yra pagal taisyklę ne- vybes. Be to, kartais par

tizanai užpuola viešas į- 
staigas ir tokiu būdu pa
sirūpina pinigų.

Ne tik gyventojai, bet ir 
žemesnieji tarnautojai bei 
partiečiai apsiprato su 
partizanų egzis t a v i m o 
faktu. < 
kinimo sovietų rėžimu 
simbolis.

LIETUVIAI, STOKIME Į 
KATALIKŲ FRONTĄ

Dievas ir Tėvyne Mus Šaukia
suorganizuotas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas. Taigi tautinei są
monei kelti turime jau 
daug priemonių, lieka tik 
susirūpinti tikėjimo gai
vinimu, stiprinimu ir iš- 

tarpe.

Visa eilė tautų neteko 
nepriklausomo gyvenimo. 
Komunizmo slibinas žudo 
nekaltus žmones visur, 
kur tik jam pakelėj pasi
taiko. Antrojo Karo pasė
koje jam paaukota daug
valstybių. Nepasitenkin- laikymu lietuvių 
darni naujais laimėjimais, Tai gali atlikti tik Ameri- 
komunistai siekia visą pa- kos lietuviai katalikai, 
šaulį pavergti. Ir toji ko-,Todėl Katalikų Kongre- 
va nėra politinė, bet idėji- sas Spalių mėn. Chicagoje 
nė. Revoliucijos šūkiais nutarė įkurti Am. Liet, 

j pamažu ruošia visur penk- Katalikų Akcijos Fondą, 
tąsias kolonas. Pragariš
ka ugnimi, apgaule,-----
sitikėjimu, baime ir nea- 

' pykanta siekia ir demo
kratines šalis pavergti. 
Šėtonas tarnų atranda vi
sur. Šiame fronte kova y- 
ra vedama ne taip buržu
azijos ir proletariato, bet 
tarp Kristaus ir Luciferio.

Mes lietuviai gerai pa
žįstame komunistų tikslus 
ir jų darbus. Jie mums 
atėmė mūsų žemę, o jos 

; vaikus nuskriaudžia, žu
do ir ištremia. Negana, 
kad sužalojo kūną, bet no
ri ir dvasią numarinti. 
Mes esame iššaukti į ko
vą ginti ne tik savo tėvy
nę, bet ir mūsų tėvų tiky- 

. °ą.
Amerikos lietuviai gerai 

supranta tą pavojų ir ieš
ko būdų įsąmoninti lietu
vius tautinei gyvybei iš
laikyti. Jie sutvėrė Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 
susivienijo visos 
bendram darbui, 
iš tremties ir daug nuo

• v

stambūs — vos po kelioli
ka, retai kelių dešimčių. 
Jie slapstosi didesniuose 
miškuose, dažnai pakeis
dami savo gyvenamas vie
tas. Nors jie ir gerai ap
ginkluoti ir turi pakanka
mai amunicijos, tačiau 
retai pradeda didesnę gin
kluotą akciją.

PASLAUGUS ŽMONĖS
Partizanams nėra labai 

sunku, nes žmonės jų at
žvilgiu yra palankiai nusi
teikę. Pagal planą, jie gy
vena iš “rekvizicijų”, ati
mamų iš kolchozų sandė
lių.

Tačiau kartu partizanai 
vengia per daug nuskriau
sti vienos apylinkės kol
chozus, nes taip galėtų 
pakenkti kolchozų vado-

Katalikų Akcijos Fondo 
’. tikslas yra materialiai pa

dėti lietuviams kovoje už 
tikėjimo laisvę už grąžini
mą tautos Kristui. Mūsų 
darbo dirva: užkirsti ke
lią militariniam ateizmui, 
kuris plinta po mūsų ko
lonijas ir organizacijas. 
Mes šaukiame visus lietu
vius pasauliečius mobili
zuotis į katalikų akcijos 
eiles ir stoti prieš komu
nizmo ir bedievybės legio
nus, kurie žudo mūsų tau
tą, naikina mūsų kraštą ir 
kėsinasi į mūsų parapijas 
bei įstaigas. Lietuviška 
prievolė kiekvieno patrio
to yra stiprinti turimas 
parapijas. Kv i e č i a m e 
kiekvieną Amerikos lietu
vį ir kiekvieną tremtinį 
jungtis į parapijas ir ka
talikiškas draugijas.

Mes nusidėtume savo 
tautai ir brangiai tėvynei, 
jei remtume tik Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir Ben
drą Lietuvių Šalpos Fon
dą, o savo tikybines įstai
gas apleistume ir susilp
nintume. Jautri lietuviška 
katalikiška 
ra tikriausias 
tybei ugdyti ir išlaikyti 
Amerikoje, 
katalikišką akciją, 
sutvirtinsime 
veiklą.

Tad, šiuomi skelbiu Ka-

srovės 
Gelbėti

visuomenė y- 
laidas tau-

Stiprindami 
mes 

ir tautinę

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva. 
Mrs. J. Frauscus, West Medford 
K. Ignatavičienė, So. Boston, Mass. ...........
Jonas Gropas, Worcester, Mass...................
Antanas Yurcis, Toronto, Ont., Canada 
M. Yankovicz, E. Boston, Mass....................
Mrs. Anna Simmons, Granite City, III.
E. Setkauskienė, Cambridge, Mass..........
J. Wallan, Dorchester, Mass..........................
Marijona Karpienė, VVaterbury, Conn..........
F. Jocas, So. Boston, Mass.........:.................
Barbora Annis, McKees Rocks, Pa................
Juozas Maciskis, Stoughton, Mass................
Steve Sokol, Worcester, Mass.......................
O. Rusteika, So. Boston, Mass.......................
S. Marksaitienė, Chester, Pa..........................
H. Ulcinskas, Shenandoah, Pa.......................
Povilas Jarmanavičius, Brockton, Mass........
K. Airošius, Roslindale, Mass.
Paul VVadluga, Dorchester, Mass...................
Mrs. A. Novick, E. VValpole, Mass................
Chas. Laurutis, Culver City, Calif. 
S. Paliukas, Roslindale, Mass....... ................
Mrs. J. Yarbsis, VVaterbury, Conn................
Mrs. C. Griciunas, So. Boston, Mass.............
Charles Lacey, Lawrence, Mass. .................
Joseph Sventickas, No. Abington, Mass.....
Rev. F. Garmus, Easton, Pa..........................
Marijona Kristaponis, Dorchester, Mass.....
Mrs. J. Liūnas, VVaterbury, Conn................
J. Ikasala, Brockton, Mass...........................
F. Jancius, Lavvrence, Mass..........................
Ona Kurpalis, Gary, Indiana .....................
VV. Kaskonas, Claremont, N. H. ................
P. Banulis, Brockton, Mass..........................
V. Verbickas, Providence, R. I. 
Al. Čaplikas, Dorchester, Mass....................
S. Machinskas, Brockton, Mass. 
Marijona Miller, Phila., Pa.
D. A. Zaletskas, So. Boston, Mass..............
J. Valantinienė, E. Chelmsford, Mass........
Antanas Dauginas, N. Arlington, N. J. 
Frank Zaitis, Dorchester, Mass. 
Mr. Franc Monkus, Cambridge, Mass. 
J. Kasper, Somerville, Mass. 
John Valuckas, VVaterbury, Conn..............
Frank Grigalis, Chicago, III..........................
Mrs. A. Romanauskas, So. Boston, Mass.....
F. Jankauskas, Cambridge, Mass. 
M. Volungevičienė, So. Boston, Mass..........
Augustas Žukas, Brooklyn, N. Y...............
Frank Stankes, Providence, R. I. .........
Julian Poiius, Simsbury, Conn.....................
John Austin, Pittsfield, Mass. 
Mrs. Monika Aboyas, Scranton, Pa. 
Magdalena Kierutė, Northampton, Mass. 
Barbora Knustienė, Hartford, Conn. 
James Norbut, So. Boston, Mass.................
J. Jablanskas, Phila., Pa..............................
J. Ambrose, Broad Brook, Conn.
K. Biutkus, E. St. Louis, III.
Jonas Akulevičius, Providence, R. I.............
E. Žemaitis, Cleveland, Ohio .....................
J. Sakevičius, Lavvrence, Mass....................
A. Zanavičienė, VVaterbury, Conn................
Joseph Montvilas, VVaterbury, Conn............
Mrs. Mary Buia, Dracut, Mass...............
K. Perekslis, Orange, Mass.
Mrs. J. Kavaliauskas, Lowell, Mass........

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji:
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1.00
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1.00
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1.00
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1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
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50
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50
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Gražu, kaip pagiliama, kad 
BALF-as dirba mielaširdingą 
darbą, gelbėdamas ligonius ir 
našlaičius. Mielas lietuvi, ar tu 
gali pasigirti, kad ir tavo do* 
leris į BALF-ą atiduotas ir dir
ba mielaširdingą darbą?

