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Sekmadienį, gegužės 19, 
d. yra LDS organizacijos! 
globėjo — šv. Juozapo} 
šventė. Kaikurios LDS 
kuopos užprašė šv. mišias 
gyvųjų ir mirusiųjų narių 
intencija. Melskime Šv. 
Juoazpo, kad jis išprašytų 
Aukščiausiojo mūsų tau
tai laisvės, Lietuvai nepri
klausomybės ir mūsų išei
vijai gerovės.
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Katalikių Moterų Lygos IstorinisKongresas

Keturi Didieji Pertraukė Konfe 
renciją Iki Birželio 15

KATALIKIŲ KONGRESE 
LIETUVA

Gegužės 15 d. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sukak
tis. Šis Seimas buvo de
mokratiniai išrinktas ir 
atstovavo gyventojų valią.

Rusija Neduoda Vizos Ame
rikos Ambasados Parei

gūnui
Washington, D. C., geg. 

16 — Rusijos valdžia kal
tina Waldo Ruess iš Holly- 
wood, Amerikos ambasa
dos Maskvoje raštininką, 
“hooliganizmu”. Reikalau
ja, kad ambasada jį iš
duotų teismui. Amerikos 
ambasada atsisakė išduo
ti ir pareikalavo, kad Ru
sijos valdžia duotų Waldo 
Ruess’ui vizą išvažiuoti iš 
Maskvos į Jung. Valsty
bes. Rusijos valdžia atsi
sakė išduoti vizą.

Jung. Valstybių ambasa
da ir valstybės departa
mentas įžiūri Rusi jos val
džios kerštą. Kaip žinoma. 
Amerikoje buvo areštuo
tas Rusijos Įeit. Nikolai G. 
Redin ir kaltinamas šnipi
nėjimu. Tai, matyt, nori 
už tai atkeršyti.

Rusijos valdžia sako, 
kad Waldo Ruess padaręs 
nusikaltimą vasario mė
nesy, tačiau prieš jį neiš
kėlė kaltinimų iki šiol. Tai
gi Amerikos viršininkai 
labai abejoja, kad Waldo 
Ruess kuo nors nusikalto.

J. V. valstybės departa
mentas įsakė ambasadai 
nedaryti nuolaidų rusams, 
nes ir Rusijos ambasados 
viršininkai ir pagelbinin- 
kai Washingtone naudoja
si neliečiamybės teisėmis.

v •

Sovietų Aqenty Sauvaliavi
mas Prancūzijoje

Nesusitars Jokiais Svarbesniais 
Klausimais

Paryžius, geg. 16—Jung. 
Valstybių valstybės se
kretorius James Byrnes 
pasiūlė užsienių ministe
rių konferenciją pertrauk
ti. Rusijos užsienių minis- 
teris Molotovas to pasiūly
mo negalėjo priimti be at- 
siklausimo savo valdžios. 
Bet Anglijos užsienių mi- 
nisteris Bevin tuojau tą 
oasiūlymą užgyrė. M^įoto- 
vas irgi gavo savo val
džios sutikimą. Taigi visų 
keturių valstybių ministe
riai sutiko pertraukti kon
ferenciją ir vėl 
birželio 15 d.

Pažymėtina, 
nių ministeriai
savaites negalėjo susitar
ti jokiais svarbesniais ir 
didesniais taikos 
mais.

Jung. Valstybių, 
jos ir Prancūzijos

nių ministeriai siūlė šauk
ti 21-nos tautos atstovus 
taikos konferencijon lie
pos 15 d Bet tam pasiūly
mui griežtai priešinosi Ru
sijos užsienių ministeris 
Moloto^ss. Jis reikalavo, 
kad visais klausimais pir
miau turi susitarti keturių 
didžiųjų valstybių minis- 

! teriai, o tik tada šaukti 
121-nos tautos atstovus 
■tuos nutarimus ir susita- 
, rimus patvirtinti.

!

susirinkti

kad užsie- 
per tris

I

klausi-

Angli- 
užsie-

Sovietų Rusija labai bi
josi didesnių ir viešesnių 
konferencijų, nes ji jose 
negali tiek daug laimėti. 
Vienas Amerikos atstovas 
pareiškė, kad Rusija kitų 
valstybių atstovams duo
da pasirinkti: pasiduoti, 
būtent, sutikti su jos rei
kalavimais arba pertrauk
ti konferenciją.

Į

Į J. E. Arkivyskupas Cushing Cele- 
i bravo Šventųjų Valandų - Suteikė Pa- 
; laiminimų - Pasakė Pamokslų - Lietu
-vos Vėliava Plevėsavo Kongrese - 
Lawrence Lietuvaitės Atstovavo Lie- 

i 
i tuvą- Trylika Tautų Dalyvavo 

Kongrese

New York (LAIC) — 
New Yorke išeinantis rusų 
socialistu laikraštis “So- 
cialist Courier“ praneša, 
kad SSSR yra atsiuntusi į 
Prancūziją savo slaptosios 
policijos agentus, kurie 
gaudo, tariamus SSSR pi
liečius ir juos prievarta 
veža į Rusiją. Paduodama 
daug faktu: pav. jaunas 
rusas M. Volkov buvo vo
kiečių atvežtas darbams į 
Prancūziją. Jis pabėgo, ir 
prisijungė prie partizanų. 
Karui pasibaigus, 1945 m. 
liepos mėn. leidosi atgal į 
Rusiją. Kurį laiką buvo 
laikomas sovietų zonoj 
Vokietijoj. Savo akimis 
pamatęs nežmonišką bol
ševikų elgesį su repatri
juojamais, nutarė grįžti į 
Prancūziją. Tik staigiai š. 
m. vasario mėn. nakties 
metu į jo butą išsiveržė 
keturi vyrai ir jį pagrobė. 
Liudininkų pasakojimais 
jis buvo žiauriai sumuštas 
ir nežinoma kryptimi iš
vežtas. Draugų kreipima
sis į Prancūzų policiją nie
ko nepadėjo. Tokių faktų 
yra ir daugiaus.

Gecevičienė ir Stella Raz- 
aauskaitė buvo pakviestos 
atstovauti Lietuvą ir at
likti tvarkdarių (ushers) 
pareigas.

Pp. Veronika Gecevičie
nė ir Stella Raznauskaitė 
buvo pasipuošusios lietu
viškais tautiniais kostiu
mais, kuriuos paskolino p. 
Ona Ivaškienė.

p. Veronika Gecevičienė 
buvo Lietuvos vėliavos ne
šėja ir globėja. Lietuvos 
vėliava ir lietuvaitės tauti
niais kostiumais atkreipė 
visų dėmesį. Kongreso da
lyvės viešai ir asmeniai 
reiškė gilią užuojautą mū
sų tautai, kuri tebėra žiau
raus okupanto vergijoje.

Kalbėtojai - kalbėtojos 
savo kalbose pakartotinai 
pabrėžė visų tautų vienin
gumo reikalingumą.

Kongresas priėmė ketu
rias rezoliucijas svarbiais 
klausimais, kurias įtalpin
sime kitame “Darbininko” 
numery j.

Boston, Mass. — Antra
dienį ir trečiadienį, gegu
žės 14 ir 15 dd., Statler 

i viešbučio puošniame ball- 
' roome įvyko Katalikių 
j Moterų Lygos 10-tas Kon
gresas.

j Kongresas prasidėjo iš
kilmingomis šv. mišiomis 

Jį Šv. Dvasią Šv. Kryžiaus 
Katedroje, kurias celebra- 

I vo Pr e 1 a t a s John J. 
IWright. J. E. arkivysku
pas Richard J. Cushing, 
D. D. pradėjo Kongresą 
turiningu pamokslu.

Kongreso sesijos prasi
dėjo 1 vai. po pietų malda 
; ir sveikinimo kalbomis. 
Turiningas kalbas pasakė 
įžymūs Katalikų Bažny
čios vadai ir pasaulionys.

Pažymėtina, kad Kon
grese dalyvavo ir lietuvių 
katalikų parapijų atstovės 

kurios klebonu yra . iš įvairių Bostono arkidię- *■ _ — I - - -- . -

I

Iš kairės į dešinę: p. Veronika Gecevičienė ir p. 
atstovavo neKASYKLŲ SAVININKAI ATME- ,Stve“a Raznauskaitė, kurios garbingaiY tik Lawrence lietuvių parapiją, kurios

TE GEROVES FONDO KON-
TROLIAVIMUI PASIŪLYMĄ

: kun. P. M. Jurasf,'LDS Centro pirmininkas, bet ir Lie-’ cezijos lietuvių kolonijų, 
tuvą Katalikių Moterų Lygos Kongrese, Bostone.

Kaip matome jos yra pasipuošusios tautiniais 
kostiumais, kuriuos paskolino p. Ona Ivaškienė, tauti
nių .šokių mokytoja. Visos Kongreso dalyvės buvo la
bai užinteresuotos Lietuva ir tais tautiniais kostiu
mais. Klausinėjo smulkmeniškai apie spalvas ir įvai
rius pamarginimus. Lietuvos vėliava, kurią žiaurus 
priešas sutrempė ir sužalojo, taip pat visus suįdomino. 
Klausinėjo apie pavergtą Lietuvą, reiškė mūsų tautai 
užuojautą ir pažadėjo paramą mūsų tautai, jos kovoje

Washington, D. C., geg. Minkštųjų anglių kasyk-
16 — Prezidentas Truman lų kompanijos griežtai at- 
pakvietė kasyklų savinin- metė John L. Lewis reika- 
kų ir unijos atstovus kon- lavimą. 
ferencijon. ) Tokius pat reikalavimus

T, . v. t u t Įkelia ir kietųjų anglių ka-Kaip žinoma, John L.1 -..
Lewis, angliakasių unijos f Truman vėl dėl laisvės ir nepriklausomybės.
nirmininkas, reikalauja, sušauk? kom jj ir uni. i Pažymėtina, kad pamaldoms užsibaigus. J. E. 
kad kasyklų kompanijos jos atstovus deryboms. Vi- ark'vyskupas Richard J. Cushing D. D <
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oriimtų pasiūlymą įsteigti 
sveikatos ir gerovės fon-į 
dą ir į tą fondą kompani
jos mokėtų 7 nuošimtį nuo 
tokios sumos, kokią išmo
ka algomis darbininkams. 
Bendrai/ Prezidentas Tru
man tokiam fondui prita
ria, bet valdžia pasiūlė, 
kad sveikatos ir gerovės 
fondą turi kontroliuoti 
valdžia, unija ir kompani
jos. John L. Lewis šį pa
siūlymą atmetė. Jis reika
lauja, kad vien unija turi 
kontroliuoti, o kompanijos 
turi į jį mokėti.

Į Šv. Pranciškaus lietuvių 
.parapija, Lavvrence, Mass., 
ypatingai pagerbta, nes 
jos atstovės, pp. Veronika

ISTORINIS ĮVYKIS
Kongresas užsibaigė is

torinėmis pamaldomis. 
Statler viešbučio ball- 
roome buvo pastatytas 
gražiai papuoštas įvairio-

gu», rf. O. |«» . 1- • -1- • ipidnmac nūs spalvomis ir gėlėmis i ai m vjonupao ivivuaiu «j. vuoiim^, ClLlCLilieto lo . * . . .

suomenė laukia susitari- ballroom’ atsisuko į lietuvaitę, p. Veroniką Gecevičie- j pne kUn° Kon‘
mo.

Dėl Streiko Uždarė Fordo 
Dirbtuvę

Edgewater, N. J., geg. 16 
— Praneša, kad dėl strei
kų, negalėdami gauti įvai-

oanroom, atsisuno 1 lietuvaitę, p. veroniką ueceviuie-Į----------- •» r. “ " , : .
nę, stovinčią su Lietuvos trispalve ir sako: “You hand- '^reso globėjas, J. E. arki-
some!“ p. Gecevičienė turėjo progą pabučiuoti žiedą.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
j NAUJOKŲ ĖMIMO PRATĘSIMĄ

Washington, D. C., geg. pasiūlymą geležinkeliečių 
rių reikmenų,uždarė Ford 16 “ Prezidentas Truman unijos vadai atmetė.nų reimiituų, uzuare ruru,— . _----------- ..
Motor kompanijos dirbtu- į Parašė Kongreso prnm- 
vę.

Daugiau kaip 1,800 dar
bininkų neteko darbo ir 
dar 1,300 darbininkų turės 
palikti darbus.

vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D. celebravo šv. 
Valandą ir pasakė turi
ningą pamokslą. Tai buvo 
pirmos tokios pamaldos 

• vietinėje istorijoje. Daly- 
įvavo daug dvasiškių ir a- 
pie 2,000 moterų.

Garbingasis Ganytojas, 
arkivyskupas Richard J.r_____ ___o___ r____ • Jeigu nesusitars, tai tik _ _______2 _

i tą bilių, kuriuo pratęsia viena geležinkelio linija,' Cushing pareiškė, kad AI

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P.M.

1230 KILOCYCLES —WESX,SALĖM, MASS.

šeštadienį, gegužės 18 dieną, 1:15 vai. po pietų 
įvyks Lietuvių Radio programa, kurią išpildys daini
ninkai ir dainininkės iš Norwood ir Cambridge. Dai
nuos p .Vaclovas Sereika, Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
vargonininkas, iš Norwood, pp. E. Daukantienė ir P. 
Brazdžiūnienė iš Cambridge, ir p. Aliukonytė iš Lynn, 
Mass. Akompanuos p. Jonė Vasiliūnaitė iš Norwood, 
Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausytis gražios lietuviškos radio programos.

Trumpą kalbelę pasakys p. Bronė Cūnienė, adv. 
Juozo Cūnio žmona.

Kitą programos dalį išpildysime įrekorduotais 
muzikos kūriniais.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.

naujokų ėmimą militarėn 
tarnybon 6 savaitėms.

Pagal naująjį įstatymą 
nebus imami militarėn 
tarnybon tėvai ir 18-19 
metų amžiaus jaunuoliai.

Kaip žinoma, senasis 
naujokų ėmimo įstatymas 
išsibaigė geg. 15 d.

Geležinkeliečių Streikas

būtent, Illinois Centrai. merikos katalikai neturi 
būtų nepaliesta streiko, pasmerkti viską kas pro- 
kuri dabar yra valdžios gresyvišką, kaipo bloga, 
kontrolėje. Galimas daly
kas, kad valdžia bus pri
versta paimti visus gele
žinkelius savo kontrolėn, 
jeigu kompanijos ir unijos 
nesusitars.

“Mes turime patys identi-i vykis.

fikuoti visame kame, kas 
progresyviška, kurio šak
nys yra įleistos į krikščio
nybės tiesą. Mes turime 
eiti pirmyn su tais daly
kais, kurie yra išdėstyti į- 
vairiose popiežių encikli
kose“, sako Jo Ekscelenci
ja-

J. E. arkivyskupas Cu
shing atsišaukė į visus lai
kytis teisingumo įvairiose 
srityse ir ragino moteris 
dalyvauti rinkimuose, kad 
išrinkus teisingus žmones 
į įvairias valdžios vietas.

Šiuose siauruose laikraš
čio rėmuose nėra galimy
bės paduoti viską, kas įvy- 

. ko ir kas buvo pasakyta 
tame Kongrese. Tai buvo 

į nepaprastas ir istorinis į-

į

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius Veikia

Jung. Valstybės Nepritaria Ko 
mutizmui, Sako Atcheson

New York (LAIC) —
Norėdamas paremti sun
kiose sąlygose esančius iš- 
vietintuosius lietuvius,
Vakarų Europoje veikian-1 ...
tis Lietuvos Raudonasis P°niJ°Je-
Kryžius suorganizavi pi-i Tokį pareiškimą padarė 
niginę loteriją, kurioje George Atcheson, Jr., Ali- 
aukščiausias laimėjimas jantų Tarybos dėl Japoni- 
— 5,000 markių. Laimėji- jos amerikiečių pirminin- 
mų yra keletas šimtų, nuo 
5,000 iki 10 markių. Dar-

Washington, D. C., geg.
16 — Prezidentas Truman 
sušaukė geležinkelių kom
panijų ir unijos vadus de
ryboms. Valdžia deda vi
sas pastangas, kad išveng
tų visuotinio geležinkelie
čių streiko. Tačiau maža 
vilties, kad susitartų.

Geležinkeliečiai yra nu
tarę išeiti į streiką šešta
dienį, geg. 18 d. Jie reika
lauja pakelti algas $2.50 į bas varomas energingai ir 
dieną. Valdžios tarpinin- iš sukeltų tuo būdu lėšų 
kavimo komisija pasiūlė daugelis reikalingiausių jų 
pakelti $1.28. Tačiau tą bus sušelpti.

. Tokio, geg. 16 — Sovietų Mr. Atcheson sako, kad 
Rusija gavo iš gen. Doug-Jtas dokumentas buvo pa
las MacArthur centro j 
griežtą pareiškimą, kad 
Jung. Valstybės neprita
ria komunizmui “Jungti
nėse Valstybėse arba Ja-

M

rašytas, kaip atrodo, už
sienio kalba ir paskui iš
verstas į japonų kalbą. 
“Jis turi komunistinės 
propagandos ženklus“.

— Vasario 10 d. suėjo 60 
■metų kaip Amerikoje išė
jo pirmas numeris “Vieny
bės Lietuvninkų”.
— Vasario 16 d. suėjo 25 

metai, kaip įsteigtas Lie
tuvos karo muziejus. Tai 
buvo lietuvių tautos šven-

kas, tos tarybos susirinki
me, kuriame buvo disku- 
suojamas japonų įteiktas 
manifestas tuoj po gegu
žės pirmos demonstraci- tovė, kurią dabar bolševi- 

.jos. kai išniekino.

t
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ĮVAIRIOS žinios
KLAIPĖDOS UOSTO BLUFAS
New York (LAIC)—Ne-nevaržomai rusams buvo 

seniai buvome trumpai 
pranešę, kad sovietai gi
riasi Klaipėdos uostą pa
darysią “vienu didžiausių 
Sovietų Rusijos uostų”. 
Maskvos radio dargi nuro
dė ir projektuojamo didi
nimo mastelį — 4.200.000 
metinės praleidžiamos ga
lės tonų (talpumo).

Šis pranešimas vertas 
rimtesnio nagrinėjimo. 
Pradėsime nuo to, kad uo
stų reikšmės obalsiai Mas
kvos politikoje nėra nau
jas reiškinys. Gerai atsi
mename Maskvos verkšle
nimą dėl “prarastų” Balti
jos uostų ir jos sukeltą 
triukšmą aplink Leningra
do (Petrapilio) uostą, ku
rio talpumas po-kariniais 
laikais, tarp kitko, buvo 
padidintas iki 12,000,000 
metinių tonų.

Nepriklausomai Suomi
jai, Estijai. Latvijai ir 
Lietuvai 1918 metais at- 
sistačius. išimtinoje Rusi
jos dispozicijoje liko Le
ningrado uostas. Maskvos 
ekonomistų buvo manyta, 
kad Rusijos prekybai atsi
griebus, Leningrado uos
tas turės pakelti visą ‘Bal
tijos baro’ prieškarinę už
sienio prekybą (1913 me
tais ji siekė 13^ milijonų 
tonų). Tikrovėje, Maskvos 
optimistų buvo skaudžiai 
apsirikta: Sovietų Rusijos 
užsieninė prekyba į prieš
karinį tonažą ne tik kac 
negrįžo, bet ir jos kvalita- 
tyvis pobūdis iš pagrindų 
pasikeitė.