Pasiųsk auką:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

ir kviečiu kiekvieną taurų 
ir jautrų lietuvį aukoti ir 
dirbti jo pasisekimui. 
Kviečiu dvasiškiją ir pa
sauliečius į talką. Kiekvie
ną parapiją, draugiją, į- 
staigą ir laikraštį įsijung
ti į šią tautos akciją. Die
vas ir Tėvynė tebūnie mū
sų darbui akstinas. Aukas 
prašau siųsti: Re v. Igna- 
tius Albavičius, 1515 So. 
50 Avė., Cicero, III.

Kun. Prel. J. Balkūnas, 
A. L. Katalikų Akcijos 

Fondo Pirmininkas.

ATSILYGINO UŽ LIURDO 
NOVENĄ

Antanas Dauginas, N. Arlington, N. J. 
Miss P. Rusteikaitė, Chicago, III.....
A. Avizynis, Providence, R. I.
Frank Zaitis^ Dorchester, Mass.............
Mrs. Mary Buia, Dracut, Mass. 
St. Pusvaskis, Port Hope, Canada 
Sister Angelą Marie, Binghamton, N. Y. 
K. Pranulis, VVaterbury, Conn.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

2.09
1.00
1.09
1.00

... 50

... 50
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50
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GREENFIELD, MASS.
——————— _ j

HARTFORD. CONN.
Mirė gerai žinomas a pylinkės 

lietuvis
Sekmadieni, balandžio 24 d.. 

įvyko LDS 113 kuopos Margu
čių pietūs. Tai buvo puikus pa
rengimas, 
vietos ir 
Darbščios 
gamino iš Margučių skanius 
pietus. Kad taip visa kuopa 
darbavosi, iš dalies tenka gar
be ir mūsų laikraščiui "Darbi
ninkui".

Dovanas už gražiausius mar
gučius laimėjo taip: piirr.ą do
vaną. kortą malkų. Ona Gase- 
vvčienė iš Northampton. Mass.: 
antrą. — kvortą degtinės. M. 
Dubrikienė iš 
Mass.; trečią, 
(rankinuką!. P. 
iš So. Deerfield, Mass.: ketvir
tą dovaną, megztinę staltiesę. 
jKinia W. Aguonis iš Green
field. Mass.

Visos dovanos buvo įteiktos 
laimėtojams. LDS kuopa dėko
ja visiems šiame parengime da
lyvavusiems. pateikusiems dėl 
laimėjimo dovanas ir pasidar
bavusiems prie šių pietų paren
gimo. Visiems, kuo tik kas pri
sidėjo prie šio katalikiško pa
rengimo. lietuviškas ačiū.

Rast. A. Dėdinas. ?erai apsipažinęs ir su kitatau
čiais vietiniais politikieriais.

Jis priklausė prie šių lietu
viškų organizacijų: Šv. Trejy
bės lietuvių parapijos. Lietuvių 
Piliečių Klubo. Lietuvi ųlegijo- 

Švč. Trejy- 
ir Veterans

r

Kaip jau trumpai buvo "Dar
bininke” paminėta. Veteranų 
Ligoninėje. Nevvington. Q>nn. 
neilgai sirgęs, balandžio 22 d. 
pasimirė I-jo pasaulinio karo 
veteranas, visiems gerai žino
mas lietuvis. Vincas Žalnierai- 
tis. 52 met. amžiaus. Buvo iš
kilmingai palaidotas balandžio 
25 d. iš švč. Trejybės lietuvių 
parap. bažnyčios Kareivių ka
puose Wilson. Conn. su milita- 
rinėmis ajieigomis.

Sunderland. • Paskutinę pagarbą jam ati- 
— paketbuką davė- J° Paties sukurto 7-to F. 
Narnajuškienė Sabonio Posto lietuviai legijo- 

nieriai. V.F.W. legijonieriai sto- 
vėjo prie karsto sargyboje, ne
šė jo karstą ir dalyvavo ka
puose su vėliavomis.

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos. Gudakiemio kaimo. Merki
nės valsčiaus. Alytaus apskr. 
Amerikoje yra išgyvenęs gana 
ilgą laiką. Buvo geras lietuvis 
ir katalikas, visų Hartfordo ir 
apylinkės lietuvių mylimas 
žmogus, pasižymėjęs visuose 
lietuviškos veiklos darbuose.

Gausiai dalyvavo 
iš apylinkių svečiai.

greenfieldietės pa- 
iš Margučių

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną. Katariną Žalnieraitienę, 
2 Seseris ir vieną brolį Euro|K>- 
je, iš kurių vienos sesers su vy
ru ir vaikučiais jau labai laukė 
atvažiuojant iš Vokietijos, bet 
dar nelaukta mirtis neleido 
jam su savo seseria pasimatyti, j

Jo žmonai Katarinai, broliui 
ir sesutėms reiškiame giliausią 
užuojautą jų liūdesio valandoje, 
o Tau, 
lengva 
mylėta 
kusieji 
vęs

brangus Vincai tebūna 
Dėdės Šamo Tavo pa- 
žemelė. Mes joje pasili- 
niekad nepamiršime ta-

ir tavo nuveiktų darbų.
Legijonierius A. Sabeika.

NEW HAVEN, CONN

PADĖKA
Už suteiktą galimybę atvyki

mui j Ameriką ir teiktą para
mą gyvenant Vokietijos stovy- nierių 7-to Posto, 
klose. o atvykus čia už malonų bes Vyrų klubo
prieglobsti, gražiam Kennebunk Foreign War. Ne tik priklausė 
Port. Maine vienuolyne ir tė-' 
viską rūpesti ieškant <’ 
reiškiame Tėvams 
nams Kennebunk 
Green.e vienuolynų, 
padėką.

Miknių šeima 
ir Kristina Smilgevičiūtė.

100 Lafavette St..
Paterson 1. N. J.

ir tė- 
darbo. 

Pranciško- 
Port ir 

nuoširdžią

BALF Sandėlyje Gauti Drabužiai ir 
kiti daiktai 1949 m. kovo mėn.

Į

.nupirkta ir išsiųsta šie maisto 
(produktai: 86,820 svarai cuk- 

Stamford, J. Klubinskas 160. raus; 28,014 svarai Margarino;
12,672 svarai mėsos; 18,384 
svarai Pieno. Viso — 145,890 

išvarai, ši siunta įvertinta apie 
$20,000.00.

Už atsiųstas dovanas BALF 
j vadovybė nuoširdžiai visiems 
•dėkoja.

Dovanas siųskite šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 
Aukokite BALF’ui!

SVARAI 
C'oanecticut

Illinois
Chicago, BALF Apskritis —( 

11,350; Rockford, Liet. Kultu-' 
ros Dr-ja 100; Danville, K. J., i Kodis 77; Kewonee, Albinas; 
Shorais 10.

Massachusetts
Fitchburg, Janet Dezingas 
; Lowell, Šv. Juozapo para

pija 215; E. Weymouth, Mary Į 
Gailius 40; Gardner, Anna Į 
Shimkus 10; Greenfield, K. j 
Bonechienė 18; So. Boston, M. 
W. 101.

Velykų švenčių Nuotaika
Velykų rytą, saulutei tekant, 

iš visų miesto kampų parapijie-i 
čiai geros valios lietuviai sku
binosi į Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią. Vieni pėsti, kiti 
automobiliais važiavo, bet visi 
sustojo prie lietuvių parap. i 
bažnyčios. Kaip malonu ir jau-Į 
ku, kad taip skaitlingai jauni 
ir seni renkasi į bažnytėlę. Čia 
matosi ir gražus būrelis 
tremtinių, kurie susispietę 
basi ir sveikinasi.

Visų pirma atsilankius į 
nyčią, kiekvieno akis patraukė 
puikiai išpuoštas Kristaus kar
stas, kuris kiekvieno širdį tuo
jau apvaldė, nepaprastai gra
žiai išpuoštas gėlėmis, žvakė
mis ir elektros šviesomis didy
sis altorius. Tai vis nuopelnas 
sunkaus darbo kun. A. Zanavi- 
čiaus ir Marcelės Aimučiūtės.

Bažnyčia nors ir erdvi, bet IR0 neteikia mums jokios ma- 
dar prieš Mišias buvo jau pil- ; terialinės paramos, lygiai kaip 
nutėlė žmonių, o kurie vėliau ine^61^6 j08 buv‘ UNRRA. Mes 
atėjo, turėjo stovėti. ;6831116 institucijų visai ap-

Iškilmingas šv. Mišias atna-;leisti ir li^šk)1 nebuvo 3tsi- 
šavo klebonas kun. A. E. Gra-(žve^U * mŪ8^ Prašymus suly- 
deckas, asistuojant kun. vika-!®111^ mus b611* su kitais trem-} 

ir kun Bi- tiniais gyvenančiais Vokietijo-

I

Buv. Prezidentas Herbert Hoover, kalbėdamas 
Senato Ginkluotos Tarnybos Komiteto susirinki
me Washingtone, pareiškė, kad armijos išlaidas 
pridėjus prie kitų išlaidų sudaro rimtą pavojų 
krašto ekonomijai. Jis patarė pertvarkyti gin
kluotas jėgas taip; kad išlaidos sumažėtų. Her
bert Hoover yra Prezidento Trumano komiteto 
pirmininkas dėl valdžios perorganizavimo.

buv. 
kal-

baž-
i

Atviras laiškas BALF’ui ir visiems 
geros valios lietuviams

Gerbiamieji,

Tirolio lietuviai kreipiasi į 
Tamstas šiuo raštu ne tikslu 
ko nors prašyti, bet tikslu pa
dėkoti.