1935 metų 
nagrinėjant, 
kad “Baltijos
ninės prekybos tonažas te
siekė vos 4,600.000, 
imant viską kartu, 
Leningrado uostą, 
tranzitą per Suomiją, Es
tiją, Latviją ir Lietuvą.

Pačiam Leningrado uos
tui tais metais atitiko pa
kelti apie 4 su ketvirt. mi
lijonai tonų. Praktiškai 
tas reiškė, kad veik du 
trečdaliai Leningrado uos- 
sto praleidžiamos galės li
ko neišnaudota.

Savaimi suprantama, li
ko neišnaudoti ir kitų Bal
tijos jūros uostų galimu
mai, kurių įrengimas ne
priklausomos Baltijos 
Valstybės labai noriai ir

vartant.

I

i 
žinti jo teisėtiems savinin-. 
kams (estams, latviams ir. 
lietuviams), Maskva lei-' 
džiasi į visokios rūšies į 
manevravimą, kad tik va-j 
karų demokratijas įtiki- j 
nūs Baltijos uostų Sovietų i 
Rusijai gyvybinėje reikš- į 
mėje.

Panašiai kaip 1940 me
tais. ir vėl Sovietų Rusija j 
savo manievravimą prade-1 
jo nuo Lietuvos, nuo Klai
pėdos. Mat. Lietuvą “užsi
garantavus” izoliuota Lat
vija su Estija savaimi ati
tenka rusams...

i

Nes yra aišku ir kūdi-! 
kiui: turint neišnaudotus1 
Leningrado uosto įrengi
mus, negi gali nuskurusi 
Sovietų Rusija leistis į 
naujas kapitalines investi-! 
ei jas Klaipėdos uoste? Be 
to, ir Maskvos radio muši
mas, girdi, Klaipėdos uos
tas bus paverstas “vienu 
iš didžiausių Sovietų Rusi
jos uostų” parodo sovietų 
skelbimo blufinį pobūdį. 
Net pažadą įvykdžius, t. y. 
uosto pajėgumą iki 4,200,- 
000 tonų tikrai padidinus, 
jis vis vien bus 2 3 mažes
nis nei Leningrado uostas.

Tuo tarpu, 1935 metais 
(skaitant importuotas, ek
sportuotas ir tranzitines 
prekes) Nepriklausomos 
Lietuvos praplėstas ir pa
tobulintas Klaipėdos uos
tas suvirškino 1,600,000 
tonų!

Ir tai tikrų, ne blufinių 
tonų!

skaitmenis 
matysime, 

baro” užsie-

ir tai 
tiek 
tiek

pasiūlę. Rusai stačiai ne
turėjo ko vežti. Šiame ru
sų ekonomikos “Baltijos 
baro” skurde buvo kaltos 
dvi priežastys: vis didė
janti Juodosios Jūros uos
tinės armatūros reikšmė 
ir rusų eksporto - importo 
pasikeitęs kvalitatyvis po
būdis.

Pav. 1935 metų statisti
nius duomenis
pastebėsime, kad pusė vi
sos rusų užsieninės preky
bos ėjo per Juodąją Jūrą 
ir tik vienas ketvirtdalis 
per Baltijos Jūrą. Pasikei
tė ir prekių rūšis: dėka 
centralizuotam krašto e- 
konomikos pobūdžiui ir jo 
naujam orientavimui, (3 
iš eilės piatilietkos), So
vietų Rusija pradėjo vis 
daugiaus ir daugiaus eks
portuoti mineralines žalia
vas. importuodama vis 
daugiaus pramonės fabri- 
katų ir pusiau fabrikatų, 
t. y., reikmenų, kurie yra 
surišti su Juodosios Jūros 
pramonišku hinterlandu 
(Ne Baltijos!). Ekspor
tuojamų produktų tonaže 
vyraujančią vietą užėmė 
tokie produktai kaip natu- 
ralė nafta, metalų rūdos, 
medvilnė, ir tt.

Šios rūšies žaliavos 1937 
metų sovietų eksporte su
darė arti 60 '■ eksportuo
jamo tonažo.

Leningrado uostu dau
giausiai teėjo neapdirbtas 
ar pusiau apdirbtas miš
kas. Ir tai vis mažėjančiu 
tempu, nes dėl transporto 
artymumo. sovietų “Lies- 
torg" vis intensyviau pra
dėjo naudoti šiaurinius 
uostus (Murmanską, Ar
changelską ir tt.) Lenin-Į 
grado uostas pradėjo ap-' 
mirti...

Viską kartu paėmus, ir; Tą pat dieną buvo Dancige 
turint galvoje dabartinę ■ suimtas ir paskutinis Lat- 
Sovietų Rusijos ekonomi- vijos ministeris Lietuvai, 
nę pakraipą, galime abejo- c"-;“ 
ti, kad Juodosios Jūros uo
stai ateityje Rusijai loš 
dar didesnės reikšmės.Tuo 
pačiu. Baltijos Jūros uos
tų svarbumas automatiš
kai menkės.

Taigi, kokiems galams 
Maskva giriasi užsimojo 
plėsti Klaipėdos uostą?

Atsakymas aiškus: jaus
dami, kad užgrobtą Pabal
ti netrukus ir vėl teks grą-

;ai

Ši jaunoji Joan Dewey Mac Kay, tik 8-nių m. 
amžiaus, kurios tėvelis mirė Japonų nelaisvėje, 
nurašė Gen. MacArthur, ar ji negalėtų gauti jos 
tėvelio Purple Heart atminčiai. Ir štai ji sulaukė 
tos atminties.

GUBERNATORIUS TOBIN
KLAUSOSI LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMOS

Sutiko Įeiti Koncerto Garbės 
Komitetan

Malonu pažymėti, kad 
kaip J. V. Senatoriai Da
vid I. Walsh ir Leverett 
Saltonstall ir Kongresma- 
nas John W. McCormack, 
taip ir Massachusetts val
stybės Gubernat orius 
Maurice J. Tobin sutiko į- 
eiti į Lietuvių Radio Kon
certo Garbės Komitetą.

J. V. Senatoriai David I. 
Walsh ir Leverett Saltons
tall parašė laiškus, pareik- 
šdami savo sutikimą ir 
linkėjo sėkmingo koncer-

Raudonieji Smerkia
Amerikiečius

New York (LAIC) — 
Pranešimu iš Lenkijos, 
NKGB sausio 25 d. suėmė 
Dancige pastaruoju metu 
gyvenusį buvusį Klaipė
dos krašto gybernatorių ir 
garsiosios Neumano bylos 
iniciatorių Joną Navaką.

Sėja.
Dancige drauge su Na

vaku gyveno jo sesuo Ga
velienė su sūnum ir miru
sio generolo VI. Navako 
žmona su trimis vaikais. 
Jie kenčia didelį skurdą.

Nuo kovo mėnesio vidu
rio, visoj Lenkijoj vyksta 
intensyvus lietuvių ir kitų 
baltiečių gaudymas ir ga
benimas į rytus. Tą darbą 
atlieka pati NKGB.

LIETUVIŲ RADIO KONCERTO
ARTISTAI

GEGUŽĖS MĖNESIO 
KNYGUTĖ

4

Gegužės mėnuo yra skiriamas 
švčš P. Marijos garbei. Lietuvo
je žmonės kaimuose rinkdavosi į 
berželiais nukaišytas seklyčias 
ir ten suklaupę prie Dievo Moti-! 
nos paveikslo užtraukdavo Svei-j 
ka Marija, Dievo Motina! Palai
kykime tas gražias tradicijas ir 

— melskimės prie Marijos per gegu-

Renka Medžiagą Apie 
Lietum Kantinius

čionai Amerikoje 
žės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS MĖNESIO 
knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvie
nai dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 pusla
pius. Kaina tik 40c. Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite 
į konvertą 40c. su kuponu užadresavę:

“DARBININKAS” i

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

I

Į

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI
Šiuomi siunčiame 40c. ir prašome prisiųsti “Gegužės Mėne

sio” knygutę.
Vardas

t

Adresas

New York (LAIC) —
Europoje yra susidaręs 
Lietuvių Politinių Kalinių 
Komitetas, kurs be kitų 
dalykų, yra susirūpinęs iš
saugoti istorijai žinias a- 
' pie nacių nukankintus 
i Lietuvos žmones, kartu su 
J jų mirties aplinkybėmis, 
kaip datos, kalinimo prie
žastys, tardymai, kanki- 

i nių laikysenos bruožai, 
kankinimo ir mirties ap- 

i linkybės, kūno likimas, fo
tografijos, būdingesni lai
škai, testamentinės frazės, 
ir tt. Lietuvių Politinių 
Kalinių Komitetas tą dar
bą yra pavedęs buv. Stutt- 
hofo kaliniui kun. prof. 
Stasiui Ylai.

— Kovo 15 d. suėjo 20 
metų nuo mirties rašyto
jos Lazdynų Pelėdos — 
Sofijos Pšibiliauskienės.

VIKTORAS BENDERIS
Daug kas klausia: Ar 

art. Viktoras Benderis ve
dęs? Kada jis bus Bosto
ne? Ar jis senas ar jau
nas? Art. Viktoras Bende
ris yra labai demokratiš
kas ir į visus klausimus 
jis pats atsakys.

Pažymėsime tik tiek, 
kad jis kur tik vaidino ir 
dainavo, yra visų artistų, 
artisčių ir publikos myli
mas. Jis turi gražų tenoro 
balsą ir visi nori klausytis 
jo dainavimo ir matyti jį 
vaidinant.

Artistai ir artistės, ku
rie yra atvykę į Bostoną ir 
vaidina Shubert teatre, 
sužinoję, kad art. Vikto
ras Benderis dainuos Lie
tuvių Radio KONCERTE 
sekmadienį, gegužės-May 
19 d., 3:30 vai. po pietų, 
JORDAN HALL, Bostone, 
užsisakė tikietus ir pasi
žadėjo ateiti pasiklausyti 
jo dainavimo ir taipgi ki
tų artistų grojimo. Taigi 
mes turėsime svečių ir 
viešnių artistų koncerte.

LUDVVIG JUHT — 
EINAR HANSEN

Daug kas jau girdėjo 
grojant artistus Ludwig 
Juht ir Einar Hansen, nes 
jiedu yra Boston Sympho- 
ny Orkestros nariai ir pri
pažinti virtuozais. Ludvvig 
Juht gros ir lietuviškus 
liaudies kūrinius.

HIPOLITAS 
VALENTINAS

Tai gabus lietuvis muzi
kos mokytojas - akordio- 
nistas. Vienas mūsų vadas 
pasakojo apie įvykį laisvo
je Lietuvoje. Sugrįžo iš 
Kauno viena sesutė į kai
mą pas savuosius. Ji Kau
ne mokėsi muzikos. Vieną 
vakarą, atvykusi iš Kauno 
sesutė, atsisėdo prie pia
no ir paskambino gražų 
kūrinį. Užbaigus, klausia 
savo sesutės: Kaip patin
ka mano skambinimas? 
“Gražu, tai gražu, bet vis 
tai ne armonika,” atsakė 
sesutė. Taip, armonika y- 
ra lietuvių liaudies myli
miausias instrumentas. 
Taigi ir radio KONCER
TE turėsime progą pasi

klausyti grojant armonika 
muzikos kūrinius.
LUISE VOSGERCHIAN
Tai gabi ir talentinga 

pianistė. Ji yra laimėjusi 
dovanas įvairiuose muzi
kos kontestuose. 1944 me
tais ji akompanavo p. Lud- 
wig Juht mūsų radio kon
certe. Visiems patiko jos 
skambinimas, ir šįmet, 
ruošiant koncertą, klausi
nėjo ir pageidavo, kad p. 
Luise Vosgerchian daly
vautų koncerte. Ji daly
vaus ir skambins visiems 
artistams.
LIETUVIŲ RADIO KON

CERTO KOMITETAS
Šių metų radio koncerto 

Garbės Komitetan malo
niai sutiko įeiti šie asme
nys : Garbės pirmininkas 
kun. Pranas M. Juras; Se
natoriai David I. Walsh ir 
Leverett Saltonstall; Kon- 
gresmanas John W. Mc- 
Cormack; kun. P. J. Juš
kaitės; kun. P. Virmaus- 
kas; adv. Jonas J. Griga- 
lus; adv. Juozas Cunys. 
Komiteto pirmininku yra 
adv. Juozas B. Gailius.

Kitų komiteto narių var
dus sužinosite iš koncerto 
programos, kurią gausite 
atėję į koncertą.

JORDAN HALL
Tai graži koncertinė sve

tainė. Visų tų, kurie dar 
nėra buvę toje svetainėje, 
žiniai paduosime adresą: 
JORDAN HALL, Hunt- 
ington Avė., kampas Gain- 
sborough St., Bostone. Ji 
yra New Eengland Con- 
servatory of Music name, 
290 Huntington Avė., visai 
arti Massachusetts Avė.

Sekmadienį, gegužės - 
May 19 d. JORDAN HALL 
bus atdara nuo 2 valandos 
po pietų. Koncertas prasi
dės 3:30 vai. po pietų. Vi
si tie, kurie atvyks ir netu
rės tikietų, galės gauti 
svetainėje. Tikietų ofise 
bus ir lietuvaitė, p. Bronė 
Cūnienė, kuri per pereitus 
du metu labai nuoširdžiai 
visiems patarnavo. Ta
čiau patariame visiems iš 
anksto įsigyti tikietus, 
kad nereikėtų stovėti ei
lėje. Jeigu neturėsite ti
kietų iš anksto nusipirkę,

Maskva — Rusijos rau
donųjų valdžios laikraštis 
“Izvestija” smarkiai puo
la Amerikos gen. Hodge ir 
kitus karininkus dėl nesu- 
sitarimo sudaryti Korėjai 
valdžią.

Amerikiečiai nori suda
ryti Korėjai tokią valdžią, 
kuri atstovautų gyvento
jų valią. Raudonieji prieši
nasi. Jie nori Korėjoj val
džios, kuri būtų Maskvai 
palanki. Amerikiečiai su 
raudonaisiais negalėjo su
sitarti ir susirinkimas nu
trūko.

tai atvykite kiek anksčiau, 
nes koncertas prasidės ly
giai 3:30 vai. po pietų.
TIKIETŲ PLATINTOJU 

DĖMESIUI
Malonėkite visus nepar

duotus tikietus grąžinti 
tuojau, kad mes gautume 
prieš šeštadienį arba šeš
tadienio rytą. Pinigus už 
parduotus tikietus galite 
prisiųsti arba priduoti 
kartu su tikietais arba at
vežti sekmadienį.

Mes turime turėti visus 
neparduotus tikietus šeš
tadienį, juos sutvarkyti ir 
perduoti JORDAN HALL 
tikietų ofisui.

Taigi malonėkite šį mū
sų prašymą išpildyti.

Siųskite šiuo adresu:
DARBININKAS RADIO

366 W. Broaduay 
South Boston 27, Mass.

127 Heath St.,

to. Kongresmanas John 
W. McCormack telegrama 
iš Washingtono pranešė 
savo sutikimą.

Suprantama, Washing- 
tone nei Senatoriai, nei 
Kongresmanas negali gau
ti lietuvių radio progra
mos, bet ją gauna ir klau
sosi Massachusetts valsty
bės Gubernatorius.

Gubernatorius Maurice 
J. Tobin, priėmęs mūsų 
kvietimą, parašė sekančio 
turinio laišką:
THE COMMONWEALTH OF 

MASSACHUSETTS 
EXECUTIVE DEPARTMENT 

STATĖ HOUSE. BOSTON 
Maurice J. Tobin 

Governor
May 6,1946 

Anthony F. Kneizys, Director 
Darbininkas Radio 
366 West Briadway 
South Boston 27, Massachusetts 
Dear Mr. Kneizys:

I accept with pleasure your 
invitation to act as honorary 
chairman at the 12th anniver- 
sary concert of the Darbininkas 
Radio Program to be held on 
Sunday, May 19th, at Jordan 
Hali.

I have listened several times 
to your Saturday afternoon 
program over Station WESX, 
and you have been doing ex- 
cellent work.

You have my best wishes for 
your future success.

Sincerely, 
Maurice J. Tobin 

Governor
Lietuvių Radio KON

CERTO komitetą sudaro 
įžymiausieji valstybės ir 
mūsų visuomenės vadai. 
Jų vardus skaitysite KON
CERTO programoje sek
madienį, gegužės 19 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone. Priimkite 
viso Komiteto nuoširdų 
kvietimą į koncertą.

— Sausio 5 d. suėjo 30 
metų nuo mirties garsiojo 
lietuvių kompozitoriaus C. 
Sasnausko.
— Sausio 20 d. suėjo 30 

metų nuo mirties didelio 
lietuvybės žadintojo Su
valkijoje—Prof. P. Kriau
čiūno.

Buffers ir Polishers

RANDALL FAICHNEY CORP.

Dirbti Surgical Instrumentus (smulkūs dalykai) 
Darbas Pastovus, Geras Atlyginimas 

Puikiausios Darbo Sąlygos

Roxbury, Mass.
(10-14-17)

REIKALINGA

REIKALINGA

Merginos Virš 18 Metų
Dirbti Surgical Instrumentų

Darbas Pastovus, Atlyginimas Geras,
Puikiausios Darbo Sąlygos

RANDALL FAICHNEY CORP.
127 Heath St., Roxbury, Mass.

(10-14-17)
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1946, Mr. 
Churchill pasa-Šv. Pranc.*y:ksus Seserų Linkėjimai 

Kunigo Juozo Skripkaus Sidabro 
Jubiliejui

slavija per Adrijatiko jūrą nėra nė šimto mylių. Kokia 
puiki baze, kiek galimybių greičiau karą laimėti ir kiek ! 
tragedijų būtu išvengta!.. Iš visų karo klaidu ši buvo 
stambiausia. Čia glūdi visu ne’aimių nriežastis.

Žurnale “Newsweek” Ernest K. Lindley straipsny i 
“Was cm- Ev.ropean Strategy Correct?” (Ar mūsų Eu
ropinio Karo Strategija buvo taisyklinga?) kaip tik tą 
klausimą nagrinėja. Autorius ištraukia švieson keletą 
užkulisinių nesutikimų tarp Alijantu vadų. Jis kaip 

■tiktai nušviečia Churchillio planą užimti Balkanus. 
Tarp kit ko jis šitaip pareiškia: “Churchillio strategija 
turėjo ir oolitinių sumetimų. Jis būtu įvedęs britų- i 
amerikiočiu kariuomenes į Austriją, Vengrija. Jugo
slaviją ir gal, su turkų pagalba, i Bulgariją. Tos ka
riuomenės būtų ten buvusios, kai atėjo laikas atstatyti j 
Europa ir pasirašyti taiką. Stalinas tai žinojo. Taip pat į 
ir amerikiečiai tai žinojo”. Šiandie perdaug net aišku,! 
kaio skirtinga būtų dabartinė pasaulio padėtis, jeigu 
Balkanų užėmimas būtų buvęs įvykdytas.

Taio, Stalinas tai žinojo, ir čia prasidėjo Jugosla
vijos ir visu kitu, dabar pavergtų, tautų tragedija. Bet i 
kodėl amerikiečiai nesugebėjo į ateitį pažvelgti? Ar gi' 
iš tiesų nesugebėjo? Kas kas, bet vyriausias jų vadas,! 
Prezidentas Rooseveltas, prie savo gudrumo, negalėjo ■ 
nepažvelgti ir pasekmių nenumatyti. Deja, vylingiems 
savo talkininko planams jis neišdrįso, ar negalėjo pasi
priešinti. Istorija kada nors į tai atsakys. Ko! kas jo 
įpėdiniams tenka pirštus graužti ir valgyti neskaniai 
išvirtą jo košę. Bet Stalinas nesnaudė. Sunkiųjų dienų 
metu jam buvo vis viena, kas Jugoslavijoj vokiečius 
muša. Kad ir Michailovič, by tik muša. Bet rusams at
sigriebus ir stumiant priešą atgal į Vokietiją, Jugosla
vijos karinė vadovybė jau nebebuvo Stalinui abejinga. 
Michailovič serbų patrijotas, jis siekia nepriklausomy
bės. Maskvai tas nepakeliui. .Reikia atsiust vadą bolše
viką. Ir atsiuntė “maršalą” Tito ir įsakė Alijantams, 
kad visus karo reikmenis duotų ne Michailovičiui, o 
Titui. Michailovičius reikia ignoruoti (apie likviduotę 
kalbos dar nebuvo). Anglai lakiejiškai Stalino įsaky
mo paklausė, amerikiečiai dar abejojo. Tuomet ant Mi-' 
chailovičiaus užgulė Maskvos propaganda. Pradžioje: 
padarė ji neaiškiu, paskui įtartinu ir galų gale išdavi-:
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Vieną kart savaitėje metama— $2.00
Užsieny metams  _________  $5 00
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no reason why Rus- 
feel “ill-iewarded”...

the Ealtic Statės 
part of Finland 

re-incorporated inBrangusis Tėveli! Linksmoms širdimis 
Minėdamos šį jubiliejų,
Dėkojam Geriausiam Dievuliui, kad Jis 
Tave taip karštai numylėjo.
Kūrėjas taip pat numylėjo ir mus,
Tave mus globotoju skyręs,
Ir Tu mus globoji, kantrus ir ramus,
Gyvenime daug ko patyręs.

'Mums viską teiki, ką turi ir žinai,
Mūs gerbūviui pasiaukojęs,
Ir valios Dievulio klausyčiams pilnai
Kaip Juozapas šventas darbuojies’.
Tvarkai ir formuoji Tu mūsų mintis,

. Suteikdams joms išraišką dailią,
Tau rūpi ir dvasinė mūsų sritis,
Į širdis kvepi Dievo meile.
Suteiks Tau Aukščiausias malonių gausių 
Kliūtis ir žabangas pašalys,
To prašom kas diena vieningu balsu 
Mes, švento Pranciškaus Seselės.
Gyvuok ir darbuokis — visuomet pas mus — 
Kol aukso sukaks jubiliejus,
Kol Motina Dievo į savo namus 
Pašauks, tiek Tave numylėjus.
Mes žinome, kad sužibės amžinai
Danguj Tavo nuopelnai ryškūs,
Tad meldžiam, kad laimintų Tave dažnai 
Dievulis ir šventas Pranciškus.

Jonas Kmitas.

Maskvos įkurta diktatoriaus Tito valdžia jau pa
siruošus teisti buvusį Jugoslavijos tautinį didvyrį gen.! 
Drahą Michailovičių. Jis būsiąs “bešališkai nuteistas 
ir sušaudytas. Keistas teismas, kurio nuosprendis iš 
anksto jau žinomas. Teigiama, kad Michailovič prie vi
sų apkaltinimų prisipažinęs. Žinome, ką reiškia tas 
bolševikų teismuose “prisipažinimas”. Jis išgaunama 
arba tortūromis, arba grasinimu, kad teisiamojo šeima 
bus likviduota, arba belaisvis tiek nukankinamas, kad 
jau nė nebesusivokia, prie ko jis prisipažįsta. Kaip ten 
bebūtų, Michailovič bus teisiamas ir likviduotas. Už 
ką gi? Juk jis beveik tris metus buvo uoliausias Alijan- 
tų talkininkas. Jo partizanų būriai “četnikai” buvo pa-' 
baisa Hitlerio armijoms. Karo reporteriai ištisas kny- j 
gas yra parašę apie didvyriškus Michailovičiaus žy-į 
gius prieš okupantus vokiečius. Dalykas toks, kad Mi
chailovič buvo tikras serbų patrijotas, kovojęs už tau
tos nepriklausomybę. Tas Maskvai nepatiko, nes ji 
norėjo Jugoslaviją padaryti Rusijos provincija. Tad 
Maskva atsiuntė savo agentą, Tito, kad jis tą uždavinį \ r * * „ « „
atliktų. Tai buvo stambus Stalino politinis manievras, ku, nes jis jau pradęjęs kovoti prieš “liaudies vadą, de- 
kurį suprato Churchill, bet nesuprato, ar verčiau neno- ’ mokratą” Tito, ir tai dar su vokiečių pagalba. Diskre-i 
rėjo suprasti, Rooseveltas, nes jis pilnai pritarė Stali- dituotas, nebetekęs Alijantu paramos, apšauktas liau-į 
no pianams.

Kai anuomet Alijantai įžygiavo į Italiją ir užėmė verstas slapstytis, buvo sugautas, būsiąs teisiamas ir of Nations)’ š. m.
Adrijatiko jūros pakrašty esantį miestą Anconą, tai bus sušaudytas. Iš plačiai išgarsinto Alijantu talki- džio mėn. nustojo veikusi 

ininko - herojaus, jis, dėka Maskvos intrygoms, virto Yuo vardu, bet gi savo pa- 
banditu... reigas ir savo turtą perlei-

Tačiau sąžiningieji amerikiečiai pajuto, kad čia’do Jung. Tautoms (United 
kažkas labai negerai, ir labai negražu. Iš kilnesnių A- Nations). Tautų Sąjungos 
merikos visuomenės vadų susidarė komisija, kuri nu- užduotis: daboti tarptau- 
siuntė Valstybės Departamentui griežtą pareiškimą, tinės taikos ir saugos pa- 
kad Amerikos vyriausybė turi ryžtingiausiu būdu įsi- tikrinimą, Č_L__ 
kišti į tą neskaniai dvokiantį Michailovičiaus teismą. Jung. Tautoms. 
Pareiškimą pasirašė virš 70 įžymesnių Amerikos vei-i Nepaisant antrojo Pa- 
kėjų, paleido jį viešai į spaudą ir kviečia piliečius į tai-1 saulinio karo, Tautų Są- 
ką daryti kokių nors žygių Michailovičiui išlaisvinti, jungos pareigų idėja nežu- 
nes ir amerikiečių neapdairumas, neryžtingumas, arjvo: ją perėmė Jung. Tau-i 

į nedoriems planams pataikavimas taip pat prisidėjo! tos. •
' prie nelaimingo Michailovičiaus likimo, kurs tiesiogi- į Lietuva dar nėra išlais- Mr. Churchill Pasiaiškino 
niu būdu Amerikai yra pasitarnavęs, nes išgelbėjo vintą i~ ~ ~
daugelį Amerikos lakūnų iš Hitlerio nagų. Tad Ameri- jungo; jos dar nėra Jung- 
kos garbė nukentės, jei mes tylėsime.

Tegu Michailovičių sau teisia, bet — 
» “prisipažinimas”, klastingai ;

Rooseveltas klusniai įsakymą išpildė. Dabar pasirodo, į tiškai išgautas, rimtam teisme neturi vertės. Tebus žodžiu, reikia duoti apkaltintam didvyriui visas gali- 
kad aš tuomet pilnai atspėjau Alijantu strategiją: jie, į bešališkai išnagrinėti visi faktai, nušviesta garbinga mybes nuo neteisingo teismo apsiginti, 
ypač Churchill iš tiesų norėjo žygiuoti į Balkanus. Ir j Michailovičiaus darbuotė talkininkavimo metu. Tegu 
man visai netenka tuo atspėjimu didžiuotis. Užtenka j bus išklausyti liudininkai, tarp jų ir daugelis Amerikos Veikiausiai, tai Maskva nekreips į tai dėmesio. Tačiau 
tik kiek atidžiau į žemėlapį pažvelgti, ir tiksli strategi-į lakūnų, kuriuos Michailovičius išgelbėjo. Tegu stos jį ---- ---------------------- »—
ja savaime siūlosi. Iš Italijos miesto Anconos į Jugo- j apginti tie, kurie savo raštuose tiek išgyrė Michailo- las bus pastatytas prieš viso pasaulio akis.

dies priešu ir krašto išdaviku, Michailovič buvo pri-

šio straipsnio rašytojas pareiškė nuomonę, kad anglo- 
amerikiečiams atsidaro kelias j Jugoslaviją ir iš ten, 
per Vengriją, Austriją ir Čekoslovakiją — j Berlyną. 
Vokiečių frontas būtų perlaužtas per pusę, amerikie
čių ir anglų bombanešiai būtų subombardavę nacių po
zicijas, ir Alijantu armijos būtų užėmusios visą vidu
rinę Europą, įskaitant Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ir 
tai būtų įvykę tuo metu, kai rusai dar besigrūmė su 
vokiečiais kur nors Vitebsko ar Minsko apylinkėse, 
žodžiu, Alijantai būtų užėmę Lietuvą pirmiau, negu 
rusai ten būtų atsiyrę. Tai buvo vienintelė viltis Lie
tuvai tuomet išsigelbėti.

Tą mano nuomonę lietuviškieji bolševikai įtūžu
siai “sukritikavo”. Girdi, tas kvailys (vadinasi, aš) iš
drįsta dėstyt karo vadams strategiją! Pašaipai ir pa
niekai nebuvo galo. Bet aš tik šaipiausi: koliokitės sau 
sveiki; man užtenka žinoti, kad sudaviau į sopamąją i 
vietą. Taip, sopamoji vieta buvo Jugoslavija. Stalinas! 
jau buvo pasakęs talkininkams: šalin nuo Balkanų! Ir j Tariamas jo

I

Padangės Aras

šv ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

9. DIDYSIS IŠBANDYMAS
Šv. Joakimas ir Šv. Ona jau pragyveno 

virš 20 metų tokiame tobulame ir šventame 
moterystės stovyje, bet dangus vis dar nepa
laimino jų gyvenimo vaikučiais. Anose die
nose, bevaikystė, žydų tautos nuomone, buvo 
skaitoma, kaipo didelė gėda ir panieka, arba 
nemorališkumas. Dievo užtikrintu jiems pa
žadėjimu, kad Mesijas - Išganytojas tikrai 
užgims iš jų tautos, davė jiems puikios pro
gos manyti ir jaustis, kad jų bevaikystė yra 
tikrai Dievo nepalaima ir tikras paniekini
mas jų moterystės gyvenimo.

“Tie, kurie neturi vaikų”, jie manė, “nega
li dalintis džiaugsmu, belaukiant ateinančio 
pasaulio Išganytojo”. Taigi toks jų “neva 
nusikaltimas”, šv. Joakimui ir Šv. Onai darė 
didelės negarbės ir įvairių pažeminimų iš vi
sų pusių. Tačiau jų tikėjimas pasiliko nesu
griaunamas ir jie toliau melsdavo Viešpaties, 
kad Jis atitolintų tą neužtarnautą jiems ne
šlovę ir suteiktų kūdikį, kurį šventai pasiža
dėjo paaukoti pačiam Dievui šventovės tar
nystėje.

Vieną gražią dieną Joakimas keliavo Jeru
zalėn su kitais vyrais jo padermės atnašauti 
Dievui auką, kuri buvo įsakyta Senojo Įsta
tymo. Jau jis buvo prisiartinęs Šventovės 
prieangio ir pasirengęs atnašauti gausią a u-

ką, kaip vienas vyresnysis kunigas, vardu 
Reuben, smarkiais ir aštriais žodžiais jį iško- 
liojo, sakydamas: “Joakimai, kaip tu drįsti 
maišytis su tais garbingais vyrais, kurie yra 
pasiryžę atnašauti Dievui auką, juk tavo mo
terystės Jis visai nepalaimino ir tu esi tas, 
kurs neįstengei duoti ne vieno kūdikio Judo 

.palaimintai ir išrinktai giminei - padermei. 
Taigi visai netinka, kad ir tavo auka butų 
atnašaujama ir priimta lygiu būdu, kaip ir 
tų vyrų, kurie yra brangūs Dievo akyse!”

Smarkiai pažemintas šiais nelauktais ir 
išdidumo pilnais žodžiais visų dalyvaujančių 
aky vaizdo je, Joakimas, nulenkęs galvą ir 
griaudžiai apsiverkęs, apleido Šventovę. Jis 
negrįžo į savo namus pas mylimą žmoną, Šv. 
Oną Nazarete, bet su savo skaitlinga gyvulių 
banda - kaimene ir visais piemenimis, pasi
šalino toli - toli nuo tėvynės, kol Viešpats vėl 
tinkamu būdu nesuramins, nepaguos jo ir kol 
nepraneš jam savo šventos valios ir naujų pa
rėdymų.

Virš 5 mėnesių Šv. Joakimas nepasirodė 
namuose ir visą tą laiką praleido maldose ir 
pasninkuose. “Aš nieko nevalgysiu ir neger
siu, kol nepatiks Viešpačiui atgręžti savo ma
loningas akis į mane: malda — tai ir bus ma
no valgis ir gėrimas. Nei Šv. Ona, nei kas 
nors kitas iš apylinkės žmonių nežinojo, ka
me randasi Šv. Joakimas su savo skaitlinga 
raguočių banda. Netikėtai, vieną dieną pasi
rodė jam angelas maldos metu ir tarė: Nesi
bijok, Joakimai, aš esu angelas siųstas tau 
pranešti, kad Viešpačiui patiko išklausyti 
tavo karštus maldavimus ir kad tavo gausios 
išmaldos ir geri darbai pasiekė Aukščiausiojo

N. Y. kovo 15,
Winston
kė:

There is 
šia should
In the West 
and a laigė 
have been 
Russia...

Tokis pasi sakymas 
skambėjo dviprasmiškai ir 
jam buvo padarytas prie
kaištas, kad tai gali reikš
ti “appeasement” Maskvos 
diktatūrai. Tą priekaištą 
Mr. Churchill atrėmė per 
savo privatinį sekretorių 
kuris pareiškė:

Mr. Churchill wishes me to 
say that the statement on Bal- 
tic - Soviet relations which he 
made in his address in New 
York was simply one of incon- 
vertible fact. Indeed, he was 
not purporting to pronounce on 
the legal or moral aspects of 
the situation.

I

Lietuvos Jaunoji Karta 
Vakarų Europoje

Iš patikimo šaltinio suži
nota, kad okupuotose Vo
kietijos zonose suskaito
ma vaikų:

1— 6 metų bent 8500 
7—10 metų apie 5000 

10—14 metų apie 3500
Taigi bendrai imant arti 
17,000. Jiems ypač trūksta 
avalinės — kurpių, batu
kų, tuo tarpu kai suaugu
siems trūkstair batų, ir 
baltinių. Geraširdžiai dė
dės ir tetos, pirkdami savo 
vaikučiams, neužmirškite 

i nupirkti antrą batelių po- 
'reię ir tremtinių vaikams. 
! Siųskite juos į BALF, 19 
|West 44th St., New York 

nei nuo f 18, N. Y. Iš ten batukai 
savo perbėgs per jūrę ir atsi-

tuva buvo Tautų Sąjungos 
nariu iki pat galo, todėl ir 

Tautų Sąjunga (Leagueijai priderančios pareigos 
balan-iir Jai priderantis turtas 

dabar randasi Jung. Tau
tų žinioje. Lietuva per sa
vo delegatą Ženevoje yra 
rezervavusi savo teisę ir 
nėra atsisakiusi 
savo turto, nei nuo i 
vietos naujoje Jung. Tau-durs prie jaunos mergai- 

dabar* atiteko organizacijoje. Lietuva tės ar berniuko lovukės
" ------ -----'kaip Jūsų dovana.

Lietuva Ir Tautų Sąjunga

ta teise pasinaudos taip 
greit, kaip Atlanto Char- 
tos ir Jung. Tautų princi
pai prasidės vykdomi gy
venimam

iš Sovietų Rusijos -----------
’ _ •' Savo kalboje Waldorf-

tinių Tautų tarpe. Bet Lie- Astoria Hotel, New York, 
teisirį-ai.-----------------------------------------------------------------

ar teroris-1 vičiaus “četnikų” nežmonišką narsą ir pasiaukojimą.

Kokia bus tos agitacijos paseka, sunku numatyti.

bent tiek bus gero, kad šis negirdėtai biaurus skanda
le.

Sostą. Tavo maldos ir prašymai išsipildys. 
Tavo žmona Ona pagimdys dukterį, kurią tu 
pavadinsi MARIJOS vardu. Ji bus paaukota 
pačiam Dievui ir jos prasidėjimas bus ste
buklingas. Grįžk prie šventovės, padėkok 
Viešpačiui ir prie jos Aukso Vartų surasi ta
vęs belaukiančią tavo žmoną.

Tuo tarpu Šv. Ona girdėjo nuo šventovėje 
buvusių žmonių apie tą beširdišką Joakimo 
paniekinimą ir visai neužtarnautą nužemini
mą. Ji labai giliai nuliūdo savo dievobaimin
goje širdyje dėl tokių nesmagumų, bet sykiu 
ir guodėsi maldose prisimindama, kad ir pra
našo Samuelio motina irgi Ona, po ilgų metų 
maldavimo ir išbandymo, pagimdė garbingą 
tautos vyrą — Pranašą.

Vieną gražią dieną, Šv. Ona įėjusi į savo 
kambarį, parpuolė ant kelių ir paplūdusi aša
rose, maldavo Viešpaties išklausyti jos karš
tų prašymų, t. y. suteikti jai kūdikį. Apie 9 
vai. rytmety išėjo į gražų puikiomis gėlėmis 
žydintį savo darželį. Čia atsisėdusi sale žy
dinčio laurų krūmo šiaip kreipėsi į Viešpatį: 
“Mano prosenelių Dieve, išklausyk mano pra
šymų ir palaimink mane, kaip palaiminai Ta
vo ištikimąją tarnaitę Sarą, ir suteikei jai 
garbingą sūnų Izaoką. Pakėlusi akis, jinai 
pamatė laurų krūme paukštelio lizdelį ir tuo
jau vėl pradėjo verkti ir skaudžiai dejuoti: 
O, varge mano! prie ko aš galiu save prily
ginti? Kam gi aš užgimiau, kad būčiau pra
keikimu ir didžiausiu paniekinimu Izraelio 
tautos? Aš esu išjuokta, paniekinta ir išmes
ta iš tautos šventovės.

Prie ko aš galiu save palyginti ? Ne prie 
laisvųjų oro paukščių, nes jie yra linksmi ir

Motinos meilė brangesnė 
už auksą.

patenkinti Tavo akyvaizdoje, jų visų lizdeliai 
yra pilni džiugiais mažyčiais paukšteliais. Ne 
prie žemės gyvulėlių, ar žvėrelių, nes ir jie 
visi yra vaisingi ir laisvai, gausiai platinasi. 
Ne prie jūros vandenų, nes ir vandenys yra 
perpildyti žuvimis, žuvelėmis, kurios šlovina 
Tavo vardą. Ne prie plačiųjų laukų, pievų ir 
lankų, nes ir jie visi yra pilni gėlių, žiedų ir 
vaisių; jų visų vaisingumas ir derlingumas 
garbina Tavo, o Dieve, garbę ir geraširdystę. 
Iš tų jos žodžių galima aiškiai suprasti, kaip 
didį širdies skausmą ir nuliūdimą turėjo ši 
moteriškė, kuriai buvo tarsi atimta motinys
tės prakilni garbė ir išplėštas begalinis troš
kimas malonios šeimynėlės džiaugsmo jaus
mas. Kaip jaudinančiai yra išreiškiamas sie
los nuliūdimas, su kaupu perpi'dytas gėda ir 
karčiu gyvenimo nemalonumu šiose panieki
nimo aplinkybėse.