Tirolio lietuviai gyvena sun
kioje materialinėje būklėje.

Michigan
Detroit, BALF 76 skyrius — 

390; South Haven, Monica Ja- 
nosky 22.

New York
Brooklyn, M. Varais 12, A. 

Asevičius 38, O. Limontienė 12, 
H. Trepanowski 35, K. Leiga 
8, Mrs. Grasman 2, A. Stučienė 
40, Peter Grisaitis 60, Vintis 
12, J. Girgelienė 19, M. Buika 
24, A. Žilinskas 21; Maspeth, 
Viešp. Atsimainymo parap. — 
289, A. Zabotko 9; Rochester, 
J. Shukis 33; St Albans, L. I., 
Mrs. F. Rokus 15.

New Jersey
Newark, Kun. J. Kelmelis 60.

Indiana
Gary, Kun. J. S. Martis

Ohio
Dalton, Švento Kryžiaus 

247.

ISIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

tautiečiams parodo Tamstų y- 
patingai geras ir jautrias šir
dis, kurių pasaulis šiandiena 
taip mažai teturi. Tamstos tur
būt ne nenujaučiate, kad šios 
dovanos ne kartą ir ne vienam 
išdžiovino išpuolusią vargo a- 
šarą ir nušvietė veidą malonia 
šypsena.

•

Mes didžiuojamės ir džiau
giamės, kad lietuvių tautos 
žmonės, kur ir kada jie bebūtų, 
neužmiršta savo gimtosios ša
lies šauksmo, neužmiršta savo 
kilmės, savo šakos, ir nors ne- 
perlengviausiai gyvendami, au
koja, tikslu paremti vargan 
patekusius tautiečius, brolius 
lietuvius.

380.

par.

9;
21; 

100; 
Phi-
17;1

Juozas Kasi Į k* / JDuryea, K. 
ladelphia, 
Kingston, 
Pittsburgh,

Vokietijo
je. Kadangi Austrijoje krašto 
šeimininkai austrai svetimša
liams net paprasčiausio darbo 
neduoda, tad lieka mums var
gą vargti ir kasdien liūdniau į 
ateitį žiūrėti, kol pagaliau lau
kiamoji emigracija išgelbės 
mus iš šios padėties.

Tamstos, Amerikos lietuviai, 
esate vieninteliai, kurie mūsų 

[neužmiršo ir kurie mūsų var- 
[gus palengvino. Iš Tamstų pra
ėjusiais metais gavome .rūbų ir 
avalynės siuntų. Tuo būdu 
Tamstos aprengėte ne vieną 
mūsų tautietį ir palengvinote 
žiemą perkęsti, kuri be jūsų 
pagelbos daugeliui būtų buvusi 
katastrofinga. 
stų gavome 
kas ypatingai 
ir ligoniams 
ledų šventes, 
tos aukojote 
sumomis ne vienas tremtinys} 
buvo pagydytas ar yra gydo
mas, ne vienas vargstąs buvo 
sušelptas, kad galėtų nusipirk
ti sau ir savo šeimai bent rei- 
kalingiausio maisto.

šo-' Visos šios Tamstų dovanos ne,vyks gegužės - May 22 d. š. m. 
ko ir draugiškai praleido laiką J giminėms, ne geriems pažįsta- , Aušros Vartų parapijos salėje, 
Šokių metu buvo išleista laimė-. mietus, o visai nepažįstamiems 153 Sterling Street, 
jimui “Television Sėt’’, kurį lai-Į ■ ■ ■
mėjo jaunas lietuvis Juozas įr sesėms tremtyje, 
Mačiulaitis, kuris tarnauja lai-Įblaškyti po visą pasaulį vargs-; 
vyne. Tą savo laimėtą dovaną' 
atidavė savo broliui Albertui
Mačiulaičiui. Džiaugiamės savo reikalingos našlaičiams, o taip čiame

[viengenčio laimėjimu. ipat seneliams.
Kiek teko girdėti, šokiai davė!broli ir sese, ištiesk pagelbos kuodaugiausia atstovių, 

gražaus pelno vyrų kliubui. (ranką paskirdamas nors mažą. Prašome atstovių nesivėluoti, 
M. auką, o mūsų vargingiems tau- kad galėtume pradėti sesijas 

--------  tiečiams bus didelė parama...” 'numatytu laiku.
Tai gražus ir kilnus labdaros, 

darbas mūsų tautiečio, kuris' 
Kari Pachesa, nesigailėjo nei laiko, nei triūso' 
parinko aukų ir mielai atliko aukų rinkėjo 
ir prisiuntė pareigas, 
čekį $64.75,

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

rui A. Zanavičiui 
shoff.

Procesijoje dalyvavo ir Ma
rijos Vaikelių draugijėlė. Cho
ras nepaprastai gražiai giedojo, 

j Klebonas kun. A. E. Gradec-

prie paminėtos
bet ir jose nenuilstamai
Jo asmenyje šios organizacijos

(nustojo vieno iš geriausių dar-'
:buotojų.

Pagerbdami jį lietuviai gau-j
šiai užpildė laike laidotuvių baž- ■ kas, pasakė Velykų dienai pri- 
nyčią ir ilgiausioje automobilių taikintą gražų pamokslą. Prie 

j kolonoje palydėjo į amžino po- šv. Komunijos artinosi 
ilsio vietą.

organizacijos, 
veikė.

Penkių Metų Sukaktuvės 
A. * A.

Liudvisė Zinkevičienė

R.oko

i maži, 
jauni, suaugę ir seneliai, rodo
si. kad šį rytą bendrai visa' 

(mūsų parapija susijungė su 
I Prisikėlusiu Išgan y t o j u mi. 
(Koks malonus vaizdas. Kiek te
ko sužinoti, taip buvo ir per 
visas kitas šv. Mišias.

Po šv. Mišių visi sveikinosi, 
linkėdami vieni kitiems links
mų šv. Velykų. Velykų šventės 
tikrai yra linksmos ir reikš
mingos, nes tai tikrai yra ir vi
sos gamtos prisikėlimo šventė, 
pranašaujanti linksmą pavasa-; 
rėlį.

Vyrų Klubo šokiai 
Velykų vakare įvyko 

pasižymėjusio vyrų
mūsų 

_ klubo pa-
rapijos svetainėje sėkmingi šo
kiai, į kuriuos atsilankė gana 
skaitlingai jaunimo ir senesnių 
parapijiečių. Visi linksmai

Nesenai iš Tam- 
CARE pakietų, 
mūsų vaikams 

palinksmino Ka- \

I

j Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
(Tirolio Skyriaus Valdyba, įga
liota visuotino narių susirinki
mo, reiškia šiuo laišku visiems 
Amerikos Lietuviams, suauko
jusiems rūbų, maisto ir pinigų, 
nuoširdžią padėką. Taip pat 
reiškiame nuoširdžią padėką 
BALF’ui, kuris organizuoja šį 
mūsų rėmimą.

Atleiskite mums, kad mes už 
visas iš Tamstų gautas gėry
bes, deja, niekuo daugiau tuo 
tarpu negalime atsilyginti, kaip 
tik kukliu padėkos žodžiu.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Tirolio Skyriaus Valdyba.

Pennsylvania
Tamaųua, Mary Keff 

Pittsburgh, John Wise 
Luzerne, Victor Machinist 

Juodvitis 15;
M. Mikolaitis
K. Kuchinskas 9; 
Julia Rudzonis 74. 

Wisconsin
Superior, A. Spūdis 2; Bruce, 

F. Inczauskis 23.
KOVO MftN. IŠSIŲSTA

Per kovo mėnesį BALF trem
tiniams į Vokietiją išsiuntė 
šias drabužių, maisto ir kitų 
daiktų siuntas:

(1) 100 Maišų drabužių; 17
dėžių avalynės ir knygų; 98 
dėžių maisto produktų; Išviso 
18,460 svarų — $10,645.00 ver
tės. ' v ■ • .• -..

(2) Už CARE skirtus pinigus

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktį.

Pagaliau, Tams-(InnsbnKk- 
pinigais, šiomis i

KVIETIMAS

šiuomi pranešame, kad Mote
rų Sąjungos Mass., Maine ir 
New Hampshire Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas į-

1

Gegužės 3 dieną suei
na penki metai kaip 
persiskyrė su šiuo pa
sauliu mano mylimiau
sia žmona ir vaikų 
brangiausia motina 
Liudvise Zinkevičienė.

Minėdami liūdnas 
penkių metų mirties 
sukaktuves, užprašėme 
šv. Mišias už a. a. Liu- 
dvises Zinkevičie n ė s 
sielą, kurios bus atna
šaujamos Gegužės 5 d., 

parapijos bažnyčioje,
Brockton. Mass. Prašome visų giminių, draugų ir 
pažystamų dalyvauti šiose Mišiose ir pasimelsti 
už a. a. Liudvisės sielą.

Jau penki ilgesio metai prabėgo kaip Tu, Bran
gioji, ilsiesi kapuose, bet mes Tavęs niekad nepa
miršime — visuomet atsiminsime savo maldose.