Bet nežiūrint tokio jos skaudaus nuliūdi
mo, Šv. Ona laikėsi labai ramiai šiose širdį 
skrodančiose gyvenimo valandose. Panašiai 
kaip lašas puolęs į jūras susilieja su berybiu 
vandenynu, taip ir jinai tarsi pati sau išnyk
davo giluose apmąstymuose ir meditacijose 
prie Viešpaties. Beabejo, palaimintojo Mar- 
dokėjo malda buvo jai vienatinė paguoda ir 
susiraminimas jos vienatvėje ir liūdesyje. 
“O, Viešpatie”, tuomet ji sakydavo, “visa
galis Karaliau, visi žemės dalykai yra Tavo 
galybėje. Nepaniekink, meldžiu. Tavo sutvė
rimų dalelės, kurią Tu pats išliuosavai iš 
Egipto nelaisvės. Išklausyk mano nužemintų 
maldavimų, pasigailėk Tavo gėlės ir įpėdinin- 
kės ir paversk mūsų abiejų skaudų nuliūdi
mą didžiu džiaugsmu”. (Ester. 13). B. d.

'i
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A. A. Liudvika Stauonieue
Ne daug sulaukia to amžiaus, 

kaip kad sulaukė a. a. senukė 
Liudvika Stalionienė. Kuomet 
ją Dievas pašaukė pas save tai 
ji skaitė 88 metus išgyventus 
šioj ašarų pakalnėje. Mirė ant
radienį. geg. 7 d., o buvo palai
dota penktadienį, geg. 10 d. 
Tretininkė ir Altoriaus ir Ro
žančiaus draugijų narė, senukė 
Stalionienė buvo plačiai žino
ma. tad jos karstą puošė dau
gybė dvasinių puokščių, užpra
šytų šv. mišių.

Per daugel metų gyveno pas 
savo dukterį. Antano Sakevi- 
čiaus žmoną. Gelston Drive. 
Ten ji perkentėjo savo paskuti
nę ligą ir buvo aprūpinta šv. 
Sakramentais. Kad lengviau 
būtų velionės prieteliams ir pa
žįstamiems ją aplankyti, ji bu
vo pašarvota pas Juozą Kašins- 
ką. Tretininkės ir Altoriaus ir 
Rožančiaus Dr-jos narės ne tik 
užprašė šv. mišias, bet susirin
kusios atkalbėjo rožančiaus aa- tačiau yra visiems priminimas, 
lį. Palaidota su trejomis mišio- kad nė vienas 
mis. Kun. klebonas dr. Mende
lis atnašavo prie didžiojo alto
riaus: misijonierius tėvas Leo
nardas Andriekus ir kun. Pau
lius Dyer iš Šv. Marijos Semi
narijos prie šoninių altorių. Nu
lydėta į Holy Reaeemer kapus. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje.

A. A. Ona Juškauskienė
“Budėkite ir melskitės, nes 

nežinote nei dienos nei valan
dos. kuomet žmogaus Sūnus 
ateis". Kaip tie žodžiai krito į 
mintį kiekvienam Baltimorie- 
čiui lietuviui pereitą pirmadienį.

kuomet po visą miestą pasklido 
žinia, kad Ona Juškaukienė. 
gyv. 757 Ramsay Street. rasta 
negyva savo namuose.

Velionė buvo prie šv. Komu
nijos Motinos Dienoje: po pietų 
dalyvavo gegužinėje procesijoj 
su kareivių motinoms — ir štai 
24 valandos vėliau ji pašaukta 
Dievo teisman. Ištikimi jos sū
nūs. radę savo mamytę krau
juose apalpusia nuo puolimo, 
skubiai nugabeno į Maryiando 
Universiteto ligoninę, bet jos 
gyvybė buvo jau užgesusi. Pa
šauktas kunigas dr. Mendelis į 
ligoninę, kur jis rado r.abašnin- 
kės kūną dar šiitą ir suteikė jai 
tą dvasinę pagelbą. kuri yra 
teikiama tokiose aplinkybėse.

Jonas Grebliauskas rūpinosi 
laidotuvių tvarka. Palaidota iš 
švė. Alfonso bažnyčios ketvirta
dienį. geg. 16 d. Kaip jos vyrui, 
taip jos sūnams ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą jų 
nelaimėje. Jos netikėta mirtis

šomas būti pasiruošęs at
siųsti $163.00, kai bus nu
rodyta.

2) Kas tik gali, yra pra
šomas šiai našlaičių gelbė
jimo veiklai paaukoti bent 
kokią pinigų sumą. Čekius 
ir Money Order rašykite
tokiu vardu: Lithuanian 
Orphans Fund ir siųskite 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, 19 W. 
44 St., New York, N. Y.

3) Visos lietuvių draugi
jos yra prašomos paskirti 
kiek galima didesnes au
kas. Būsime labai dėkingi, 
jei turtingesnės draugijos 
paaukos bent vieno našlai
čio kelionės išlaidoms pa-l 
dengti.

4) Įsūnyti našlaičius su

tikusios šeimos prašomos 
iš anksto žinoti, kad jos 
galės pasirinkti pageidau- 

■ jamus vaikučius, tačiau 
jos turi sutikti, kad įsisū- 
nijimui našlaičiai galuti
nai bus atiduoti tik tada, 
kai prityrusios labdaros 
darbe komisijos tars savo 
palankų žodį.

Kadangi laiko nedaug li
ko, todėl prašome visus 
lietuvių našlaičių priete- 
lius ir gelbėtojus pasku
binti savo apsiprendimą ir 
tiesti pagalbos ranką, 

i United Lithuanian Kelief 
Fund of America

Delores Schuetz, laimėjo “Miss Milkmaid of Amerika” titulą. Jis iš- 
melžė per 2 minutes 7.7 svarų pieno. Čia pat matosi karvė ir jos savinin- 
kas.

čiai. Iš visų žvilgsnių šių metų’ 
procesija buvo taip graži ir akį 
patraukianti, kaip ir kitais me
tais. Be abejo Marija įvertina šį 
tikėjimo išraišką ir dalyviams

Lietuvių Našlaičių Prieteliams

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

ii

Pagal veikiančius emi- tuvių Šalpos Fondas jau 
atlvgins savo galingu užtarimu gracijos įstatymus, per turi savo sąraše visą eilę 

■ išmelsdama jiems reikalingų vienerius metus Amerikon geraširdžių lietuvių, kurie 
j malonių. Kun. Mendelis labai gali įvažiuoti 386 Lietuvos nori įsūnyti po našlaitį, 
džiaugėsi ir visiems dėkojo už piliečiai. Naujos kvotos Yra net tokių, kurie sutin- 
jų pasišventimą, už jų paklus- metai prasideda kasmet ka paimti po du! Yra atsi-

I
vi-i

nežinome kur, 
kaip, arba kada mes būsim pa
šaukti iš šio pasaulio. Visuomet 
privalome būti prisiruošę;
suomet mūsų gyvenimas priva
lo būti sutvarkvtas. kad netu-

*

. retume baimės Dievo teisman 
■ stoti. Už mirusios vėlę visus 
Į kviečiame tarti dievobaimingą
; Amžinąjį Atilsį.

numą. už jų gerumą, kad savo ; liepos 1 d. 
dalyvavimu kaip savo taip kitų! 
tikėjimą jie sustiprino.

; liepusių draugijų, kurios

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

M A M A : “Junior,” only 
seven-months-old. sets up a 
lusty hov.1 for his mother 
from his crib at New York 
City’s Foundiing Hospital. 
His mother apparently has 
aeserted him. The your.gster 
was found recently by an 
employee on the steps of the

Four.dling Hospit; 1.

Motinos Diena
Antras geg. mėn. sekmadie

nis. MOTINOS DIENA, mūsų 
parapijoj tai didelė šventė, tai 

; tikroj prasmėje nepaprasti at
baidai. Mišios 8:30 v. rvte buvo 
Zvlctmų intencija, ir aaiyvavo 

, ne tik Švč. Vardo Dr-jos vyrai. 
, bet ir Lietuviško Posto legione- 
i riai ir Kareivių Motinų Dr-ja su 
savo vėliavomis.

! Patsai klebonas kun. dr. Men
delis atnašavo šv. mišias. Jis 
pasakė iškilmei pritaikintą pa
mokslą. iškeldamas aikštėn die
nos reikšmę, primindamas vi
siems neišmokamą meilės ir 
dėkingumo skolą, kurią mes 
visi esame skolingi savo moti
noms. Šv. Komunijos metu be
veik visa bažnyčia ėjo prie šv. 
Komunijos.

Po pietų 4 vai. įvyko viešas 
pagerbimas dangiškosios Moti
nos Marijos. Nežiūrint, kad 
Dievulis krapino lietumi, visgi 
pasisekė sėkmingai turėti meti
nę gegužinės procesiją lauke. 
Sodaliečių gegužės karalienė šį- 
metą buvo p-lė Ona Čapiinskai- 
tė. Ji parapijos vardu atskaitė; 
pasišventimo aktą. Procesijoje ■
dalyvavo švč. Vardo dr-jos vy-1 Nuotrupos

irai sodalietės, kareivių moti- ’ Sesutės Kazimierietės
os. Altoriaus ;r Rožančiaus • aukas mūsų bažnyčioje sekma- 
r-jns narės ir mokyklos vaiku-; dienį, pirmadienį ir antradienį, 

| kad atgabenti tas Kazimierie- 
{tęs. kurios randasi ištremime 
Vokietijoje. Geraširdžiai žmo
nės suaukavo virš Sl.500.00.

Arkivyskupo Vajus našlai
čiams žygiuoja pirmyn. Į 10 die
nų suaukota ir pasižadėta virš 
S2.000.00. Reikalinga S5.125.00. 
Manoma, kad šią savaitę kiti 
S2.000.00 bus sukelti.

Šv. Kelionei į VVashingtoną 
jau septyni busai yra pilni. 200 
asmenų jau įsigyjo bilietus, kad 
dalyvauti šioj maldos dienoje 
prašant pasauliui taikos. 

Kardinolas Griffin iš Londo
no atlankė Baltimorės arkivys
kupą Mykolą Curley. Šv. Mari-: 
jos Seminarijoj buvo suruošti ’ 
pietūs kunigams ir klierikams 
pasveikinti Jo Eminenciją. Mū
sų klebonas kun. dr. Mendelis 
dalyvavo puotoje.

I

Motinos Dienos Misijos
Jau bus antri ar treti metai 

kaip tinkamam prisiruošimui 
Motinos Dienos iškilmei, mūsų..I 
rūpestingas klebonas pakviečia: 
misijonierių ir surengia misijas.! 
Šį metą ką tik iš Italijos atvy- > 

; kęs Pranciškonas. Tėvas Leo
nardas Andriekus, atliko šį gra
žų misijų darbą. Kurie tik atė- 

i jo į pamaldas, rytais ar vaka
rais. negalėjo atsigerėti kun. 
misijonieriaus iškalba ir jo pa

sutinka apmokėti vieno ir 
daugiau našlaičių kelionės 
išlaidas. Šie pranešimai 
labai pradžiugino BALF 
vadovybę. Bet dar reikia 
daugiau asmenų, daugiau 
draugijų šiam dideliam ar
timo meilės žygiui įvykdy
ti.

■ Prezidentas Truman 1945
i metų gale išleido potvarkį, 
; kuriuo pirmenybė įvažiuo- 
' ti Amerikon teikiama naš-
• laičiams vaikams. Šis po
tvarkis taikomas ir lietu
viams našlaičiams, esan- 
tiems amerikiečių valdo- į1“10 “‘c“vs 
moję Vokietijos dalyje. Jų L .

1 ten yra nemažas skaičius, i Dėkodami jau išgirdu- i
Atsikviesti našlaičius A- Jie,ms našlaičių gelbėjimo: 

merikon atskiri asmens balsą ir laukdami dau-; 
negali. Tai gali padaryti Ziau geraširdžių, čia nori-i 
tik didžiulės organizacijos, >. papildomai pranešti 
kurioms valdžia pripažino,žinias: 
teisę duoti savo afidevi-! 1) Kiekvienas geraširdis: i

I

!

i

moksiu turiniu. Mažo ūgio žmo-i,“ , . . ■ - , • , , ,■ J ■ t, d
eus ir tarytum silpnutis bet iotus' Tokla telse sutelkta lietuvis našlaičių gelbėto- 
balsas ta p slipms. tarytum| Pr°teStantlJ ir įns, kuris sutiko apmokėti

žydų labdaros orgamzaci- keliones išlaidas, yra pra- gnausmu griauna. Žodžiai ais-Į ■ į_______ jia yta
kūs. visiems suprantami. Visip°mS’ 1
misijų dalyviai buvo patenkinti ■ Lx r 1 > vJ ... . 'mittee for Refugees, glau-i t■r per musų kleboną dėkojo. Te- veiki War Re. y
vui Andnekui uz jo pamota-, lfef Se,vjces organiZacija,! £ 
m,įs’. , ........... i sutiko duoti reikalingus a-!

Pne progos kun. mts.jomertus fidevitus lietUviams naš-
aplankė vietos tretininkes. Jos 
ir buvo pilnai užganėdintos jo 
pamokinimais ir patarimais. 
Šviesi ateitis laukia mūsų misi- 
jonieriaus lietuvių misijų dirvo
je. Jo išvaizda, jo nusižemini
mas, jo kuklumas — visa tai 
patraukia žmogaus širdį. Jis ti
kras yra šv. Pranciškaus Asy
žiečio dvasios sūnus, papuoštas 
to didelio šventojo dvasia ir do
rybėmis. Dieve jam padėk jo 
misijų darbe tarp mūsų vien
genčių čia Amerikoje.

MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

T.WASHĮMfiTpM4 4

430 UOADWAT • IOITR BOSTON
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Amerikos vaikai šios rūšies typus
sako: “Funny Faces”. Tai cirkų artistai.

rinko

Amerikos Catholic Com- i
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i Y Laičiams, jei Bendrasai A- ♦♦♦ 
merikos Lietuvių Šalpos 

; Fondas užtikrins, kad naš- ■ 
laičių atgabenimo ir ap-!*|> 
gyvendinimo išlaidos bus 
apmokėtos. Kaip jau buvo, 
anksčiau pranešta, vieno 
našlaičio kelionė iš Vokie- X 

itijos iki New Yorko kaš- X 
i tuoja 163 dol., o jo išlaiky- X 
• mas prieglaudoje ir moky- X 
kloję — 25 dol. mėnesiui. X 

Kiekvienas našlaitis, at-.& 
vežtas Amerikon, turi tei- y 
sę būti įsūnytu (adopted),'y 

i jei tik susiras jį savo šei- 
■ mon paimti norinčių ir jei ■ *♦* 
į tos šeimos bus pripažintos! *t* 
'tinkamomis ir galinčiomis■ £ 
našlaitį įsūnyti. |X

Pagal emigracijos kvotą 'X 
Lietuvai, iki liepos 1 d. A-;^

y
74 lietuviams

f 
t 
T T f 
t
Y T t

i 
t
X TYY

ragai e:mgi člcijub nvuią ,”, 
! Lietuvai, iki liepos 1 d. A-;X 
i menkos konsulai galėtų j 
'duoti vizas 71 
! našlaičiams. Jų įvažiavi- 
imo reikalu jau padaryti 
■žygiai. Atitinkami komite- 
I tai Vokietijoje sudaro rei
kalingus sąrašus.

Bendrasai Amerikos Lie-
I

Labai Naudinga Knyga -

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

N ■/-

'j*, ■.

n -- — JI

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.
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Juozas Kaslnskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmoslnal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir NaKtJ

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTĖS 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas
%

*
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KO GALIMA SULAUKTI,

DXBBININKXB

Milžiniškas Naujos Anglijos

I

Taikos Sutarčių Ar III Pasaulinio

- Po I Pasaulinio karo taikos sutartis 
pasirašė per 7 mėnesius. - Kodėl ketu
ri didieji vis nesusitaria? - Kokie ang
lų - amerikiečių planai? - Trys SSSR 
politikos dėsniai. - Dėl ko Rusija tebe-I 
laiko 10 milijonų armiją? - SSSR ruo-i 
šiasi karui. - “Pančiai blogiau, kaip i 
kardai.”

nyje: “Three Victors or 
One?” (Trys laimėtojai ar 
tik vienas). Timaševas y- 
ra didelis specialistas Ru
sijos klausimais. Savo kil
me jis yra rusas, jau prieš 
karą profesoriavęs Petra
pily, vėliau kituose Euro
pos universitetuose, jau 
14 metų kaip profesoriau
jąs USA universitetuose ir 
paskutiniu metu išleidęs 

,dvi svarbias knygas apie 
j SSSR: “Religion in Soviet 
Russia” ir “The Great Re- 
treat” (“Didysis atsitrau
kimas”, supraski — Rusi
joje nuo užsimotojo įgy- 

j vendinti marksistinio ko- 
| munizmo kaskart labiau 
i einant prie staliniškos dik- 

io X"itatūros).

Visi ruoškimės prie didelio PIKNIKO, kurs įvyks 
Brocktone, Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolyno 
kieme —

PIRMA IR DABAR
— Taika yra taip bran

gus dalykas, kad už jį aš 
atiduočiau viską, išskyrus 
teisę ir teisingumą, — yra 
pasakęs vienas rašytojas.

Taikos esame visi išsiil
gę, bet karas jau senokai 
pasibaigė, o taikos kaip 
nėr, taip nėr.

Jeigu šį laikotarpį paly
giname su tuo po pirmojo 
pasaulinio karo, štai ką 
atrandame:
— Po Didžiojo karo pa

liaubos (armistice) buvo 
pasirašytos 1918 metų lap
kričio 11 dieną. Paskuti
niai šūviai buvo iššauti tos 
dienos rytą 11 vai. Ir jau 
už poros mėnesių, f 
1919 metų sausio 18 d. į 
prasidėjo taikos konferen
cija, kovo 7 d. jau buvo 
spaudoje paskelbti pagrin
diniai numatytų taikos su
tarčių punktai, o birželio 
28 d. pasirašyta taikos su
tartis. Taigi po pirmojo 
pasaulinio karo taikos su
tartis buvo pasirašyta per 
septynius mėnesius ir 16 
dienų, ir gyvenimas, bent 
oficialiai, įėjo į normalias 
vėžes.

Dabar gi — _____ . . . ...
kapituliavo 1945 m. gegu- • ti rūpestingai demilitan-

I

TRYS NUGALĖTOJAI 
AR VIENAS

Timaševas atkreipia dė
mėsi į tai, kad karą laimė
jo trys galybės: USA, Bri
tanija ir SSSR. Visos trys 
turėtų statyti naują tai
kos rūmą, tačiau Sovietai 
elgiasi lyg jie vieni būtų 
nugalėtojai.