Nuliūdę
Vyras Vincas Zinkevičius, 
dukterys, sūnus ir žentai.

[Mass. (seniau buvo 
kurie iš- Road).

; Sesijos prasidės 
ta didelį vargą barakuose ir pietų. Kadangi šis 
nedavalgę. Labiausiai aukos mas begalo svarbus,

Worcester, 
Highfield

1 vai. po 
suvažia Vi
tai kvie- 

kuopas priklausančias 
Taigi, mielas prie šio apskrities prisiųsti

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
Mt W. BROADVVAY, SO. BOkTON, MASS.

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

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

Mūsų tautietis 
Wilsonville, III., 
savo apylinkėje 
BALF-o Centrui
aukotojų sąrašus ir laiškelį, 
kuriame jis rašo:
— “Dar nepraėjo balandžio 

mėnuo, o jau aš atlikau man 
pavestą darbą parinkdamas au
kų tremtinių šelpimui. Taip pat 
patariu ir kitiems pasidarbuoti 
ir parinkti aukų mūsų broliams

BALF-o Centras visų šelpia
mųjų tremtinių vardu širdingai kankino? Gal neaukojai BAL- 
dėkuoja Kari Pachesai už jo F-ui? Paaukok savo artimo 
tokį pasišventimą ir rūpinimąsi gelbėjimui ir miegok ramia są- 
tremtiniais, lygiai taip pat dė- žine. Skubiai siųsk savo auką: 
koja visiems aukotojams už au
kas ir atjautimą vargan pate
kusio artimo.

BALF-o Administracija.

Ar nemigas šiąnakt tave

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Dt.L PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

Gate City Monument Co.
- ■ GRANITE memorkals
' - 321 W. HollfeSt,

Nashua, N. H.
Norintieji pas mus'atvykti, telefonuo- 

kite Nashua 4251. Transportacija
- dykai, nežiOrint, kad nepirktumėte.

Nekalto Pnuridėjhno Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

iWnNi«RX SIOS nOjNyCNS ^TvTyOfs
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Mąrijos 

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 $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus {amžintas Naujoje Koplyčioje.

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

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Sv. 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 prašomo siųsti:
Immacutat* Conception Convent 

R. F. D. f, Patsam, Coaa.

i
I
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j VIETINES ŽINIOS
a 4 s

ŽINUTES sigyventi, tuojau užsiregistruo
tų. Mayoras viešai pažadėjo į-

pamokos

p. Marijos
4 v. p.p.

Ketv. 4 v. p.p., išpažintys. 
7:30 v. v., Moterų Sodalicijos 
ir gegužinės pamaldos. Bus 
klausomos išpažintys.

7:30 v. v., klebonijoje, sutvir
tinimo sakramento 
suaugusiems. 

Penkt. 3:30 v. p.
Bai, 29 i, mirė, metus ar- 300 šelmų- Hti Vaikelių

«s, miesto foninėje, Adomas taip pat yra lietu- Marijos Vaikelių draugijos pa-
Jagminas. U metu, gyv 55 v“ms P*l*“kūs- Mums patiems maldos. 7:30 v. v. sv. Valanda. 
Mapes St., DorchX, ir reUda Progomis. ” - «•••«-

augęs So. Bostone. Paliko nu- '
liūdime motiną Zofiją, brolį ir Reikia mokytoją Amerikos 
dvi seseri. Buvo palaidotas, iš lietuviai daro ką tik gali pagel- 
Sv. Petro parapijos bažnyčios, bėti mūsų broliams, išvietin- 
geg. 2 d., Naujos Kalvarijos tiems lietuviams. Jie siunčia 
kapuose. pagelbos jiems užjūriuose. Jie

Jo giminaitis kun. F. Norbu- gelbsti, jiems čion atvykusiems. 
tas atlaikė laidojimo pamaldas. Be darbų, butų ir baldų, jiems 

reikia išmokti anglų kalbos.. 
Todėlei, kitą savaitę prasidės

šešt. 8:30 v. r., Marijos Die
na diecezijos vaikams. Taip pat 
šv. Komunija Marijos Vaikelių 
draugijos.

Tėvai kviečiami suvesti visus 
vaikučius į šias Marijos pamal
das vaikams.

Atskrido. Bai. 27 d., 4 _
Konstancija Girkontienė oriai- anglų kalbos pamokos,
viu atskrido iš Vokietijos, pa- P«mnklinėje šv. Petro parapi- 
laidoti savo tėvelį Kazimierą mokykloje. Reikia jiems 
Žurauskį, gyv. 711 E. 5th St., keIi« mokytojų.
South Boston, Mass. Šios po- šiuomi Pašome mokytojų 
mos vyras, taip pat South Bos- kanonai pasiaukuoti ir vesti 
tonietis yra Master Sergeant kalbo8 kursy* nau’
Amerikos kariuomenėje, Vo- Sav,° sutlkim4 Vo
kietijoje. Jos jaunesnis sūnus 
taip pat tarnauja Amerikai 
prie orlaivių. Duktė lanko mo
kyklą. Vyriausias sūnus tar
nauja USA, Californijoje. Ši 
ponia daug padeda lietuviams 
pabėgėliams, Vokietijoje. Ji ir šią rinkliavą Seserų Mokytojų 
šiandien priima daug siuntinių palaikymui, šv. Vardo vyrai 
nuo ponios Šimkienės ir kitų savo susirinkime surinko $200. 
mūsų npiaimingiAma broliams, naujam bažnyčios langui. N.N.

_______ j ir N.N. įtaisė puikią panos Ma-
Geg. 1 d., buvo pakrikštytas rijo® stovylą. Pobūvėly, uždirbi 

Juozas sūnus Prano Julės (Ka- ta $222.50 Thompsono Sese- 
nevičiūtės) Galvin, gyv. 665 E. lems.
8th St. ---------------

| šv. Petro par. Bažnytinį 
Chorą Priimami Nauji 

Giesmininkai

DARBININKAS

naujai 
Petro par. 

Chorui rei- 
balsai: so-

Betruko 72 valandų, kad padaryti naują re
kordą šiuo lengvu lėktuvu. Dabartinis rekordas 
yra 728 valandos. Čia matome tą mažą lėktuvą, 
lekiant žemai, kada pilotas Barris ir Diek Reidel 
prisipila daugiau gasolino Santa Ann, Cal.

1

kytojos ar mokytojai gali pra
nešti vietiniams kunigams arba 
“Darbininkui”.

Nepaprastoe aukos. Sekma
dienį, parapijiečiai sudėjo gau-

Rašosi veteranų. South Bos
tono Lietuvių Namų Komiteto 
susirinkime, geg. 1 d., daug lie
tuvių veteranų užsirašė norį 
persikelti į naujus butus prie 
lietuvių bažnyčios. Buvo ra- 
giata, yiąL»ocpije> čU tj>-

DAKTARAI

T«l. TROwbridge 8330 
If no answer call AV 2-4026

J. RepsMs, M>.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard 8traet 

Kampu Inman arti Cautial Sq.
CAMBRHM3K, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir S—A

Bai. 29 d., mirė, ilgai sirgęs, 
miesto ligoninėje Jonas Jukne
vičius, 67 metų, gyv. 78 Mar- 
ket St., Brightone. Kilęs Luo
kės parapijos. Amerikoje pra
gyvenę 40 metų. Paliko brolį 
Kastantą. Laidojamas iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios, geg. 
3 d.

| Velionis jau ilgą laiką nebe- 
' galėjo dirbti. Prieš mirtį pate
ko ligoninėn. Ten kunigas mi
sionierius jį nuolat lankė ir pri
rengė prie gražios krikščioniš
kos mirties. Didžiam jame Penk
tadieny jis gavo paskutinį pa
tepimą ir popiežiaus palaimini
mą. Velykų šeštadienį priėmė 
Viatikumą.

Į Melskimės už gyvus ir miru
sius.

Atvykus į So. Bostoną muz. 
Jeronimui Kačinskui, 
pertvarkomas šv. 
bažnytinis choras, 
kalingi visų rūšių
pranai ,altai, tenorai ir basai. 
Šalia bažnytinių kūrinių choras 
rengs platų dainų repertuarą, 
kad ateityje galėtų rengti kon
certus ir dalyvauti kituose pa
rengimuose. Norintieji prisira
šyti prie choro prašomi iįgaij 
nedelsti, nes tai trukdo pradėti 
pastovų darbą. Taip pat prašo
mi, kas turi pamėgimą dainuo
ti prisidėti prie šio choro nau
jai atvykę iš Europos lietuviai. 
Naujų balsų patikrinimas į- 
vyksta 7-tos gatvės salėje arba 
po bažnyčia kiekvienos choro 
praktikos metu, arba sekmadie
niais po sumos 11 vai.

1

Persikėlė Į So. Bostoną

(VAIRŪS SKBJIMAI

A.J.NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance
409 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boston 8-0M8

Bes. 17 Oriole Street 
Weat Roxbury, Mass. 

TEL. PA—7-123J-W
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Kun. Alberto Kontauto Pamokslas

| laivo sudužimą naktį ir dieną 
buvau jūros gilumoje”, ir visą 

‘eilę kitų sunkenybių jis išskai
čiuoja. Taip šventas Povilas 
ieškojo Kristaus su tokia pat 
ištikimybe jaunas katalikas tu
rėtų sekti Kristų.

Neužtenka, kad Vytis pats 
augtų Dievo malone; jis yra 
Dievo įrankis tas Dievo malo
nes kitiems perduoti. Jis turi soma kreiptis adresu A. Svilas, 
būti apaštalas, ir kaip tik da- 684 E. 6th St., So. Boston, 

(3)

DABARTĖS PASTABOS
Gerb. Klebonų 

Dėmesiui
Iš Vokietijos atvažiavo jau

nas, nevedęs, gabus muzikas, 
vargonininkas Vytautas Jan- 
čys.

Kas iš gerb. klebonų norėtų 
turėti gerą vargonininką, pra-

bar pasauks tokių apaštalų la
bai reikalingas. Kiek yra uolių 
apaštalų, kurie platina komu
nizmą pasaulyje ir sėja bedie
vybės sėklą žmonių sielose? 
Kiek yra apaštalų, kurie uoliai 
skelbia protestantizmą ir sėja 
klaidos sėklas žmonių protuo
se? Kiek mes turime jaunimo 
tarpe apaštalų, kurie skelbia 
Kristaus meilę ? Katalikas,

, kurs neapaštalauja, miršta 
Dievui. Karo laike vienas ame
rikietis kalėjo Japonų belaisvių 
stovykloje. Jis buvo geras ka
talikas, daug skaitė apie savo 
tikėjimą, išklausydavo šventas 
Mišias kasryt, dažnai priimda
vo Jėzų šventoje Komunijoje. 
Jis eikvojo Dievo malones, nes

medžiaginiais nepiatįno tikėjimo, neskelbė 
pi jos bažnyčioje, So. Bos-j dalykais, nors ir mandagiai ty- Kristaus mokslo kitiems. Vieną 

rytą sargai rado jo lavoną: jis 
buvo nusižudęs. Kodėl? Jisai 
neapaštalavo; todėl jo siela nu
mirė Dievui.

Mass.

PAIEŠKAI' — Antaną, Vik
torą ir Petronėlės Mikšių, kurie 
paeina iš Antkainių kaimo. Ve
liuonos parapijos. Tėvų vardai 
— Petras ir Agnieška. Prašau 
atsišaukti: Mrs. Marijona Sus- 
tienė, 78 Broad St., Hudson, 

i Mass. (29 to 6)

—
(Pasakytas balandžio 24 ir naujus palinksminimus. Už- 

d. šv. Petro lietuvių para-j siimdami vien

tone, N. Angį. Apskrities lėdami apie Kristų, jie žemina 
Vyčių Seimo proga). ‘Dievą ir aukština save. Pa

miršdami Dievą, jie garbina
Šiądien sveikiname Naujosios gave Vdykų keh meUi

Anglijos Apskrities Vyčių Sei-(atgal gutlkau nepaprastą žmo- 
mą. Maldaujame mūsų Dangiš-|gų Jig manęg klausįa; -Ar aš 
kąjį Tėvą, kad Jis palaimintų.^ nepaž|stU?” “Ne, nepažįstu”, kiekviena katalikiškoji 
savo sūnus ir dukteris, kurie <<AŠ egu atsikėięS įš numirusių- zacija, gali padaryti 
šiandien svarsto Vyčių organi-!jų„ _ Jig atsihepė _ - -

kaip ir 
organi- 
didelių 

.................“Aš e-j klaidų. Ji gali pamiršti Dievą, 
izacijos reikalus, ir kad Jis ap- gu Kristus”. — Kaip ir kiti sa-'apleisti apaštalavimo darbą ir 
j šviestu -iii rimtus vpikti . ._________ _. ! - ? __ »•_____ ..__
i 
I
i

I Vyčių organizacija,

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas

710 N. Vaa Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

Lenkų okupacijos metu pa
garsėjęs persekiojamųjų lietu- į 
vių gynėjas Vilniuje, ir savait
raščio “Jaunimo Draugas” lei
dėjus ir .redaktorius, adv. Anta
nas Juknevičius, nesenai atvy
kęs iš tremties, šiomis dienomis 
persikėlė į South Bostoną. Ap
sigyveno Dr. J. Antanėlio rezi
dencijoj, kur jau nuo seniai 
gyvena inž. J. Vasys. Adv. Juk-Į 
nevičius yra 
lietuvių bylų. Prieš “galą” len
kai ypatingai puolę 
Jo butas buvęs krečiamas kas 
antrą dieną. Rap.

Jubiliejus. Geg. 1 d., suėjo 
50 metų amžiaus misionieriui 
Tėvui Pranui Aukštikalniui, S. 
J. Jis atgiedojo Sumą. Pasakė 

brolis Jo— 
Tėvelius 

paviešėti.

t
pamokslą Po tam jo 
nas parsivežė jį pas 
Jubiliejaus proga 
Sveikiname.

Antradienį ir ketvirtadienį, 
Vyčių Minstrel Show praktika.

Trečiadienį, šv. Teresės No- 
venos, gegužės mėnesio ir mer- 
gynų sodalicijos pamaldos.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes tarime 11-kos rūsių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. 80 84141, So. Boston, Mass.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GĘRULSKĮS, Namų Tel. Dedham Į3O4-R

šviestų jų protus veikti Dievo, 
garbei. Linkime Vyčiams ii-.- Dievu 
giausių metų ir, kad jie kasmet 
tvirtėtų Kristaus moksle ir- 
Dievo meilėje ir stiprintų savo 
įtaką lietuviškame jaunime.

vęs aukštinto jai, jis norėjo tap- rūpintis vien savim. Ji gali ma- 
savęs gar- nyti, jog nesvarbu, 

vienas narys giliai 
vo tikėjimą, kad 

katalikas .uolus Vytis narys dažnai eitų

Būdamas 
jis buvo beprotis.

Uolus
neieško savo patogumų. Visa-Į kramentų, ir gintų

kad kiek- 
pažintų sa- 

kiekvienas 
prie šv. Sa- 
savo tikėji-

S. Baraseviaus Ir Sūrus
Funeral Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Vyčiai nėra paprasta jauni-įme ieško Kristaus ir, kaip.mą ir Bažnyčią nuo užpuolimų, j 

'mo organizacija. Jie yra kata-1’*! geriau pažinti ir labiau my-#Ji gali atsisakyti nuo apaštala-i 
Į _ u« .. - : »» • i 1 > Trr, n I \lritVVA e-e 1 *    J - -9-   _____ A - - -- --- X- * _ |

gynęs per 1000

lietuvius.

Atsakys Į Klausimus

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.taper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3980

Kaipo lėti. Jis skaito apie Dievą, jis vimo darbo ir save teisinti, jog j
. “Z—1—1L-. tai yra kunigų ir vienuolių dar-

tenka labai svarbus vaidmuo aPie Jo širdis dega Kristaus bas. Ji gali bijoti viešai ' iš- 
• visuomeniniame gyvenime, šio- meile ir trokšta tą meilę ki- reikšti savo tikėjimą, ir drebė- 
mis Hienomis kai Kristus yra tiems perduoti. Jis supranta, ti baime, kad kas neprašytų 
neigiamas ir bažnyčia persekio- kad. sekdamas Kristų, jis turės. pamokyto apie katalikybę, 
jama, Vyčiai turi ginkluotis kai kada ir savęs išsižadėti ir; Kaipo organizacija Vyčiai gali 

i Kristaus mokslu ir meile ir bū- kentėti dėl Jo. Klausant Kris-. užsiimti vien tuščiais pasilinks- 
taus įsakymų, gal jam teks ma-j minimais ir pamiršti, kad pa
šiau pinigų uždirbti, gal jis tu
rės išsižadėti nedorų pasilinks
minimų. Bet ne jis vienas sto- 

įvi su Kristumi: draug su juo 
stovi visa eilė šventųjų, išpa- 
................ ■ kentėtojų. Švento 
Povilo išgyventi kentėjimai tu- 

kurie tiki į Dievą laikosi Kris- rėtų stiprinti širdį kiekvieno 
“Nuo

šventas Povi
las, — “gavau penkis kartus po 
keturiasdešimtis kirčių be vie
no, tris kartus buvau rykštė- 

.mis plaktas, kartą akmenimis 
muštas, tris kartus nukentėjau

likiškoji organizacija. 1
katalikiškajai organizacijai, jai s®ka Kristaus mokslu ir kalba

ti pasiryžę ginti Jo bažnyčios 
teises. Vyčiai, kaipo apaštalai, 
turi eiti jaunimo tarpan, kurs 
prarado Kristų, ir jiems grą
žinti savo Išganytoją.