Britų - Amerikiečių po
karinis planas toks: Vo- 

Vokietija kieti ja ir Japonija turi bū-

Laivas SS VVilliam S. Young, Houston, Texas uoste, prikraunamas iš 
Jung. Valstybių siunčiamais UNRRA kviečiais, kurie bus vežami į Dan
cigą, Lenkiją. Ten bus išdalinama badaujantiems žmonėms.

išsirinkti. Rinkimai turi 
būti laisvi, net nei perga
lėtojai neturi kištis — nei 
aprubežiuodami rinkimų 
laisvę, nei savaip norėda
mi paveikti į tų kraštų 
konstitucijų sudarymą. 
Prieškarinės valstybių ri
bos gali būti pakeistos, bet 
tik normalių derybų keliu! 
ir atsižvelgiant į vietinių 
gyventojų valią.

Tie visi patvarkymai tu
ri būti sutvirtinti taikos 
sutartyse; tolimesnei tai
kai palaikyti sukuriama 

i Jungtinių Tautų organiza
ciją; sąjungininkų karinės 
jėgos demobilizuojamos ir 
pereinama prie pasaulio 
nusiginklavimo, karinių 
jėgų tepaliekama tik tiek, 
kiek būtinai reikalinga 
taikai ir tvarkai garan
tuoti.

PLANO VYKDYMAS
Šitoksai buvo anglosak-

diktatorius kuo iškilmin
giausiai pasižadėjo pa
gerbti demokratijos ir lai
svės dėsnius, Rusija pasi
rašė Atlanto Charterį. Ta
čiau, lyg tik mirtinas pa
vojus praėjo, tuoj po le
miamų pergalių ties Sta
lingradu, Stalino klika 

I pradėjo savaip tvarkytis, 
visų pirma savo auka pasi
rinkdamas vokiečių pirmų 
pirmiausia nuniokotą Len
kiją. Rusija vienašališku 
savo veiksmu ne tik ryžosi 
nustatyti kokia bus jos 
siena su Lenkija, bet ir 
kokią vyriausybę Lenkija 
turės. Atmesdama teisėtą
ją, ištrėmime Londone e- 
sančią lenkų vyriausybę, 
pradėjo daryti spaudimą, 

[ kad būtų sudaryta Lenki
jos vyriausybė pagal rau
donąjį skonį.

žės 7 d., besąlyginis Vokie-! zu°t°s (nuginkluotos) ir 
tijos pasidavimas buvo i dėl to per kaikurį laiką tie j 
pasirašytas 1945 m. gegu- ‘ kraštai turi būti okupuoti1 
žės 8 dieną, taigi — praėjo ! sąjungininkų kanuome- 
daugiau kaip metai, o tai-‘n^- Tuo S1 tarPu kiti kraš- 
kos derybų — nė geros ^aj» kuriuos _Vokiečių ar- 
pradžios nepadaryta ir mija buvo užėmusi ir ku- 
daugelis ne be susirūpini- vyriausybės buvo,
mokiausia —ko mes grei-ĮPrievarta ar kiek ^ves
čiau sulauksime: taikos niu
sutarties, u* ----- .- ...
ro? Kame to viso priežas-1 kraštų sąjungininkų ka- 

riuomenė turi kaip grei
čiau išeiti, o jie turi būti 

TIMAšEVO ŽODIS į pavesti teisėtoms pačios 
Atsakydamas į tą klau-Į šalies vyriausybėms, ar, 

simą daug šviesos įneša'jei tokios vyriausybės ne- 
Fordhamo universiteto so- buvo išlikusios, turi būti 
ciologijos profesorius N. piliečiams sudarytos są- 
S. Timašev savo straips- lygos laisvai vyriausybes

LABOR DAY, 
Rugsėjo 2 d., 1946

Seselės ir Rengėjų Komisija kviečia visus Naujo
sios Anglijos lietuvius, senus ir jaunus, atvažiuoti pa
silinksminti, susitikti su savo draugais ir prisidėti prie 
labdaringo darbo. Kviečiame lietuvius ne tiktai iš Bos
tono Arkivyskupijos, bet taipgi ir iš tolimesnių koloni
jų, kaip tai: Providence, Hartford, IVaterbury, New 
Haven, Ansonia, Bridgeport, Vlestfield, Athol, Wor- 
cester ir Nashua. Daugumas jūsų dar nematėte Seselių 
Naujo Motiniško Namo. Yra kas pamatyti!

Tai yra tik pradžia jų gyvenimo mūsų tarpe. Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing labai 
pageidauja, kad Nukryžiuoto Jėzaus Seselės ko grei
čiausiai pradėtų ugdyti Fondą Senelių Prieglaudai pa
statyti. šis išvažiavimas atidarys vajų tam tikslui.

Apie Nukryžiuoto Jėzaus Seselių gyvenimą ir dar
buotę bus daugiau parašyta keliuose sekamuose “Dar
bininko” numeriuose.

Visi keliai veda į B r oc k toną, į Naujosios Anglijos 
s didingą Lietuvių Suvažiavimą — Labor Day, Rugsėjo 
! 2 d., 1946. RENGĖJŲ KOMISIJA.

kurios yra palankios bri
tų - amerikiečių linijai,! 
dažnai nubaudž i a m o s, 
kaip tas įvyko su 16 lenkų 
vadų, kuriuos sovietai nu
teisė 1945 m. pavasarį. 
Kartais gi vyriausybė at- 

! statoma ir savaip perfor
muojama tiesioginiu Mas
kvos įsakymu, kaip tas 
Višinskio buvo įvykdyta 

i Rumunijoje 1945 m. kovo 
I mėnesyje.
I
| Šį savo dėsnį Sovietai į- 
. vykdė Baltijos valstybėse, 
i Lenkijoje, Balkanų vals
tybėse ir siekia įvykdyti 
Šiaurės Korėjoje, netgi 

įMandžūrijoj ir iš dalies 
i Irane.

3. Sovietai, oficialiai ne- 
i va pritardami, bet savo 
elgesiu tikrumoje pradėjo 
sabotažo veiksmus Jung
tiniu Tautu organizacijo- 
|> (UN). Sovietai siekia, 
kad pirma Trys Didieji nu
tartų visus dalykus, o jau 
tautų bendrą susirinkimą 
sukviestų tik pritarti, pa
tvirtinti tuos nutarimus, 
panašiai, kai SSSR žmonių 
rinktieji 
tik vieną teisę 
tinti Politburo nusprendi
mus.

Trijų gi Didžiųjų posė
džiuose sovietai tikisi do
minuoti (vyrauti) ar tai 
dėl to, jog taikūs anglo
saksai darys nuolaidas ne
norėdami karo, ar iš da
lies dėl to, kad Britų ir A- 
merikos interesai daugely
je atsitikimų gali kryžuo- 
tis. Jeigu gi pasirodė, kad 
sovietai negali užmesti ki-

■ tiems savo nusistatymo,
■ tada jie pasinešė “veto” 
politikos kryptimi, kaip tą 
darė Molotovas San Fran- 
cisco konferencijoj, Višin
skis Londone (1946 m. 
sausio mėn.) ir Gromyko 
New Yorke (1946 m.).

Štai dėl ko taikos sutar
čių pasirašymai, demobili
zacija ir nusiginklavimas 
nejuda iš vietos. Štai dėl 
ko nieko svarbesnio nesiti
kima iš ministerių pasita
rimų Paryžiuje.

KODĖL DERYBOSE 
LAIMI RUSIJA

Tiesa, amerikiečiai savo 
karius palaipsniui jau lei- 

įdžia namo, bet Rusija dar 
; tebeturi netoli 10 milijonų 
vyrų po ginklu, savo nau
juose penkmečiuose pa
brėžia ginklavimosi reika
lą ir Maskvos laikraščiuo
se spausdina savo teorijas 
apie periodiškai pasikar
tojančius karus “kapita-

I

KU SIJOS TAKTIKA
Tai buvo tik pradžia ir

SŲ ~~ Britų ir USA — Priganą greitai paaiškėjo So-! 
nas ir tos valstybės, kur: vietu Rusijos pokarinė!i

I

trauks iš užgrobtų kraštų. 
Jei sovietai atsisakys pa
sirašyti protingas sutartis 
su Italija ir kitais kraš
tais, sąjungininkams teks 
jas, kaip teisingai pastebi 
Timaševas, vieniems pasi
rašyti.

Tegu raudonojo imperia-

Tokie tai sovietų politi
kos svarbiausieji dėsniai. 
Britai ir amerikiečiai iš 
pradžių manė, kad tie 
skirtumai galės būti išly-į 
ginti kantriu derybų keliu. 
Derėjosi ir tebesidera. 
Žmonės ima nervintis,' 
klausdami — kodėl nesusi
tariama, kodėl Rusija vis lizmo nešėjai suprąųta tą 
išeina laimėtoja, bet juk dėsnį, kurį vaizdžiai\yra 
tas nepainu suprasti: jei išreiškęs Jerrold: 
du besiginčijantieji sėda — Mes mylime taiką, bet 
prie derybų stalo, vienas ne bet kokia kaina perka- 
iš jų nori nuoširdaus susi- mą. Vergijos pančiai yra 
tarimo, o kitas to visiškai blogesni, kaip laisvės kar- 
nenori — aišku, kad lai- dai! 
mės tas, kurs nusistatęs, 
kad į susitarimą neįeiti, i LAIMĖTI LAIKĄ 

į Gali būti tik klausimas Atsargus, apdairus, bet 
'— kodėl Sovietai pasirin- drauge tvirtas ir ryžtin- 
ko tą nebendradarbiavimo gas USA - Britų ir kitų 
kelią. Tas jau išplaukia iš tautų nusistatymas, sulai- 
jų pasaulėžiūros. Kaip mi- kantis rusų imperialisti

nių siekimų realizavimą 
(įvykdymą), labai gali pa
veikti ta kryptimi, kad bus 
laimimas laikas, o su laiku 
— gali įvykti daug pasi
keitimų. Žlugo carizmas, 
subirėjo vokiečių ir japo
nų imperializmas. Kas ga
li tvirtinti, kad raudonoji 
diktatūra ir kominterno 
imperializmas bus amži- 

i nas? Juk ir Rusijoje yra 
SSSR RENGIASI KARUI, nemaža, ir tai įtakingų vy- 

Tk<n kurie įsitikinę, kad Ru
sijai. valdančiai šeštą dalį

Tačiau Rusija jau daug pasaulio žemių ir netoli 
kraujo nuleidusi, jos ūkis, 200 milijonų gyventojų, 
seniau buvęs nekokiame visiškai pakanka ir plotų, 
stovyje (už tai jie taip ir žmonių...
šaukėsi lend-lease pagal- Dr. J. Prunskis.
bos), dabar dar labiau su
iręs. Rusija nori atsigrieb
ti, “paskutiniam susirėmi
mui su kapitalizmo tvirto
vėmis” dar nori išsiaugin
ti naują karių kartą, dar 
nori išrasti atominę bom
bą (už tat toks įkirus 
SSSR šnipų lindimas) ir 
išplėsti jos gamybą.

Dėl to Rusijoje dar yra 
neryžtingumo ženklų ir 
dėl to Stalinas kartkartė
mis savo kalbose įbruka 
posmą apie taiką. Šis lai
kotarpis anglo - saksų dar 
gali būti panaudotas pra
vesti teisingiems jų supla
nuotiems taikos dėsniams. 
Tačiau jie, pastebėję, kad 
nuolaidos tik didina rau
donųjų apetitus, turi mes
ti nuolaidų (appeasmento) 
politiką, nebeduoti Sovie
tų globon naujų žemių, 
kurių rusai neužėmė karo 
metu, jokių nuolaidų Do- 
dekanese, Trieste, šiaurės 
Afrikoj (Tripolitanijoje)! j 
Jokių paskolų Rusijai, kol t 
ji neatsižadės savo impe
rialistinių siekimų ir nesi- -

nėjome, dabar Maskvos 
laikraščiuose pakartotinai 
iškeliama klasių kova ir 
karo neišvengiamumas 
“kapitalistų pasaulyje”. 
Taigi, Sovietai mano, kad 
karas tarp dviejų stovyk
lų turi ateiti ir Raudonoji 
Diktatūra tam jau dabar 
ruošiasi ir užimtų pozicijų 
jokiu būdu nenori užleisti.

pokarinė 
taktika, kuri būtų galima 
suvesti į tris svarbiuo
sius punktus:

1. Sovietų Rusija viena 
pati, vienašališkais veiks
mais ėmė nustatinėti savo 
pokarines sienas. Tuoj į- 
jungė į Sovietų Sąjungą 
rytinę Lenkiją maždaug 
iki Cursono linijos, tris 
Baltijos kraštus, dalį Prū
sijos, dalį Suomijos ir tt., 
versdama tų kraštų gy
ventojus dalyvauti 
tų rinkimuose 1946 
sario 10 d. Naujos 
tarp Vokietijos ir 
jos, tarp Vengrijos 
munijos Sovietų buvo įves
tos nesiklausiant nė są
jungininkų patvirtinimo. 
Jie tik pastatydavo Bri
tus ir USA prieš įvykusį 
faktą, pravesdami savo 
planus, kurie kertasi su 
anglo - saksų atstovauja
mais laisvės ir demokrati
jos dėsniais.

2. Savo užimtuose kraš
tuose (Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje, Jugoslavijoje ir 
Bulgarijoje), kur tebėra 
raudonoji armija, Sovietai 
įvedė komunistų kontro
liuojamas vyriausybes, 
kuriose kominterno agen
tai įstatyti į svarbiausias 
ministerijas, kaip Vidaus 
reikalų (policija), Teisin
gumo ir švietimo. Tos vy
riausybės organiz u o j a 
“laisvus rinkimus”, pirma 
iššaudžiusios savo politi
nius oponentus (priešus), 
arba juos išveždamos. Tų!

‘kraštų politinės grupės,'listų” pasaulyje.

tik buvo galima, jį vykdė. 
Anglų ir amerikiečių ka
riuomenės beveik visiškai 
atitrauktos iš Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos ir Nor
vegijos ir tų kraštų teisė
tos vyriausybės paėmė 
tvarkyti valstybės reika
lus. Net ir buvusis priešas, 
Italija, turi savo vyriausy
bę ir rinkimų laisvė ga
rantuota. Tiesa, dar pasi
lieka britų daliniai Graiki
joj, bet ne dėl to, kad tenai 
neštų savo priespaudą, o 
tik tam, kad apsaugotų 
nuo ginkluotų raudonosios 
imperijos agentų, kurie 
bandė jėga įsistiprinti, ne
paisydami gyventojų lais
vės.

Britai ir amerikiečiai y- 
ra dideli demokratijos pio
nieriai ir jų elgesys gra
žiai derinasi su tuo di- 

■ džiuoju laisvės apaštalo 
į Kossutho paskelbtu šū- 
l kiu:

— Aš esu taikos žmogus. 
Dievas žino, kaip aš my
liu taiką, tačiau aš tikiu, 

• kad niekada nebūsiu to- 
i kiu niekšu, jog padary
čiau klaidą: priespaudą 

! laikydamas taika.
! TREČIASIS PARTNE

RIS — SSSR
Viskas būtų buvę gerai, 

jei ir trečiasis pergalės 
partneris — Rusija — bū
tų tuo pačiu keliu ėjusi. 
Tiesa, kai vakarykštis 
SSSR sėbras Hitleris savo 
staigia ataka Staliną įvijo 
demokratijų draugystėn, 
persigandęs raudonasis

i

ar trečiojo ka- s^os i ašies politiką, iš tų,
I

Beside* supplying enough fat to produce approximately half of the 
totlet bar toap <n 1945, used cooking fat turned over to the meat 
dealer* helps keep the wheels of many other industries spmning. 
Kitchen fat salvage replace* industrial fats and oils that štili cannot 
be imported from the South Pacific. Besides soap.- used fat helps 
make paper out of these logs beina fed into a southern paper mill.

Sovietai teturi 
patvir-

BET DABAR JO 
NENORI

Sovie- 
m. va- 
sienos 
Lenki- 
ir Ru-

i

EVERYONE SALVAGES!;

Leo Ourocher, manager of th« 
Brooklyn Oodgers, findo that Wilii«j 
the raccoon, has beaten him to th» 
used fat can. Even Willie seems to 
know that fat salvėse is eitai im 
peacetime as well as war and that 
conservation in America, maked 
mero fats and eile available for thą 
rast of the world,, _i
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KOLONIJOSE

LAWRcNCE. MASS

CAMBRIDGE, MASS

gegužės 4 d. Įvyko
Moterų S-gos 22 
bankietas ir šokiai

Seselių motkytojų. turėjo mar
gą programėlę. Dalyvavo pilna 
svetainė publikos.

šeštadienį 
Cambridge 
kps. šaunus 
Cdumbus svetainėje. Sąjungie-
tės svečius labai puikiai pavai
šino. Visi atsilankę tikrai turė
jo linksmą laiką. Bankietas ir 
š< kiai Įvyko 22 kuopos 30 metų 
gyvavimo proga. Sąjungietės tą 
dieną, pirmininkei p. E. Dainie
nei vadovaujant. dalyvavo 
Darbininkų radio programoje, 
pamargindamos programą dai
nomis ir kalba. Lauksime dau
giau tokių linksmų Sąjungiečių 
parengimų.

Cambridžiečiai nekantriai 
kada Įvyks kariams pa- 
bankietas. Buvo numaty-

Per kiek laiko sirgusi, paga
liau gavo "shock" ir gegužės 10 t 
d., aprūpinta Sakramentais.' 
mirė a. a. Anastazija Kraučiū- 
niene (Krafton).

Pavyzdingai išauginusi šeši 
sūnus ir šešias dukteris nuėjo 
pas Dievulį 
mokesčio. Į 
josios duktė 
kietė. Sesuo ___ _______
tojauja Elizabethe lietuvių pa-, 
rapijoje. kita duktė vienuolė Se
suo Celina. kuri darbuojasi 
Vargdienių Seselių vienuolyne 

I ii* trečioji duktė kandidatė, ku
ri ruošiasi priimti habitą pasta
rame vienuolyne.

Stebėtinas koincidentas 1 Jū
reivis Albertas, kuris labai mv- i 
Įėjo savo mamytę, nugalėjęs vi
sas kliūtis stengiasi atvažiuoti 

i Lavvrence ir Motinos dienoje su
dėti savo mylimai močiutei savo 
meilę ir ištikimybę. Eidamas į

atsiimti savo už- 1 
laidotuves atvyko' 
vienuolė Pranciš- • 
Sylvia. kuri moky- į

KAS

paper Makes A Home VETERANAMS PAGALBA
6

Veteranąj Klausimas — Veteranas 
” " ‘‘ i ar jo tarnyba iš

ligoninę. 2x/2 metu į National Home

Sekmadieni, gegužės 5 d., pa
rapijos svetainėje Įvyko paren
gimas. kur buvo perstatytas 
veikalas “Lietuvos Žemė". Vei
kalą j>erstatė Marianapolio mo
kiniai. kun. Dambrauskui vado
vaujant. Veikalas buvo labai 
jaudinantis, vien tik scenos 
vaizdas galėjo paliesti širdies 
stygas, net tiems, kurie prade
da užmiršti lietuvybę. Ypatin
gai buvo liečiantis vedėjo žo
džiai: “jūs užmirštate save, lie
tuvybę. nežinote kas esate, 
kraipote savo pavardes, ir net 
randasi inteligentų, kurie pa
slėpimui savęs net pamaino pa
vardes. kad tik nebūtų lietu
viška. o bet kada pasenstate. 
trokštumėte. kad jūsų kaulai 
liktų paslėpti Lietuvos žemelė
je. mūsų žemelėje". Iš tikrųjų, 
kiek žemai tie puola, kurie bi
josi nešioti lietuvišką pavardę, 
jie tiek nesupranta, kad lietu
viu gimęs, lietuviu ir mirs. Pa
rengimo pelnas paskirtas Ma
rianapolio Kolegijos parėmimui

The two stenes here show what can be done with wallpaper *t 
small cost to improve the appearance of the typical small apartment, 
uirhout any anhitectural changes. «

With good taste and a few dollars a drab, uninteresting apart- 
ment becomes a bright and cheery home.