Jaunas katalikas, ieškodamas 
tiesos susiduria pasaulyje su zintojų ir 
trejų pažiūrų žmonėmis: vieni,

I

Ministras Vacys Sidzikaus
kas, kurs atvyksta į Bostoną ir 
padarys svarbų pranešimą Bos
tono lietuviams, geg. 8 d. 7 v. 
vakare Municipal Buildinge po 
savo kalbos atsakinės į klausi
mus iš publikos. Tai bus labai dintis. Ateina laikas, kada svy- 
įdomios prakalbos. T

(VAROS SKBBMŪ

taus mokslo, ir vadinasi tikin-■ Vyčio, kurs myli Kristų, 
čiaisiais, antri, kurie neigia žydų , — rašo 
Dievą, niekina Kristaus moks-, 

jlą, ir vadinasi bedieviais, treti,
kurie svyruoja tarpe tikinčiųjų 
ir bedievių, ir nežino kuo va-

Rap.

PARSIDUODA “Twins car- 
riage”, aukšta kėdė vaikui ir 
lopšelis. Atsišaukite: Mrs. An
na Romanauskas, 3 Scott Place, 
So. Boston, Mass. (3)

šaulyje kiti kenčia, badauja, ir 
reikalauja jų pagalbos rankos.

i

Mes esame tikri, brangūs Vy
čiai - Vytės, kad mūsų organi
zacija apsisaugos nuo tokių pa
vojų. Jeigu įgyvendinsime Vy
čių obalsį: ‘Dievui ir Tėvynei’, 
būkime tikri,
met augs stipryn, 
palaimins jų veiklą, 
uolūs apaštalai to 
kurs atėjo į pasaulį,
turėtumėm gyvybės, ir tai ap
sčiai.

kad Vyčiai kas- 
kad Dievas 

Būkime 
Kristaus, 
kad mes

YAKAVONIS
fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.Wi#t 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3348

ruojantis turės pasirinkti Kris
tų, arba Anti-Kristą. Bedievis 
klaidą daro: jis nėra bedievis, 
jis turi dievą: jis stato kaų>o 
dievą—save.

Katalikų organizacijoms grę
šis. didelis pavojus: naujoji pa
gonybė, kuri pasireiškia ne ka
talikų persekiojimais, kruvino
mis riaušėmis, bet džentelme
niškai. Ji gudriai pripažįsta vi
sus tikėjimus lygiais, bet tuo 
pačiu ir visus lygiai niekina, 
neigia. Jaunas katalikas kar
tais klausia, kodėl tokia ir to
kia organizacija negera, — juk 
ji nieko apie tikėjimą nesako? 
Brangus katalike, kaip tik to
ji organizacija tuo ir nusideda, 
kad ji apie Dievą nieko neišta
ria. Savo tylėjimu ji ir neigia 
Dievą Kaip tik ir neigia Die
vą tas žmogus, kurs per visą 
savo gyvenimą nei žodelio nei: 
maldelės į Dievą neištaria, i 
Naujoji pagpnybė laiko neišsi- 
auklėjimu kalbėti apie Dievą, 
laikytis Jo įsakymų. Naujoji; 
pagonybė pataria, kad geriau! 
pamiršti Dievą, o rūpintis tiki 
apie save. Todėl naujieji pago
nys aukština, tik patys save.' 
Jie stengiasi įtikti tik patys 
sau. išrasti naujus patogumus

i Draugijų Valdybų Adresai
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA
I 
Pirmininkas — Viktoras Medonis.

į 21 Sanger St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

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

tės pas protokolų raštininką.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Galliūnienė,

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

440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

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

Iždininkė — Ona Siauris,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

WAITKUS :
FUNERAL HOftfE

197 H ebster Avė., *
Cambridge, Mass. : 

PRANAS NVAITKLS 
Laidotuvių Direktorius ir” 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir na]$į. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434.

RAMUNIŲ
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
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. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEKANDETS CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

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,

251 lest Brasta), South Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletikas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston S-2808
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Antradienis, Gegužės 3, 1949

Kanados Lietuvių Gyvenimas
Ka n Toji De magogija

Toliau, aprašydamas Dalyvis 
Toronto susirinkimą, ilgą me- 
liodiją bando giedoti p. O. In- 
drelienės garbei: kaip anoy 
garbi ponia praeityje yra kovo 
jusi su Bimba, kaip padėjusi iš 
tremties atvykti daugeliui lie
tuvių, juos labai globojanti, o 
tie tremtiniai težiną už visa tai

h > i
-- , ;
* 1

.. ▼ 1

Torontiečiai lietuviai su garbingais svečiais Dr. 
J. Leimonu ir Ministerių V. Sidzikausku.

Foto — E. Gumbelevičiaus

Kanados lietuvių laikraštyje. 
"N. Lietuvoje". 16 numery'je 
kažkokio Dalyvio yra aprašo
mas Toronto leituvių Sąjungos 
susirinkimas. įvykęs balandžio 
10 dieną, lietuvių parapijos sa
lėje. kur Toronto Skyriaus de
legatai. dalyvavę Montrealio 
lietuvių Tarybos suvažiavime,
darė pranešimus iš suvažiavi- ją apšmeižti... 
mo‘ Kad ponia O. Indrelienė yra

Visa ta kores|K>ndencija. nuo geros širdies ir tikrai padeda 
pradžios iki galo, yra persunk- lietuviams, to niekas nenori ūž
ta pikta demagogija ir aiškiu ginčyti, o vien jai pagarbą 
faktų iškraipymu. Aprašyti a- reikšti. Bet minėtoji ponia, 
pie minėto susirinkimo eigą iš kaip kultūringa moteris, turi 
naujo, būtų bereikalingas daly- skaitytis su žodžiais, nepasa
kas. Toronte įvykusiame Sky- duodama moterims įprastai pa- 
riaus susirinkime dalyvavo la- sikarščiavimo silpnybei, ir vien 
bai daug terontiečių ir jie ge
rai prisimena, kaip visa jame 
buvo, šios korespondencijos 
tikslas yra trumpai atsakyti į 
"N. Lietuvoje" aprašytus iš
kraipytus faktus.

Pirmiausia. Dalyvis pilia 
drumzlinas pamazgas ant 5 To
ronto atstovų, kad jie jau iš 
pat pradžių buvo blogame “ū- 
pe”, ieškodami tik priekabių 
suvažiavime Montrealyje visa 
kliudyti ir griauti... O tam, gir- logine grupele, per keletą metų savybę. Bet politika su labda- 
di. jiems pagrindą davė, kad, eilę uoliai darbavosi su Kler- rybe rodos, nieko bendra ne- 
atstovams atvykus į Montrealį. montu. Ir niekas negali guldy- turi? Susirinkimo metu minė

toji ponia taip karštai ginčijo
si ne kokios labdarybės ar pa- 

! kietukų pasiuntimo į Vokieti- 
ją reikalu, bet grynai politiniu 
reikalu, ir tai vien iš siauro 
savo partinio taško, paneigda
ma bendrą viso susirinkimo 
nuomonę.

Gi teigimas, kad toji ponia 
daug dipukų yra svečiuose už- 
sikvietusi ir dėl to 
tina, yra kaž kaip nepatogus 
Šiuo atveju kažkaip nejučiomis 
peršasi mintis, kad tos dipukų 
vaišnagės pas ponią Indrelienę 
kažkaip tai yra susijusios su 
ideologinėmis vaišnagėmis... Gi 
labdarybe ar vaišėmis laimėti 
žmones idėjai yra kažkaip ne
skoningas dalykas.

Ar negražiau būtų, kad p. 
Indrelienė ir ateityje tesirūpin
tų vien tikra žodžio prasme ka- 
ritatyvine veikla, kas moters 
prigimčiai taip artimas ir kil
nus dalykas, būtų, ir dėl ko šio
ji ponia visuomenėje buvo įsi
gijusi gerą vardą, o ne maišy
tis į politinę ar net siaurą par
tinę veiklą, nuo ko vergu ar 
įjos pasisekimo žvaigždė aukštai 
pakils?...

Dar Dalyvis bando insceni
zuoti, kad Toronto lietuvių Są- 

. jungos susirinkimas baigėsi su Klermontui ® .triukšmu ir taip pilname haose 
S av 1F i buvo nutrauktas. Susirinkimas 

buvo nebaigtas ne dėl haoso, 
bet dėl patalpų ir laiko. Salė 
buvo gauta tik iki pusės aštun
tos valandos, o sūsirinkimas 
tęsėsi net iki aštuntos ir dar 
būtų kokią valandą tęsęsis. 
Berods, ir p. Dalyviui neturėjo 
būti paslaptis, kad virš jo gal
vos, tai yra parapijos bažny
čioje, jau nuo pusės aštuntos, 
■ valandos buvo prasidėjusios pa-’ 
'maldos ir kad dauguma lietuvių 
skubėjo į jąsias. Kad Dalyvis 
labai dėl chaoso lietuvių tarpe 
klydo, rodo jau ir tas papras
tas dalykas, kad sekančiame 
Sąjungos susirinkime, balan
džio 23 dieną, Toronto Sky
riaus delegatai buvo vieningai, 

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus už juJu rimtą darbuotę Montre- 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos alyje, susirinkimo išgirti. Tuo 
Narius, Amžinuosius ir Garbės Narius ir visus norin- tarpu tendencinga Dalyvio ko- 
čius paremti N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų Kongrega- respondencija apie Torontą vie- 
cijes dirbamus darbus ir įstaigas. Šis Seimas bus kar- ringai visų pasmerkta. Dalyvis 
tu ir jauki Kongregacijos geradarių pavasario šven- labai, deja, klydo, turėdamas 
tė. Su didžiu dėkingumu laukiame visų.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. P r. Švč. P. Marijos Seserys 

ir
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos

Centro Valdyba.

aklai ginant savo partijos inte
resus, neniekinti oficialių žmo
nių. kurie renkant turėjo aiškų 
visuomenės pritarimą ir aiškius 
įgaliavimus.