The apartment shown here is typical of thousands throughout th« 
land, which can be made niore liveable by the šame type of wall 
treatment.

A blue and white leaf-pattem united wallpaper was the startine 
point. New draperies, slip covers, two new lamps, and a change in 
ihairs and tables in front of the window completed the transformation.

•‘Doing over” the place, one room at a time, is an eaciting projact 
in which the whole farųily can take a lively interest.

Klausimas — ’ 
sužeidė prie darbo. Jį tuoj j klausia 
nuvežė į miesto j - 
Ar ji dabar galima perkel- Guard bus skaitoma prie 
ti į Veterans Administra-Jpaliuosavimo punktų? 
tion ligoninę?

Atsakymas — - Taip. Ne- tional Home Guard neturi 
paisant kur buvo sužeis
tas. Kada tik gydytojas 
pasakys, kad jį galima 
perke’ti, jeigu tik Vete
rans Hospital jam bus vie
tos, jis gali būti perkeltas.

Čia norime pabrėžti fak
tą, kad kada veteranas 
staiga suserga nuo tarny
boje gauto sužeidimo, nors 
ir gyvena toli nuo Vete
rans’ Hospital, jis gali gy
dytis bet kurioj ligoninėj 
arba kreiptis 
taus gydytojo, ir tam tiks- tomą pakeisti.

Atsakymas — Ne. Na-

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
parapijos svetainėje įvyko pa
rengimas pagerbimui Motinų. 
Mokyklos vaikučiai, išmokyti

Visi 
laukia 
gerbti 
tas surengti gegužės' mėnesyje,
kur šauniame viešbutyje. Ban- 
kieto laukia ir sugrįžę kariai. 
Alumniečiai. kurie taip puikiai 
sugebėjo sukelti fondą šiam j 
tikslui, turi sugebėti greitu lai
ku ir ši bankietą Įvykdyti, nes 
šis fondas buvo keliamas tik 
vienam tikslui, karių pagerbi
mui. Grįžę kariai, daugelis su
kuria šeimynini gyvenimą ir
skirstosi iš mūsų apylinkės. į stubą patėmijo prie durų paka- 
Dauguma pageidauja, kad ban-; bintą gėlių vainiką. Negalėda- 
kietas su šokiais būtų rengia-! mas suprasti kas čia gali būti.1 
mas Bradford ar Continantal' įėjo į savo stubą ir ten pamatė
viešbučiuose. Visi nekantriai > pašarvotą savo mamytę. Na- pakuoja drabužius ir 
laukiame, kada alumniečiai su- i miškiai siuntė jam žinias apie 
rengs bankietą karių pagerbi-' mamytės mirtį, bet tie praneši
mui. Jie to pilnai užsitarnavo.! mai dar tebeieško jūreivio, kū
jų pagerbimas pirmoje vietoje. | ris budi pas savo pašarvotą my- 
mūsų reikalai vėliaus. Įima mamytę.

Sekmadieni, gegužės 19 d.. 10; 
vai. rytą. N. P. bažnyčioje at
našaujamos šv. mišios Moterų I 
S-gos 22 kp. intencijai. Visos 
narės bendrai maršuos išklau
syti mišių ir bendrai priims Šv. 
Komuniją. Narės susirenka į 
svetainę prieš mišias bendrai 
maršuoti ir išklausyti mišių.

Gegulės 12 d.. Motinos dieno
je. Šv. Vardo draugijos nariai 
po savo mišių ir Komunijos tu
rėjo svetainėje pusryčius, ku
riuos pagamino Jonas Stanavi- 
čius ir Martinas Blaževičius, 
neseniai grįžę iš kariuomenės.

Šiame metiniame susirinki
me išrinkta nauja valdyba. 

• Pirmininku išrinktas p. F. 
Krancevičius: pagelbininku — 

raštininku 
— Pranas Vencius: iždininku

Motinos dienoje, p.p. Monkų Jurgis Piekarskis; 
namuose lankėsi jų sūnus kapi
tonas F. Monkus ir jūr. T. Mon- vtautas Bauba: maršalka

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimar

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Teiephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

nieko bendro su kariuome
ne. Tik laikas aktyviai 

' praleistas kariuomenėje 
bus skaitomas.

Klausimas — Ar teisybė, 
kad pagal neseniai priimtą 
priedą prie GI Bill, dabar 
viena pilna suma išmokėta 
ant Govemment Life In- 
surance?

Atsakymas — Ne. Ap- 
draudos išmokėjimai mo- 

_ , kami mėnesiniais mokes- 
prie priva-i čiais. Washingtone svars- 

. Kada bus 
pakeista mes pranešime 
savo skaitytojams.

Klausimas — 1943 m. su
laukiau 43 m. amžiaus. Po 
vienuolika' mėnesių ka
riuomenei paliuosuotas dėl 
darbo karo įstaigoje. Man 
praneša, kad negaliu rei
kalauti “mustering out” 
mokesties. Ar galiu reika
lauti kitų naudų pagal GI 
Bill?

Atsakymas — Public 
Law 345 (GI BILL) teikia 

I tamstai visus “benefits” 
• apart ‘mustering out pay’. 
' Vyrai paliuosuoti dėl svar
bių darbų karo industrijoj 
nebuvo padengti.

Public Relations Bureau 
C'atholic War Veterans 
Empire Statė Building 

New York 1, N. Y.

I

lui išmokėti pinigai bus 
jam sugrąžinti.

Klausimas — Veteranas, 
pasiruošęs vykti užsienin, 
praneša, kad jo žmona ką 
tik mirė ir jis turės siųsti 
savo 4 metų sūnų į našlai- 

Sekmadienį, gegužės 19 d., 8. čių namą. Ar gali sutvar- 
val. rytą, Šv. Jurgio lietuvių' fcyti savo dalykus taip, 
par. bažnyčioje įvyks šv. mišios 
LDS 3 kuopos i.arių intencija.
Visi dalyvaukite.

Ponia Leonora švenčionienė dytas specialus autobusas 
“canned 

goods”, kad nusiuntus per 
BALF nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams. Aušrelė.

i
Geąužės 11 d. staiga mirė Jo- 

nas Aluza. gyv. Bridgeport, 
Conn.. pp. Kazlauskų ir Bud- 
reckių. gyv. Brockton. giminai
tis. Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną ir sūnų. gyv. Cambridge.

WORCESTER. MASS.
Šiomis dienomis teko sužinoti. 

Laidojamas geg. 18 d., 9 vai. kad r^mažas skaičius lietuvių 
rytą iš Nekalto Prasidėjimo ruošiasi važiuoti į Darbininkų 
lietuvių par. bažnyčios.

i

radio koncertą, sekmadienį, ge
gužės 19 d., kuris įvyks Jordan 

Sekmadienį, geg. 19 d.. 3 vai. Hali, Bostone.
po pietų. Nekalto Prasidėjimo Tą pačią dieną įvairios drau- 
par. bažnyčioje priims Moterys- g’j°s ruošia pikniką Maironio 
tės Sakramentą p. Mykolas parke, 1 vai. jk> pietų. Labdary-
Raulinaitis ir p. Alena šarkaitė, bes draugijos vadovybėje. Bus gauna.

I

kad šis našlaičių namas 
gautų vaiko užlaikymo 
mokesčius?

Atsakymas — Taip. Pra
nešk Dependency 
fits, Newark, N. J. 
laiku pasiųsdamas foto
statinę kopiją mirties cer- 
tifikato. Laiške pranešk, 
kad nori kad šis našlaičių 
namas gautų vaiko užlai
kymo mokesčius.

Klausimas — Bu v u s i 
WAC praneša, kad ji dir
ba krautuvėje. Algos ne- 

, tik nuošimtį nuo 
visų pardavimų (taip sa
kant, dirba “on commis- 
sion”). Pragyvenimui pra
leidžia visus taip uždirb
tus pinigus. Ji dabar nori 
žinoti ar ji gali prašyti be
darbės kompensacijos pa
gal GI Biliaus?

Atsakymas — Ne. As
muo, kuris gauna atlygi
nimą pagal savo pastangų, 
neskaitomas kaip vienas, 
kuris seka kokį užsiėmimą 
arba turi savo biznelį.

Bene-
Pačiu

i 
i

Pavojumi yra bandomas 
drąsumas, piktumu —gal- 

! votumas, neturtu — drau
giškumas.

įvairi programa, muziko Juozo 
K. Žemaičio vadovybėje. Gros 
League Drum Corp. Dovanų 
traukimas ir kitos įvairybės su- 

Gegužės 2 dieną ponai Juozas darys dalį programos. Bus ska- 
ir Julia Ikasalai, gyvenanti 36 
Enterprise St.. Brockton. Mass., 
susilaukė sūnaus. Motina ir I 
naujagimis sūnelis yra geroje 
sveikatoje. Sveikina savo sūnų 
ir marčią tėveliai Juozas ir Jo
nė Ikasalai ir sesuo Rūta ir lin
ki geriausios sveikatos.' 
džiaugsmo su naujagimiu sūne
liu.

ko- 
tie

V. Černiauskas. Visų kitų 
misijų pirmininkais palikta 
patys, būtent: programų 
Petras Jeskelevičius; jaunimo i 
— Jonas Stakeliūnas: karo ve-; 
teranų — Juozas Černiauskas: ■ 
radio — Jonas Žemis; publika- 

Įcijos — Martinas Blaževičius ir 
kiti.

Laike pusryčių kalbėjo pora, 
. svečių kalbėtojų pasaulionių iš . 

: kunigas Maurice Sa-1
iletų dėi koncerto dar galima varc>as> O.M.I.; profesorius Ob- 
gauti A. Daukanto kartui.ėję.! seminarijos. Natick. Mass..

kus. p. Monkienei tikrai links
ma buvo Motinos diena.

19 d..
Įvyksta 

Darbininkų radio koncertas.' 
Nereikia aiškinti ir reklamuoti 
ji. nes visi žinome, kad koncer
tas bus vienas šauniausių. Cam- ’ 
bridžiečiai ir šįmet koncerte 
gražiu skaičiumi pasirodys. Bi- galerri-

Sekmadieni, gegužės 
Bostone. Jordan Hali.

I
i

i
187 Webster Avė.. Cambridge.

Sekmadienį, gegužės 12 d..
8:30 vai. mišiose. Šv. Vardo

: draugijos vyrai g
dė. Pagerbimui motinų, visi
bendrai priėmė šv. Komuniją. ]

I A. D.:_ i
4 
i

I j 
j i i 
I 
I 
i 
I 
I 
I I 
i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pastatom gerinusį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Pai engimą
Kainos prieinamo*

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERT'LSKIS. Namu Tel. Dedham R

ir mūsų vietinis klebonas, kun. 
P. M. Juras. Jis dėkojo buvu
siai valdybai, ypač p. M. Bau- 
šai. J. Blaževičiui ir A. Kašėtai, 

gražiai pasiro- ^urje įr organizavimo laiku yra 
labai daug pasidarbavę draugi
jos labui.

Visi vienbalsiai nutarė spe- 
i cialiu busus važiuoti į viešas pa- 
■ maldas — šventąją valandą, 
Boston. Mass.. birželio 2 d. Ten 
pat keliolika narių padavė savo 
vardus naujam šv. Vardo drau
gijos pirmininkui, p. F. Kran- 

turėti pilnącevičiui. 
busą.

Tikimasi

I

BROCKTON, MASS

N0RW00D, MASS.

nių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečia visus dalyvauti.

Kvieslys, t

I

ir

s

;

IDEAL PHARMACY
i Lietuviška Vaistinė i

29 Kelly Sųuare
‘ 'Vemon Square)

\Vorccster, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palengvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistns. kurie yra nuoširdžiai pa
gamina:::: Lietuviškoje vaistinėje.

Mūsą patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šalty 
gėrimu ir ledy. Šiltose dienose 

iki vieta atsikvėp’.i ir susitikti 
pažįstamais, kad pažintis su

panti.
Savininkas

Vytautas Skrinska, B. S. 
Beg. Pliarm.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. i 

‘Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,

K \I)A JIS PERKATE REIKMENIS

WORCESTER. MASS
275 Main St., Webster, Mass.
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Aušros Vartų Parapija
DAINŲ KONTESTAS

Kareivių Tėvų. Motinų
Žmonų draugija ruošia didingą 
vakarienę, parapijos salėje, sek
madienį, geg. 19 d., 7 vai. vaka- 

: re. Pelnas skiriamas fondui, 
kurs yra keliamas pastatymui

_ paminklo visų parapijos karei-
Desimtame Katalikių Moterų . x . . .vių atminimui.

Kongrese. Kuris įvyko sios sa- _ .. _ , .. . Ponia Tekle Mažeikiene pra-
vaites antradieni ir trečiadienį. . , , , ... ...... , . .. nesą, kad bus labai puiki prog-
įs Sv. Jurgio lietuvių parapijos ~ ., , , ’ , , rama. Gros armonistai Antanas

; dalvvavo ponios F. Jankaus- _ ~ „ I, . * , _ , . , . . Pupelis ir Juozas Savage. Bus
kiene. J. Paul. A. Lyons ir A. . . ‘

... * dainų, juokų bei kitų margumv-1
v. Kneiziene. I

nų.
1 Svarbiausia dalis, tai lietuviš
kų dainų kontestas. Konteste 
dalyvaus Socialio Klubo Moterų 
grupė ir jauni iš karo sugrįžę' 
vyrai, kurie irgi turi savo gru
pę.

Kontestas pasidaro žingei- 
desnis tuo, kad varg. Vincas 
Burdulis lavina abi grupes. Už
klaustas katra grupė jo many
mu geriau dainuoja, jis nieko 
neatsako. Pasirodo, kad jis yra 
geras diplomatas.

Vyčių 116-ta kuopa yra nuta
rus paaukoti gražią taurę gru- 

Į pei, kuri laimės. Dabar katra 
1 grupė gaus tą taurę? Tai pri
klausys nuo atsilankusiųjų, nes 
rankų plojimu nuspręs, katra 

! grupė užima pirmą vietą.
Vakarienės vedėjas Juozas 

Glavickas sako, kad vakarienė

i

Feliksas Kenstavičius 
prie pirmos

oooo

Trečiadienio vakare įvyko 
Moterų Sodalicijos parengimas 
“NIGHT OUT". Buvo įvairi 
programa. Dalyviai-vės pavai
šinti skaniais užkandžiais.

Pasakyk krautuvnmkui. kad jūs norite finansuoti savo 
pirkinius per Shawmut InstalJment Loan Plan . . . arba 
pašauk bile kurį iš mūsų 24 ofisų.

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams.

The ?\ątional

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 \Vest Broaduay

® ® G 0 0 0 0 0 •£■ £• 0 0 0 0

Kun.
ruošia vaikučius

I Komunijos. Pamokos įvyksta
i sekmadieniais ir šokiomis die- I
I nomis.I

______________________

1
| j ras Raznauskas. jau nusikraus- 
J tė gyventi Palangon. ir su bir- 
n j želio mėnesiu vėl bus laikomos

| koplyčioje sekmadieniais
j šios.

i

i

Motinos Dienoje, gegužės 12. •
I 

Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje laike 8 vai. šv. mišių ben
drai priėmė šv. Komuniją šių 
draugijų nariai: Šv. Vardo, L.

Palangos prižiūrėtojas, p. Pet-' Vyčių ir Sodalicijų.

Tą dieną Įvyko Gegužinė pro
cesija ir pamaldos 3 vai. po pie- 

. ; tų. Procesijoje dalyvavo Soda- 
j lietės. moterys ir merginos. Po 
• pamaldų, parapijos svetainėje 
įvyko graži programa motinų 
garbei.

Daug kas jau nusipirko Lietu
vių Radio KONCERTO tikietų

Statybos Fondo komisija, ge- 
į gūžės 11 d., šv. Marijos svetai- 
| nėję, turėjo surengusi “Mins- 
įtrel Show" ir šokius.

Programai vadovavo 
j Sakas. Programa 
' dainų, šokių ir džoksų. Neteko binkite įsigyti. 
| sužinoti kiek liko pelno, nors 
žmonių buvo nedaugiausiai.

Tikimasi, kad antrame paren
gime, gegužės 18 d., susirinks 
daugiau.

“Minstrel”
ninkas buvo
prie tikietų

1 Ona Songailaitės.

muz. P.' ir ruošiasi vykti. Jeigu dar kas bus skani. Draugijos pirminin- 
susidarė iš i neturite tikietų, tai pasisku-

Kaip žinoma, 
koncertas Įvyks sekmadienį, 
gegužės 19 d.. 3:30 vai. po pie
tų. JORDAN HALL, Bostone. 
Norintieji važiuoti specialiu au
tobusu. tuojau praneškite p. 
Ievai Tvaskienei, 5 Atwood 
Avė., arba pp. Kavolynam, 17, Kraunelienė, 
Chapel St. Jeigu susidarys ne-. 
mažas skaičius, tai bus pasam- Ona Leketienė.

komisijos pirmi- 
Feliksas Schwed. 
p-lės Marijona ir

kas Juozas Matačinskas taip-gi 
i praneša, kad bilietai (kaina
$1.00) eina gana smarkiai. Ki
tos, kurios dirba

. . .
misijose,
Marcelė
Buckley,
Marijona

įvairiose ko- 
yra: Julė Karalienė, 

Kureišienė, Elena 
Agota Kasparienė, 

Paleckienė, Elžbieta 
Ona Neverdans-

kienė, Teresė Saurušaitienė, 
Aidas.

t

i I

ž

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LĖKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- 5 
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti, į

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siuskite:

DARBININKAS \
366 West Broadway So. Boston 27, Mass. 8
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ŽINUTES

Aukoti. N. N. aukavo bažny
čios taisai $5, Magdalena Baku- ? 
naitė $10, Stakučių šeima $25, 
Barbora Searafinaitė $50, Pet
ras Bernatavičius ir žmona $50; 
po $100. aukavo Domininko 
Daunio šeima, Justina ir Felik
sas Pažasis, Katrė Gronskienė, 
Lipskų šeima ir N. N.; kun. Al
bertas Abračinskas $200. Kun. 
Albertas yra pirmiau aukavęs 
$500, $300, su šia paskutine au-

ka jis šiam savo užmanytam 
ir vedamam fondui jau paklojo 
visą tūkstantinę ir tampa 
stambiausiu aukotoju iki šiol.

Salės taisai aukavo N.N. $2. 
Ačiū visiems aukotojams.

Sekmadienį, 9 v. r. yra gieda
mos šv. mišios Lietuvos Dukte
rų draugijos intencijai.

Po sumai bus teikiamas Pa
laiminimas su Švč. Sakramentu.

Mišparai nebus laikomi, kad 
norintieji galėtų eiti Darbinin
kų radio koncertan bei dalyvau
ti popieros vajuje.

DAKTARAI PO KONCERTO į 
CLEVELANDĄ

^ou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway 
So- Boston, Maas.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

I
I
Į

i
Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
Se. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo • ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbridg« 6330

LRepshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVABD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—* ir 8—8

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE < INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. Be. Boeton 0948

Res. 37 Oriole Street
We*t Roxbury, Mase.

Tek Parkway 1233-W

Susirinkite Valandą 
Ankščiau

Sekmadienį, gegužės 19 d. Šv. • 
Jono Ev. BĮ. Pašalpinės draugi-; 
jos susirinkimas įvyks vieną va
landą anksčiau, būtent, 1 vai. 
po pietų. Tai daroma, dėl įvyk
stančio Darbininkų Radio Kon
certo, kuris prasidės 3:30 vai. 
po pietų, Jordan Hali, Bostone.

Kviečiame visus narius ateiti 
1 vai. po pietų.

J. Glineckis, sekr.

Darbininkų Radio metinis 
koncertas tampa tokiu įvykiu, 
kokio negalima apleisti į jį ne
atsilankius, juomi nepasigerė
jus. Tai lietuvių pasididžiavi
mas prieš kitataučius, kad jie 
turi jėgų tokį koncertą suruoš- 

s Bostono muzikos, 
meno ir aukštųjų mokyklų cen
tre — Jordan Hali. Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių Grupė, 
nors ruošiasi tolimon kelionėn 
— Cleveland, Ohio, bet į koncer
tą atvyks, nes tokios meno 
puotos apleisti negali. Ypatin
gai nori išgirsti Viktorą Bende- 
rį dainuojant ir Ipolitą Valen
tiną grojant. Mat jaunimas do
misi daugiau jaunais

Išklausę koncerto, 
dieną, geg. 20, 8 vai. 
sa grupė (16 šokėjų 
kantai) su keliomis palydovė
mis išvyksta dalyvauti Natio- 
nal Folk Festivale, kurį ruošia 
Cleveland Sesąuicentennial Co- 
mmission ir Westem Reserve 
University. Bostono Lietuvių 
jaunimui paskirta dalyvauti 
programoj svarbiausioj — ati
darymo dienoje (po pietų ir va
kare) geg. 22 d. Jie ten demon
struos lietuvių tautinius šokius, 
muziką ir kostiumus.

I
; ti pačiameI

į 
i

Lankėsi

i

artistais.
sekančią 

vakare vi- 
ir 4 muzi-

Real American Favorites

*
REIKALINGA

patyrę Šilk Finishers, naujoje 
moderniškoje dirbtuvėje. Geras 
atlyginimas, nuolatinis darbas.

CADILLAC CLEANSERS, Ine.,
35 Damreli St., So. Boston,

arti Andrew Sąuare.
(17-21)

REIKALINGA
moteris 2-ji virėja. Darbas die
nomis, geras atlyginimas. Pato
gios valandos.

1,1 VERYBODY loves light, tender 
Ujhot breads made with corn meal! 
Com stieks—muffins Johnny cake— 
all can be deliciously made with this 
one recipe. Ever since the early set- 
tlers discovered it, this all-American 
grain has added its rich. nutlike fla- 
vor to our favorite dishes. For a 
vholesome, nutritious meal, serve 
these hot breads with a crisp green 
salad. For an extra-delicious dessert. 
serve them with honey, molasses, or 
maple sirup.

Here’s an easy, sure way to get 
light, tender, wonderfully delicious 
corn bread.' Make it the Spry way. 
This creamy all-vegetable shorten- 
ing euts into the dry ingredients 
luiekly-saves the fiavor, too—lets the 
nutty rich goodness of the corn meal 
come through. Clip the recipe and 
find out for yourself. Serve one of 
these tempting golden corn breads 
today and hear your family cheer.

2 teaspoonssait 
’; cup Spry
2 beaten 

1 vi eups m ii k

Com Stieks
1 cup sifted 

flour 
1 ’į eups corn 

meal ]
3 teaspoons 

bakirų; ;>ov. der
Sift flour with corn meal. 
baking powder, and salt. Cut 
in Spry until finely mixed. 
Combine eggs and milk and 
stir into corn meal mixture.

Heat corn stiek pans in 
oven. Brush with Spry. Fili 
hot pans with batter. Bake in 
very hot oven (450’ F.) 15 to 
20 minutes, or until brown. 
Makes 1% dozen.

Corn Muffins. Bake in 
Sprycoated muffin pans in hot 
oven (425’ F.) 25 to 30 min
utes. Makes l'į doz. muffins.

Johimy Cake. Bake in Spry
coated 12 x 8’į x 2-inch pan 
in hot oven (400’ F.) 25 to 30 
minutes.

kuris tęsėsi ligi Hitlerio susikir- * atsisakymas stoti j karą ir po- 
timo su Stalinu lietuvių tautos; litiniai bendradarbiauti su Vo- 
egzistencija buvo visai sudrum- i kieti ja, nežiūrint jos pakartoti* 
sta: religinis, kultūrinis, sočia- nų reikalavimų, iššaukė žiaurių 
linis, ekonominis ir politinis represijų iš vokiečių pusės. Pa- 
tautos gyvenimas buvo iš pa- žino lietuviai nacių kalėjimus ir 
grindų sugriautas. Tačiau iškal- j koncentracijos stovyklas, ir 
bingiausią tų nelemtųjų metų daugiau kaip 100,000 jų buvo 
teroro liudymą visų pirma suda- deportuota į Vokietiją 
ro žmonių nuotoliai:
čiais lietuviai buvo žudomi, me- šitie bandymai nė kiek nesuma- 
tami į kalėjimus ir vežami į to- žino lietuvių pasyvaus pasiprie- 
limas Sovietų Sąjungos sritis, šinimo. Didžiųjų vakarų demo- 
Vien tik per tris dienas, nuo 14 kratijų mažoms valstybėms ir 
iki 17 birželio, 1941 metais, bu- mažoms tautoms suteikti daug 
vo deportuota apie 40,000 žmo- kartų laisvės pažadai stiprino 
nių. visai neatsižvelgiant į am- lietuvių tautos pasiryžimą tęsti 
žiu, užsiėmimą ar sveikatos iki galo nelygią kovą savo lais- 
stovį. Jie visi, vaikai ar seniai, vei ir nepriklausomybei atgautu 
vyrai ar moterys, be maisto ir: Vokiečių kerštas prieS lietu. 
be„'ia.ndenS_bUV° *««* a“S°- Lietuviai kovo-

je visokiais būdais. Štai pavyz
džiui netoli Švenčionių žuvo du 
pikti vokiečių - nacių SS kari- 

kelio stotyse, kuriose tie žmonių njnkai kurie nuo|It siauW 
apylinkėje. Naciai paskelbė, 
kad už du naciu jie nukaus tūk
stantį apylinkės gyventojų. Ir 
jie pradėjo žudymą. Kas buvo 
pirmas sutiktas tas buvo įskai
tytas į eilę ir nužudytas.

J.K-pa. 
(Bus daugiau)

priver-
tūkstan-, čiamiems darbams! Tačiau visi

vuiinius vagonus ir uždaryti. Ir 
ne vienas tų nelaimingųjų su
tiko mirtį dar Lietuvos geležin- i

ESSEX FOOD SHOP,
1 Essex St., Boston.

(17-21)

Reikalinga moterys, dirbti 
pantry. Taipgi moteris kaipo 
chamber maid. Atsišaukite: —j 
Personnel Office, Beth Israel 
Hospital, 330 Brookline Avė., 

Boston. (17,
I

Rap.

Trečiadienį, geg. 15 d. “Dar
bininko” įstaigoje lankėsi mūsų 
pirmininkas kun. P. M. Juras ir 

! jo vadovaujamos parapijos dvi 
atstovės, pp. Veronika Gecevi- 
čienė ir Stella Raznauskaitė. 
Jos papasakojo savo įspūdžius 
iš Katalikių Moterų Lygos Kon- 

igreso.

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

Lietuvių Tauta Mirti Nenori
Gyvu Žodžiu Liudijo ]. Savaitis Apie 
Bolševikų ir Nacių Terorą Lietuvoje

Reikalinga tuojau mergina 
dirbti prie lengvaus Warehouse 
darbo, uždėti tags ir surišinėti 
maišelius. Reikalinga dirbti 5 

i dienas. Atsišaukite: Morton’s 
Shoe Stores, Sth Floor, 210 Lin- 
coln St., Boston, Mass. (17)

f REIKALINGA HAYES BICK-
FORD Ll'NCH SYSTEM, Ke-

pykloje ir Kuknioje pagelbinin-
i 

kų. Geras atlyginimas ir valgis.
i

Matykite: Mr. Heywood, 32

Garrison St., Boston, tarp 9-5

vai. p. m.

738 & 740 E. Broadway
; SO. BOSTON. MASS. — Tel.SOU4G45 į

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

Pristatome Alų ir Tonikų

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

ii 
i! 
ii

L

prigrūsti vagonai išstovėdavo 
po kelias dienas. Gitų, kurie tuo 
metu gyvi išliko, likimas neži
nomas. Pripuolamai į Lietuvą 
atklydę labai negausūs tų iš
vežtųjų laiškai rodo, kad vyrai 
buvo uždaryti priverstiniems; 
darbams į koncentracijos sto- ■ 
vykias, moterys išsiųstos į fa
brikus ar kolektyvius ūkius, o! 
vaikai atskirti nuo tėvų ir ati- i 
duoti į sovietiškas prieglaudas. | PARSIDLODA 2

Visa tai buvo ne kas kita, mūro namas, 2-jų karų gara- 
kaip Sovietų Sąjungos nuspręs-; džius, vištininkas, 4 obelys, pu
to Baltijos tautų išnaikinimo sė akerio žemės, visi imprumen- 
pradžia. Ir tikrai, sovietų rėži-! tai. Atsišaukite pas A. Gervelis, 
mui Lietuvoje sugriuvus, buvo 9 Keefe Avė., Newton Upper 
rasti nepaliesti slapti doku- Falls, Mass. 
mentai. kurie parodo, kad Mas- 11 
kva jau buvo išleidus dekretą į PARSIDLODA 3 familijų na- 
deportuoti į tolimas Sovietų mas po 5 kambarius, karštas 
Sąjungos sritis apie 700,000 lie-' vanduo, užpakaliniai piazai, vi- 
tuvių. i si įrengimai. Vidurinis pagyve-

Bolševikų teroro darbai liks nimas tuščias. Pašaukite po 6 
netik lietuvių istorijoje am- va^- *r Sekmadieniais: Geneva 
žiams įrašyti, bet ir viso pašau- 6743. (10-14-17)
lio civilizacija skirs raudonojo p 
bolševizmo laikotarpiui vieną iš 
liūdniausių pasaulinių įvykių. 
Lietuviai niekuomet nepamiršs 
sušaudymo nekaltųjų Preveniš- 
kio koncentracijos stovykloje 
žmonių. Pavyzdžiui, kada jau 
vokiečių naciai kirto savo drau
gams bolševikams į kailį ir rau
donieji turėjo apleisti Lietuvą. 1 
tuomet gaujos NKVD komunis
tų atvyksta į Preveniškių kon- - 
centracijos stovyklą ir pirmuo
sius sušaudo tos stovyklos sar
gus, jų žmonas ir vaikus. Tada 
išrikiuoja per penkis šimtus ka-

; linių ir juos sušaudo vietoje, 
kad bus Garsįame Rainių miškelyje bu-

I 
i

I

i

i

!
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ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDLODA

(14-17-21)

kad nekiltų agitacija iš pusės 
opozicijos. Taigi bolševikai vie
ną naktį suareštavo per 3000 
Lietuvos inteligentų, kurie nie
kuo nebuvo kalti, tik tiek, kad 
jie menamai galėjo. Taigi už tą 
galėjimą ir buvo sugrūsti kalė
jimuose, kiti ištremti į Sibirą, 
kiti likviduoti. Pirmoje eilėje 
buvo kalinami įžymieji Lietuvos 
žmonės, pasauliškiai ir dvasiš
kiai, buvusių vyriausybių nariai 
ir visi tie, kurie valstybės admi- i 
nistracijoje buvo užėmę nors 
kiek svarbesnę vietą, o taip pat 
net ir religinių bei kultūrinių' 
organizacijų nariai.

Prie to dar balsavimuose bu
vo padarytas neva pagąsdini
mas piliečių, bet tikrumoje su- 
registravimas visų Lietuvos pi
liečių, kad vėliau būtų prie ko 
kabintis ir areštuoti. Buvo taip. 
Kai artinosi rinkimų diena, tuo
met plačiai paskelbė, J 
balsuojant reikalingi ir pasai, į vo nukankinti lietuviai visokio- 
nes juose bus atžymima ant- mis priemonėmis: šutinami ko- 
spauda. kad “balsavo”. Tie gi,!pūstų katile; lupama oda; kar-

(Tęsinys)
Dar prieš prisijungdama Lie

tuvą, Maskva vienašališkai at- 
(17) šaukė Lietuvos konkordatą su 
----- Šventuoju Sostu, ir apaštališ

kasis Nuncijus buvo priverstas 
palikti Lietuvą. Dar prieš pri
jungimą Lietuvos prie bolševi- 
kijos. Maskvos agentai ruošė 
masinius mitingus miestų aikš
tėse į kurias suvarė darbinin
kus ir ūkininkus po prievarta 
ir nei Lietuvos himno nei Lietu
vos trispalvės nesimatė, tik rau
donas skarmalas ant šakalių ir 
raudonosios saulės garbintojų 
atvaizdai su raudonojo komu
nizmo vadu priešakyje.

Kad užtušuoti komunistų dar
belius Lietuvoje buvo paskelbti 
rinkimai. “Demokratiški” rin
kimai į liaudies seimą. Paskel
bė komunistų atsiųstieji iš Mas
kvos dirigentai tik vieną kandi
datų sąrašą, kokios tai Darbo 
partijos vardu, kurios ligi šiol 

. nieks nežinojo ir tik tiek vardų 
iš komunistuojančių tarpo, kiek 
reikia išrinkti atstovų. Reiškia 
ar rinksi ar nerinksi, vistiek tie 
paskelbtieji bus išrinkti. Tai bu
vo komedija. Be to, buvo iš ank
sto Maskvos nustatytas nuo
šimtis balsuotojų ir dėl lietaus 
rinkimus prailginus ir dar rin
kimams neužsibaigus, Maskva 
pranešė, kad Lietuvoje balsavo 
99 nuošimčiai su viršum. Tai 
buvo visam pasauliui matomas 
melas, kuris buvo vienas iš dau
gelio kitų.
ATSIVĖRĖ KALĖJIMŲ 
VARTAI

(14-17)

REIKALINGA Seamstress. 
Dalinai ar visą laiką dirbti. Siū
ti rankomis. Persiūti guzikus ir 
pataisyti išįrimus pamušaluose. 
Atsišaukite: MODEL PLANT, 
Ine., 110 Main St., Kendall Sq., 
Cambridge, Mass. TRO 5510.

(14)

BATSIUVIAI
REIKALINGI VYRAI IR

MOTERYS

1

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.
South Boston, Hm

i

į

Patyrę modelio A Perferatoriai. 
Patyrę Eyelet Machine opera
toriai dirbti prie aukštos rūšies 
batų. '

FRENCH SHRINER & IRNER,
63 Melcher St., So. Boston. 

(3, 7, 10. 14. 17, 21)
Prieš pat “liaudies rinkimus” 

bolševikų agentai prisibijojo,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6tn St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parktvay—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston, 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 

antrų antradienj mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BL. PAtALPINK* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Re*. Šou 3729 Šou 4818

UthiianianFuntitiireCo.
MOVER8 — 
Insured and

Bonded 
Locai A Lonp 

Distanc* 
Movlng

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

žmonės suprato bolševikų ren- dais išmaišomi viduriai; piauna- 
giamą klastą ir ryžosi, kad ir mi liežuviai ir tt. Tai buvo bai- 
nenoromis eiti prie urnų. Kaip sįos djenos visoje Lietuvoje, 
tūlas anglų korespondentas pa-j Ar reikia stebėtis, kad karas 
tyre tos urnos buvo siauros ir koks baisus 
lapeliai metami turėjo kristi ly- Į baisiose dienose, 
giai viens ant kito, todėl lietu- j 
viai, kurie nenorėjo mesti tikro 
lapelio ir metė tuščius, jie buvo 
lengvai sužinomi, nes bolševikų 
agentai žymėjo eiliniu numeriu 
balsuotojus. T 
balsavimai ir vis nei pusės bal-' 
suotojų nebuvo atvykę, tai tuo
met politrūkai - agentai sužy-: raudonaisiais engėjai ir perse- 
mėję kryžiukais balsuotojų pa-; kiotojaį.
vardes sumetė tam tikrą skai- Tikroji tautog valia tepagi. 
čių ir dar su kaupu lapelių, taip reiškė 1941 metų bėglio 22—

dais išmaišomi viduriai; piauna-

So. Boston Funtitare Co.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/* West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1A1
bet tose Lietuvai 

kada trenkė 
vokiečių kanuolės į Lietuvoje 
besiaučiančius bolševikus, lietu
vis nudžiugo. Ar lietuvis nu
džiugo. kad naujas karas arti
nasi?! Ne. Jis nudžiugo, kad 

Kada jau baigėsi įartinasi galas tam raudonajam 
siautimui. Nors vėliau apsivylė, 
nes naciai buvo lygiomis su

Tikroji tautos valia tepasi-

kad išėjo balsavimai, kai kurio
se vietose net 110% balsų. Tai 
buvo irgi komedija, kuria bolše
vikai didžiuojasi.

Ir kas buvo biauriai šlykštu.
kad turint prieš akis tokį tero- Ta vyriausybė tuojau pa-i 
rą siaučiantį Lietuvos žemėje, skelbė neprikiausomos Lietuvos I

26 dd., kai visa 
prieš sovietinius
Tuo metu buvo sudaryta nauja 
Lietuvos vyriausybė, į kurią į- 
jo visos krašto patriotinės gru
pės. Ta vyriausybė tuojau pa-

Maskvos propagandistai skelbė 
per radio. kad esą Lietuva lais
vu noru puolus Sovietų Sąjun
gai glėbin. Tai buvo melas.

Bolševikams nerūpėjo tikroji 
lietuvių tautos valia, ir viskas 

j buvo atliekama raudonosios ar
mijos, sovietų emisarų ir jų 
slaptosios policijos — NKVD 
pagelba.
IŠNAIKINIMO PRADŽIA

Bolševikų okupacijos kad ir 
trumpas pirmasis laikotarpis,

I

tauta sukilo 
užgrobėjus.

valstybės atkūrimą ir bolševi
kiškojo režimo panaikinimą.

Deja, pirmąją okupaciją sekė 
kita, vokiškai - naciška okupa
cija. Vokiečiai tuojau panaikino 
atsikurusiąją Lietuvos vyriau
sybę ir įvedė vokišką adminis
traciją. kurios žiniai pavedė 
“Generalbezirk Litauen”.

Vokiečių okupacija lietuvių 
tautai buvo tikras kryžiaus ka
ras. Kietas lietuvių pasiprieši
nimas nacizmui ir jo doktrinai,

S. BmsevKiK ir Šita
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graboriu* Ir 
Baloamuetoja* 

Turi Notaro Teiaee

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boeton 2980 
SOnaus gyvenamoji rietą 

838 Dorohectar Ava. 
TOL COLumMa 2SS?

•4 •

CASFEB
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, M**o

Joseph W.C
(KA8PERA8)

i. BinTiivm 
BalMmuotojM 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Sormonlmo Dykai 
Tol. ŠOU B*atIR 1487

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zalotakaa, F. E- Zalotokao 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia termenlme dykai 

NOTARY PUBLIC 
ToL ŠOU Boeton 0815 

ŠOU Boeton 2S0S
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Kaperi.