Ar p. Indrelienė turėjo tokį 
mandrų pasikalbėjimą su p. 
Bimba, kaip kad Dalyvis bando 
tvirtinti, sunku ką tikslesnio 
pasakyti?... Viena betgi yra ne- 
užginčytma tikrenybė, kad p. 
Indrelienė kartu su savo ideo-

niekas jųjų stotyje nepasitiko... ti galvos, kad senos bičiulystės, 
Kad atstovai iš Toronto būtų laikui išgydžius kiek žaizdas 
nusiskundę ar jautęsi įžeisti dėl (tikrenybėje ne tiek idėjų es- 
nepasitikimo 
rai niekas negirdėjo iš toron- tų atnaujintos?... 
tiečių susirinkime. Jei betgi at
stovai tikrai vykdami į Mon- 
trealį ko pasigedo, tai nebent 
to, kad Centro Taryba, apart 
visokias kombinacijas prieš su
važiavimą pinusi, būtų tiksliai 
išdirbusi Suvažiavimo darbo

8

/“LIETUVIU MENININKŲ
kartu ž .K vien - k n. -j TRIUMFAS D. BRITANIJOJE
miškai, bet ir moraliniai jąją v *
sustiprindamas.

vadinti ir savo 
kaip tik parem
davo bimbiška

tus melagiais 
argumentaciją 
ti nelaiminga 
praeitimi ?...

Tiesa, p. Indrelienės negau
sūs šalininkai nejuokais rauko 
kaktas sakydami, kaip tokia 
garbinga ponia, kuri daug ge
ro \ra labdarybei padariusi ir 
savo namuose pavaišinusi ne
vieni dipuką, galima kritikuo
ti? Deja, taip teigti būtų dide
lis nesusipratimas. Kaip pra
džioje jau buvo užsiminta, už 
parodytą gerą širdį p. Indrelie- 
nės niekas nesmerkia, bet prie
šingai, visi tai jai priskaito 
kaip labai teigiamą ir kilnią, 
kaip moteriai ir kaip lietuviai,

Montrealyje, tik- mėje, kiek asmenines!) vėl bū- 
Bent užkuli

sių žvirbliai panašia meliodija 
pamažu pradeda čirkšti. Užten
ka tik permesti bendrą žvilgsnį 
į “N. L.” ir jos turinį...

Ar p. Indrelienei ir josios 
partijai daug nuopelnų galima 
būtų duoti tremtinių lietuvių 

planą ir pranešusi iš anksto vi- atgabenimo į Kanadą reikalu,! 
siems savo skyriam.?.

Piktai Dalyvis bando kiršinti 
senuosius lietuvius prieš naujai 
atvykusius, išvardindamas visą 
eilę Montrealio lietuvių, kuriuos 
torontiečiai atstovai balandžio 
dešimtos ■ dienos susirinkime 
sarkastiškai išjuokė. Iš susi
rinkime dalyvavusių niekas to
kių pasityčiojimų iš atstovų lū- emigracijai į Kanadą, yra jau 
pų apie montrealiečius negirdė- kita medalio pusė. Jau nekartą 
jo. Matomai. Dalyvis tai rašy- skaitėme ir per radiją girdėjo

me, kaip CCF Kanados partija 
yra PRIEŠ įsileidimą TREM
TINIŲ iš Europos į KANADĄ. 
Minėtajai partijai priklauso ir 
p. Indrelienė. ir vargu ir ji ban
dytų nukrypti nuo bendrosios 
partijos linijos?...

Žinoma, p. Indrelienei iš ša- 
yra daroma, ar lies ką išgirsti susirinkimo me- 

“N. L." linksniuojamos tu iš jos ir jos partijos ben-į* 
droš darbuotės 
praeityje buvo 
nemalonus dalykas.
tada ir jai reikalinga buvo ki-

sunku būtų ką daug ir pasa
kyti?... Ir čia, be jokio abejo
jimo. pagrindinę rolę vaidina 
partinis momentas: tik savo 
bendraminčius kviesti, kad tuo 
užvaldžius savo ideologija visą 
Kanados lietuvių kultūrini gy
venimą. Ar anoji partija betgi 
labai palanki bendrai tremtinių

nekritikuo-

damas bando "prisitaikinti” 
prie ‘N. L." redakcijos bendro
sios "linijos", sąmoningai kirši
nant senuosius lietuvius prieš 
šiuo metu beatvykstančius?... 
Kame to viso yra priežastis, 
paprastam žemės mirtingajam 
yra sunku suprasti: ar tai ma
lonumo dėlei 
amžinai
"vienybės" vardan, ar. paga
liau. didesnei savo idėjos prak
tiškai naudai, gaudant žuveles 
savo partijos tinkle?

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.
12:30 vai.
1:30 vai.
2:30 vai.
4:00 vai.
5:00 vai.

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

Pamaldos.
Svečių ir dalyvių pietūs. 
Spaustuvės atidarymas.
Seimo posėdis.
Meninė dalis.
Palaiminimas Švč. Sakramentu.

*

šventėlių p. p. Dambraus
kaitės, Kalvaitytės, Bara
nausko, Nauragio ir Ja-

Pradžia 4-tame pusi.
giau nemato ir apie juos

Daugybė ir kitų Iaikraš-!kubSno- buvo ivesta brito 
cių gražiai paminėjo lietu
vių vardą ir mūsų tautos 
kančias. Tektų dar pri
durti, kad po Londono 
koncerto, per ilgus metus 
apie Baltijos valstybes ty
lėjęs, I^ondono garsusis 
“The Times” 
didelį straipsnį, 
damas Baltijos tautų kan
čias sovietų vergijoje.

Taipogi pažymėtina, kad 
kovo mėn. 26 d. per britų 
radiofoną (BBC), tik la
bai svarbioms paskaitoms 
ir valdžios nariams skirtu 
laiku buvo duota Sir Ste- 
phen TaHents paskaita, 
kurioje jis kalbėjo apie 
savo vizitą į Ealtijos vals
tybes ir apie dabartinius 
vargus tų kraštų gyven- 

N. Lietuva” dar bando gar- tojų.
mėnesių sinti, jau visiems iki gyvo kau-į gjį faktų akivaizdoje 

buvo atvykęs j Kanadą DP tei- lo atsibodusią ir tiesiog užuo- turime sutikti
~ jautos vertą "kardeliškąją vie- žygiu __

Kanados r—' -
visi įsitikino, T 
tąja redaktoriaus I 
sakinio eilutėje pasikartojančia tai * Mūsų 
“vienybe”... “P.......................
našų vienybės- balsas lieka šau-'nplaimė 
kiančiu tyruose bąlsu! Jei laik
raštis nesiliaus ir toliau ' 
nybės” linksniavęs, yra rimto 
pagrindo manyti, kad ateityje 
"vienybės” frontas apgailėtinai 
turės sumažėti, beliekant tik 
vieniems vienybės karininkams 
be kareivių, kitaip sakant, be 
“N. Lietuvos” laikraščio prenu
meratorių. T-o.

SUJUNGS bendram kultūri
niam darbui po KA. NADOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS vėlia
va. J. Vytis.

KANADOS LIETUVIAI 
VIENIJASI

Dėl “N. Lietuvos" laikraščio 
redakcijoje vykstančių nesklan
dumų, o taip pat dėl Kanados 
Lietuvių Tarybos skyrių suva
žiavime įvykusių nesklandumų, 
palengva bendra padėtis at
slūgsta. Keletai žmonių, ban
džiusių Kanados lietuvių kultū
rinį gyvenimą diriguoti mažos 
partinės grupelės lazdele, gniūž
ta. Kanados lietuvių kultūrinis 
gyvenimas pradeda gajai orga
nizuotis į Kanados Lietuvių Są
jungą. Iš visur plaukia naujau
sios žinios, kad visos lietuvių 
kolonijos atmetė KLCT veda
mąją mintį, organizuotis politi
nių ir organizacinių grupių pa
grindu, ir buriasi nepartiniu 

susi- 
didžiausieji 
Montrealio,

patalpino 
nušvies-

GRABUS TORONTO
L. S. GESTAS

Balandžio 23 dieną Kanados pagrindu. Jau' galutinai 
Lietuvių Sąjungos Toronto tvarkė 
Skyrius ėmėsi gražios iniciaty- skyriai: 
vos, materialiai pagelbėti Na
poleono Januso našlei. Lietuvis 
Jonušas prieš keletą

ir veikia 
Toronto, 

Hamiltono ir kiti.
44'

sėmis. Gyvendamas arti Otta- 
wos ir darbuodamasis pagal su- nybę”. 
tartį, vieną dieną jis buvo ras-: 
tas negyvas, šio lietuvio mir
tis dar iki šiol nėra tiksliai iš
aiškinta.

Šiuo metu atvyko į Kanadą 
ir jo našlė žmona su maža duk
rele. Toronto Sąjungos Skyrius 
ėmėsi iniciatyvos lietuvių vi
suomenėje parinkti aukų ir tuo 
paremti vėliuonies našlę. Aukų 
prie bažnyčios sekmadienį buvo 
surinkta iki 80 dolerių. Dešimt 
dolerių pridėjo Sąjunga iš savo 
iždo. Tikrai gražiai pasielgė To
ronto Lietuvių -Sąjungos Sky-

kad šiuo 
__ , atsilankymu į 

lietuviai jau Britaniją mūsų meninin
kas slepiasi p<\kai atliko milžiniško mas- 
-3 beveik kas įo patarnavimą savai tau- 

j mažosios tėvy- 
N. Lietuvos” pra- ngS vardas, kultūra, jos, 

ir vargai, taip! 
mažai tebuvę žinomi bri-j 

vie’ tui, šiandien, dėko pasi-1

sąmonėn, kaip kultūrin
gas kūrybingas ir veržlus 
kraštas, pilnai vertas sie
kiamos laisvės.

Mes D. Britanijos lietu
viai esame gPiai dėkingi 
pasišventėliams meninio, 
kams, kurie r>epasiPra:F'io 
energijos, laiko ir s”ei’ra- 
tos atlikti taip didį darha. 
Tuo labiau mes jančje m ės 
sujaudinti, kad jis bv”o 
atliktas idealistiniai, be 
jokių materialinių išskai
čiavimų.

Mūsų norai buvo geri, 
bet naujakuriškos sai
gos neleido, nors maža da
limi, atsiteisti už tai. Tik 
tikrai nuoširdus ačiū ir 
tikėjimas, kad šis organi
zuotas darbas atneša Lie
tuvai tėvynei naudos, te
bus paguoda ir viltis, kad 
davę neįkainuojama pa
tarnavimą kovoiančiai tė
vynei, susilauksite ne vien 
tik iš mūsų, Britanijos 
lietuvių, bet ir iš visos 
lietuvių tautos padėkos ir 
įvertinimo.

P. B. Varkala,
D. Britanijos Lietuvių 

Sąjungos Pirmininkas.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

mintyje, tendencingu ir dema
gogišku susirinkimo aprašymu, 
Toronto visuomenę suskaldyti. 
Deja, likimas taip lėmė, kad 
minėtoji korespondencija kaip 
tik Toronto lietuvių visuomenę

Toronto Lietuvių Oktetas

Motinos Dienos Minėjimas 
Toronte

i PAIEŠKO

metų gegužės aštuntą 
sekmadienyje, Toronto

RENKWITZ (Renkvicas), 
Robert, iš Rainųjų km., Rasei
nių vL

RUTKAUSKO, iš Šakių, gi
minaitė Emilija (jos pavardė 
nežinoma) kilusi iš Patilčių ar 
Tilčių km., Šakių ap., ]. 
ma atsiliepti. į

SAKALAUSKIENĖ - Pliške- 
vičiūtė, Morta, iš Meškučių 
Nedzingės par., Alovės vi., 
lytaus ap.

SAMUELIS - Bertašaitė, 
Kalgriaužių km., 

Kretingos ap.
- Friedrich, ir 

ištek. Bartel,

Šių 
dieną, 
lietuvių katalikų Moterų Sąjun
ga rengia MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ.

Minėjimas pradedamas iškil
mingomis pamaldomis vienuo
likta valandą Toronto lietuvių 
bažnyčioje.

Iškilminga Motinos Dienos a- 
kademija įvyksta 3 vai. 30 mi
nučių šv. Pranciškaus parapi
jos salėje (Grace Street: arti 
lietuvių bažnyčios).

Motinos Dienos minėjimo pro- 
' grama yra numatyta įvairi ir į- 
Į domi: pritaikinta motinos die- Vidgirių km., Gražiškių vi., Vil- 
' nai paskaita, solo, deklamaci- kariškio ap.
jos, choras ir tt STAGIRTAS, iš Švėkšnos v.,

Prieš užimant salėje rietą, Tauragės ap.
kiekvienas svečias ir viešnia STASYTĖ - Valskiene, Ma- 
parapijos jaunimo bus papuoš- rijona, iš Čiobiškio par., Ro
ti gyva gėle: turį gyvas moti- kiškio vi. Į
nas vienokia spalva ir mirusias;
— kitokia. Seniausios lietuvės lupenų km. 
motinos ir turinčios nemažiau kariškio ap. 
kaip penketą vaikų, per minėji
mą numatoma specialiai pa
gerbti.

Maloniai kviečiama 
Toronto lietuvių visuomenė sa--kio vi. 
vo skaitlingu atsilankymu pa- Ieškomieji arba apie juos 

i gerbti mūsų visų gyvąsias ir žinantieji maloniai prašomi at- 
taip pat amžinybėje besančias siliepti į:
motinas! I Consulate General of Lithuania

Toronto Liet. Kat. Moterų 41 West 82nd Street 
Sąjunga. > New York 24, N. Y.

jos sesuo, iš
Darbėnų vi.,

SCHMIDT
Schmidtaitės,
Dielkus, Kuckat ir Maurušat, iš

BEIŠTARAS, Izidorius, nuo 
Eržvilko par., Tauragės ap., 
brolis Onos Grigalaitienės.

CESNA, iš Stabinciškių km. 
Žaslių vL, ir par., Trakų ap.

EIDUKAT - Mockutė (Motc- 
kiūtė), Karolina, ir jos seserys 
Grieger, Ieva, ir vyras Paul, ir gyvenę 4908 
Put, Marija, ir jos vyras, Au- Chicago, UI. 
gust, kilusios iš Graužinių km., NAVADAUSKAS, Jonas, iš 
Gražiškių vai., Vilkaviškio ap. Kreivių km., Paežerelių vi., ša- 

GALUBICKAS, iš Stabinciš- kių ap.
kių km., Žaslių vi. ir par., Tra- NEKRAŠAS, Jonas, ir Mečys 
kų ap. ar Romas, iš Šiluvos, par., Ra-

GRIEGER - Mockutė (Mote- šeinių ap. Jų motina gimusi 
kiūtė), Ieva, ir vyras Paul, ir Sakzdoričiūtė. 
jos seserys Eidukat, Karolina, 
ir Put, Marija, ir jos vyras Au
gust, kilusios iš Graužinių km., 
Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.

GRIGONYTĖ, Jonieška, nuo žio, duktė Kazimieros 
Garliavos, Kauno ap.

JURKEVIČIUS, Bronius, iš 
Liudvikiškių km., Gelvonų vi., 
Ukmergės ap., Gegužinės par.

KEPARUTIS, Mataušas, iš 
Serbentų km., Rainųjų par., 
Raseinių ap.

"ražnli KRAULEDIS, Hilda, iš Nau- Marija ir vyras August. 
miesčio, Tauragės ap., gyveno seserys: p1-1-’—* v 
Irvington, N. J.

KRIVIDAITĖ - 
va, duktė Felikso, 

KURGONAS, 
Stabinciškių km., 
par., Trakų ap.

! MERKEVIČIUS, Juozas, 
Karalkrėslio dv., Pajevonio vi., 
Vilkaviškio ap.

k.,
A-

ir

STOCKUS, Kazys, iš Kark- 
:., Pajevonio vL, Vil-

TENIKAT, Peter. 
VAINIOTĖ- Jonuškienė, Ona. 
VALSKIENĖ - Stašytė, Ma- 

plačioji rijona, iš Čiobiškio par., Rokiš-

l

MOCKUTĖS (Motckiūtės), 
Ieva, ištek, už Grieger, Paul; 
Karolina, ištek, už Eidukat, ir 
Marija, ištek, už Put, Augusto, 
kilusios iš Graužinių km., Gra
žiškių valsčiaus, Vilkaviškio a.

NAUTCH, Jacob, ir jo duktė 
Kimbark Avė.,

ORLAK - Pelzekytė, Veroni
ka, iš Girkalnio par., 
ap.

PAŠKEVIČIŪTĖ, iš

Raseinių

Panevė- 
Paškevi-

čienė.
PELZEKYTĖ - 

nika, is Girkalnio 
ap.

PISANKA, M.

Orlak, Vero- 
vl., Raseinių

A., gyvenęs 
4615 So. Paulina, Chicagoje. 

PUT-MOCKUTE, (Mockiūtė), 
bei 

Eidukat, Karolina, ir 
Grieger, Ieva, ir vyras Paul, 

Vickienė, le- kilusios iš Graužinių km., Cra- 
iš Alytaus 
Antanas, 
Žaslių vi.

a. žiškių vi., Vilkaviškio ap. 
iš RENTELIS, Feliksas.
ir, Ieškomieji ai apie j-us žinan 

■tieji maloniai prašomi atsilieki 
iš Oonsulate General of Lith-tania 

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

Laikraščio “DARBININKO” 
Metinis

PIKNIKAS
z

“Ruošiamės j Pikniką”.

Sekmadienį,
Biržefio-June 12.1949
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mass.
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių 
sąskrydį.

Rengėjai.