Baltijos Universitetas

i
i
3-

WATERBURY, CONNHARTFORD, CONN

turėjo pusryčius, 
draugijos nariai 
čius birželio 2 d. )>o šv. mišių.

svetainėje suvai- 
ir išpildytas 

garbei. Vei
kim. Juozas 

Vaidino

RYTIMU
VALSTYBIŲ ZIMBSc

Gegužės 19 d.. 2 vai. po pietų 
įvyks LDS 6-tos kuopos susi
rinkimas. Per kitus 3 mėnesius 
susirinkimų nebus. Taigi visi 
nariai prašomi dalyvauti, nes 
artinasi organizacijos seimas ir 
Conn. apskričio trilv{)ė GEGU
ŽINĖ. būtent. LDS. Moterų Są
jungos ir SLP.KA. Įvyks birže
lio 30 d., Linder. Parke. Union 
City. Conn.

Birželio 23. įvyks švč. Trejy
bės parapijos piknikas lietuvių 
parke. Glostonburv. Yra plati
namos knygelės su daug bran
gių dovanų.

Gegužės 12 d. Šv. Vaido drau
gijos ir L. Vyčių kuopos nariai 
in corpore dalyvavo šv. mišiose 
ir priėmė šv. Komuniją, auko
dami jas motinėlėms, gyvoms ir 
mirusioms. Vyčiai po šv. mišių 

o Šv. Vardo 
turės pusry-

i

Baltijos
UNRRA’os 
okupacinės 
duoti progos 
tintiems stud'

buvo 
su britų 
leidimu.

Lietuvių Spaudos klubas pas
kutiniame savo susirinkime ant
rą kartą iš eilės svarstė Baltijos 
Universiteto klausimą. Išklausę 
kelių BALF’o štabo narių pra
nešimus šiuo reikalu buvo vien
balsiai nutarta šią mokslo įstai
gą kaip galint remti.

Universitetas 
įsteigtas.

vadybos
iš Pabaltijo išvie- 
entams tęsti ir 

baigti savo studijas. Iš viso jau 
užsiregistravę yra apie 2000 
studentų ir apie 150 profesorių. 
Jiems reikia mokslo knygų, 
mokslinių žurnalų, 
ratorinių 
kitų reik 
gauti tik iš Amer 
metu Europos 
knygynai buvo 
UNRRA tam 
autorizuoti veikai 
tijos L mversiteto 
klauso nuo Amerikos 
dosnumo.

Taigi. LSK kviečia Amerikos 
lietuvių atydą į šį kultūringą 
darbą ir prašo jų talkos. Visos 
tautinio pobūdžio organizacijos 
yra prašomos rengti parengi
mus, kurių pelnas būtų skiria
mas Baltijos Universiteto nau
dai. Aukoti prašomi ir pavieniai 
— kiekvienas doleris yra bran
gus.

A ■

; i

įvairių labo- 
reikmenų ir daugeli 

menų. Visa tai galima 
ikos. nes karo 
bibliotekos ir 
sunaikinti, o 

reikalui negali 
ingų lėšų. Bal- 

ateitis pri- 
prietelių

Tą pačią dieną, šv. Juozapo 
lietuvių par. 
dintas veikalas 
koncertas motinų 
kalo autorius
Dambrauskas. MIC.
Marianapolio Kolegijos studen
tai. Marianapolio Kolegijos 
choras, vadovaujant muzikui 
Br. Jonui Baniui, išpildė kon
certo programą. Taipgi dalį 
koncerto programos išpildė vie
tinis Šv. Juozapo par. choras, 
vadovaujant komp. A. Aleksiui.

Įspūdingas kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Valantiejus, kun. 
J. Dambrauskas, kun. Dr. An- 
driuška ir komp. A. Aleksis.

Rengimo komisijoje buvo šie: 
komp. A. Aleksis. M. Karinaus- 
kienė. A. Šambarys, M. Andri- 
kytė. M. Bekerienė. M. Fortier, 
J. Girdzijauskas. P. Jokubaus
kas. M. Kašėtaitė. J. Žemaitis. 
V. Liegminas. J. Jakštas, J. 
Kairys. M. Benesevičius.

Dalyvavo daug žmonių ir visi 
buvo patenkinti, nes visi vai
dintojai labai gerai atliko sa
vo roles. Po vaidinimo ir kon
certo pyko šokiai.

Streikas užsitęsė ilgai, nes ne
mažas skaičius darbininkų ne
priklauso prie unijos, ir kompa
nija tai žinodama turi būti no
rėjo suardyti uniją. Patys dar
bininkai kalti, kad nepriklauso 
prie unijos.

Tą pačią dieną įvyko ALT 
\Vaterburio skyriaus susirinki
mas. Išrinkta komisija viską 
priruošti prakalboms, kurios į- 
vvks sekmadienį, gegužės 19 d.. 
48 Green St. svetainėje. Kalbės 
p. Jurgis Savaitis. kuris nese
niai atvyko iš Europos, pergy
venęs bolševikų ir nacių žiau
rias okupacijas. Prakalbos pra
sidės 7 vai. vakare.

suteikiant savo aukelę šelpimui 
ir nuo bado mirties išgelbėji
mui mūsų vargšų našlaičių, ku
rių viltis yra sudėta Amerikos 
Lietuviuose.

Jau buvo rašyta, kad Tary
bos piknikas įvyks birželio 16 
dieną. Tai buvo klaida. Pikni
kai įvyks šiaip: LDS ir Šv. Var
do birželio 2; parapijos birželio 
9; Tarybos rugpiūčio 18; para
pijos antras piknikas rugpiū
čio 25. Liepos 4 d. special auto
busai važiuos į Marianapolio 
Kolegiją. Norintieji važiuoti už
sisakykite vietas iš anksto.

Koresp. t ________ _
i

kiekvienas reikalingas, 
ūkas ir užklausimus prašo

me adresuoti: United Lithua- 
r.’rn Reiief Fund. 19 W. 44th 
St.. New York 18. N. Y.

LSK Korespondentė.

Karčia 
mokykla.

tai didvyrių
Maironis.

American Brass kompanijos 
streikas pasibaigė. Streikavo 
97 dienas. Darbininkai streiką 
laimėjo, gavo 18 centų ir puse 
į valandą daugiau, dvi savaites 
atostogų, kurie yra išdirbę 5 
metus ar daugiau, o kurie išdir
bo mažiau 5 metų, tai gaus vie
nos savaitės atostogas. Taipgi 
kompanija atmokės užsiliku
sias bonus. Streikavo apie 10.- 
000 darbininkų, bet bonus gaus 
tik apie 2.000 darbininkų.

Draugai pag ■ bia savo prietelių gimtadienio 
proga. Tai buvo tikras surprizas Lionc-1 Barry- 
more, Hollyuood’e.

Badaujančios Europos veidai. Vir
šuje, kairėj, išbadėję Čekoslovakijos 
vaikučiai. Apačioje, prancūzukas gau
na savo mėnesinę duoklę — du kiauši
niu, kurių jis nematė per ilgą laiką. De
šinėje, krautuvininkas atskiria moti
nai gabalėlį sviesto, kuris duodamas 
tik mažiems vaikams. Visa Europa pa
liesta bado šmėklos. Ir čia skubama su 
pagalba... bet kas padės Lietuvai?’

SIDABRINIS KUN. JUOZO VIN 
CO SKRIPKAUS KUNIGYSTES 

JUBILIEJUS

g
■ji.......... ■" ■ 1

kolą Krušą, Šv. Jurgio parapi
joje, kur jis nuoširdžiai dar
buojasi iki vasario 14 d. 1926 
m. Tų metų bėgyje jo sveikata 
pradėjo silpnėti, ir jis dažnai 
sirgo. Buvo jam paprastu daly
ku netekti balso, kad negalėda
vo nei pamokslų sakyti, nei mi
šių giedoti. Jį pavaduodavo ar
ba pats Prelatas Krušas arba 
a. a. kun. J. Statkus. Tuo laiku 
jis taipgi pergyveno tris sun
kias operacijas.

Didžiulės parapijos darbai 
taip paveikė jo sveikatą, kad 
gydytojo patariamas ir gavęs 
Kardinolo leidimą trijų mėne
sių poilsiui, jis buvo besirengęs 
važiuoti į Hot Springs, Arkan- 
sas. Tai buvo pradžia 1926 me
tų. Tuo tarpu ateina skubotas 
laiškas iš Pittsburgh, Pa. nuo 

i Seserų Pranciškiečių pas Prela- 
' tą Krušą su prašymu gelbėti 
į joms kapeliono reikalu, nes lai- 
; kinai tas pareigas einąs a. a.
■ kun. V. Matulaitis buvo jo vys
kupo atšauktas užimti parapi
ją St. Clair, Pa. Prelato prašo
mas važiuoti į Pittsburghą nors 
trumpam laikui, jis atideda sa
vo iškeliavimą į Hot Springs ir 
pribūna į Dievo Apvaizdos Kal
nelį pas Seseris. Čia tikrai bu
vo Dievo Apvaizdos kalnelis, 
nes nuo pat jo pribuvimo į šią

i vietą jo sveikata pradėjo gerė- 
i ti. Pastebėjęs tą, jis pasilieka 
• eiti kapeliono pareigas ir toliau, 
j kurias dar ir dabar tebeina, 
j Taigi visai netikėtai jam teko 
pribūti vasario 15 d., 1926 m., į 
Šv. Pranciškaus Vienuolyną ir 
tapti jo kapelionu.

Šiais Jubiliejaus metais jis mi
ni ir 20 metų laimingo kapelio- 
navimo sukaktį. Ši vieta ir dar
bas taip palankūs jo sveikatai, 
jo mokslui ir jo prigimtiems • 
gabumams, kad šis kuklus, vi
sų mylimas Jubiliejaus cele
brantas, netik eina kunigo ka
peliono pareigas, bet ir moky
tojo, ir daržininko, ir dailydės 
pareigas. Ir ilgai šv. Pranciš
kaus Vienuolyno ir Akademijos 

. kambariai, ir Apvaizdos kalne- 
1 lio laukai primins kiekvienam 
šio kapeliono pasišventimą ir 
darbštumą, ir kiekvienas mede
lis per ilgiausius metus savo 
lapeliais šlamėdamas skelbs

■ savo dėkingumą tąjai rankai, 
i

kuri taip meiliai jį Dievo gar- 
į bei pasodino.

Baigiant šį raštelį, lieka tik 
j pridurti: — Ilgiausių metų
■ Brangus Celebrante, Kunige 
’ Kapelione ir Drauge. Teduoda
Tau Dievulis dar kaupą sveika
tėlės ir tolimesniam pasidarba
vimui Vienuolyno, Apvaizdos 
Kalnelio. Dievo ir mūsų tautos 

i garbei! Iš širdies: Ilgiausių, il- 
; giausių metų! Draugas.

I

I

Pittsburgh, Pa. — Sekmadie-. nantį Westville, III., nieku neį- 
nį, gegužės 19 d. Šv. Kazimiero bauginamas ieškoti savo laimės 
parapijoje, įvyks nepaprastos laisvės šalyje. Matyti, kad jau- 
iškilmės ,nes tą dieną kun. Juo- nuolis, ką tik pribuvęs iš Lietu- 
zas V. Skripkus. Šv. Pranciš- vos, nežinojo kas yra dykinėti

ir nenorėdamas būti prapuolęs 
' svetimame krašte be to krašto
kalbos, pradeda mokytis liepos 
5 d. pas p. Juozą Bizauską, tuo.- 
met mokytojaujantį Šv. Petro 
ir Povilo parapijos mokykloje. 
(Juozas Bizauskas tik pora sa- 

• vaičių prieš šį rašinėlį rašant 
mirė Detroit, Mich.)

Įspūdingas Pamokslas
Klebonas kun. E. Gradeckas,! 

sekmadienį, geg. 5 d., pasakė ' 
nepaprastai įspūdingą ir jaudi- ■ 
nantį pamokslą (anglų ir lietu-! 
vių kalba), apie nelaimingųjų i
šelpimą ir artimo meilę. Pasku- ■ kaus Seserų Vienuolyno kape- 
tinėse mišiose, matyli, buvo lionas pradės savo kunigystės 
vietinio anglų kalba laikraščio' Sidabrinio Jubiliejaus minėji- 
korespondentas, kuris labai pla- , mą iškilmingomis šv. mišiomis 
čiai komentavo mūsų klebono 12 vai. vidudienį, akivaizdoje 

daugybės savo draugų kunigų, 
giminių bei artimų pažįstamų ir 
geradarių; gi rytojaus dieną tas 
apeigas atkartos ant Dievo Ap
vaizdos kalnelio, Seserų koply
tėlėje, vardu kunigų, iš arti ir 
toli suvažiavusių, Seserų, ku-

• rioms taip ištikimai jis tarnavo 
per 20 metų, ir savo giminių. 
Taigi, bus neprošalį geriau su
sipažinti su šiuo dievotu Kris
taus vynyne darbuotoju.

■ Kun. Juozas gimė kovo 18,, 
1888 Daukšių kaime, Lietuvoje

i ir sekančią dieną, kovo 19, bu-
• vo pakrikštytas Žagarės mies- 
i te, Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je. tos dienos Garbingo šventojo 
vardu. Jo tėvai. Jonas ir Moni
ka turėjo dar du sūnų, Stasį, 
kuris pasiliko ir dar tebėra Lie
tuvoje, ir Kazį, gražiai Cleve- 
lande begyvenantį.

Lietuvoje jaunas Juozelis bai
gė tik pradinę Žagarės mokyk
lą 1904 m. Tais pačiais metais 
jo brolis Kazys išvažiavo į A- 
merikos laimingąją šalį, ir 1907 
m. parsikviečia ir jį pas save. 
Taigi, būdamas dar tik 19 me
tų amžiaus, jis atsisveikina su 
savo pasiliekančiu broliu Sta
siu, su tėveliais ir giminėms ir 
su savo tėvyne ir iškeliauja ge
gužės 20 d. 1907 m. Tomis die
nomis kelionės iš Lietuvos į A- 
meriką buvo ypatingai ilgos ir 
varginančios.

Liepos 3 d. jis pribūna pas 
savo brolį Kazį, tuo laiku gyve-

pamokslą.

Dėmesiui
Trilypio išvažiavimo - geguži

nės rengimo komisijos 
kimas įvyks gegužės 18 d., 
vai. vakare, Šv. Juozapo par. 
senos mokyklos patalpose.

Prašome visus komisiios na-J i 
nūs pribūti.

J. Totilas, rašt

NEW HAVEN, CONN

Apsivedė Vargonininkas 
A. Roselli

Mūsų parapijos vargoninin
kas p. A. Roselli susituokė su 

j;, p-le T. Di Benedetto. Sveikinam 
susirin- jaun4 inteligentišką porelę ir 

7*30 linkim laimės, sveikatos ir sau- 
. lėto gyvenimo. Nors ponas A. 

Roselli yra svetimtautis, bet vi
suomet maloniai lietuviams pa
tarnauja parengimuose, ir pui
kiai lavina chorą.

Vargonininkui išv a ž i a v u s 
“medaus mėnesį” praleisti, vi- 

■ siems didelį suprizą padarė mū- 
, sų vikaras kun. Perėdna, M. S., 
pavaduodamas vargonininką 
sekmadieniais, ir tikrai puikiai

i

ALT Skyriaus Susirinkimas
Geg. 2 d.. įvyko vietinio ALT

skyriaus susirinkimas, kuriame grojo vargonais ir dirigavo cho- į 
plačiai svarstyta Lietuvos rei-
kalai ir apie mūsų tautiečius. | _____________
kurie randasi ištrėmime. i UADDICAU KEAMIV M I

Nutarta rengti prakalbas.; llAnnlJVŽVKCAIinI, n.J. 
kad davus mūsų kolonijos lietu- ■ Gegužės 2 d. įvyko “surprise 
viams progą gyvu žodžiu išgirs- shower” dėl Marion Griverytės 
ti apie savo brolių ir seselių pa-' į§ Kearny. N. J.
dėtį. Pakviestas jaunas Lietu- Į į šią party buvo atsilankę gi- 
vos sūnus, p. J. Savaitis. kuris Į minės ir daug gerų pažįstamų, 
matė ir pergyveno persekioji- į kurie ją apdovanojo gražiomis 
mus. kada atėjo raudonieji gai- dovanėlėmis, už kurias ji taria 

širdingą ačiū.

I

valai mindžioti Lietuvos žeme- i 
lę.

Prakalbos įvyks gegužės 26 
d., parapijos svetainėje, į ku
rias ALT skyriaus valdyba 
kviečia visus šios kolonijos lie
tuvius bei lietuvaites, kuriems 
rupi tėvynės reikalai. Kviečiam 
taipgi ir Bradford’o lietuvius 
atsilankyti.

šalpos Fondo Susirinkimas
Užsibaigus ALT skyriaus su

sirinkimui prasidėjo Šalpos 
Fondo susirinkimas, kuriame 

i plačiai pasitarta apie tremtinių 
vargus, ir iš savo iždo paskyrė 
S40.00 nupirkimui vitaminų 
Lietuvos tremtiniams.

Nutarta energingai pasidar
buoti maisto ir aukų rinkimo 

į vajuj.
Šalpos Fondo skyriaus valdy

ba susideda iš sekančių asme
nų: Garbės pirmininkas kun. E. 
Gradeckas; pirmininkė A. Pil- 
velienė; pagelbininkė M. Joku- 

' baite; raštininkė J. Dičkienė; 
iždininkė J. Šilkienė.

Valdyba nuoširdžiai visus 
kviečia į šį mielaširdingą darbą

I

Amelia Sorokaitė iš Harrison, 
N. J. apsivedė su Jonu Milleriu 
gegužės 5 d. Dievo Motinos So
pulingos bažnyčioje.

Tą pačią dieną Lucille Brate-j 
ryte iš Kearny, N. J. susituokė’ 
su Juozu Babiarz iš Button-! 
wood. Pa.

Abiem porom Moterystės Sa
kramentą suteikė kun. Vaice
kauskas. A. Lukšis, jaunas cho
ristas, gražiai giedojo solo.

Visi linki laimės ir pasiseki
mo jaunavedžiam.

Moterų Marijos Sodalicijos 
draugija, kurios narės yra iš
rinktos rinkti maistą dėl varg
stančių Europiečių, atsišaukia 
į visus parapijiečius, kad prisi-j 

Į dė' ų prie šio labdaringo darbo 
į ir paaukoti nors kiek kenuoto 
| maisto.

Atneškite maistą iki 19-tos 
dienos šio mėnesio į namelį sale 
bažnyčios.

Šį vajų paskelbė diecezija vi
sose parapijose.

E. Ekelevičienė iš Arlington,

N. J., mūsų gera parapijietė, 
sunkiai serga St. Michael Hos- 
pital, Newark, N. J.

Velinam greito pasveikimo.
A. E. S.

Apskričio Suvažiavimas
A.L.R.K. Moterų Sąjungos 

Mass., Me. ir N. H. Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 26-tą die
ną, pirmą valandą po pietų, Šv. 
Pranciškaus parapijos svetai
nėj, 94 Bradford St., Lawrence. 
Mass.

Visos kuopos yra prašomos 
prisiųsti gausiai atstovių.

Antanina M. Wackell, .
Mass., Me. ir N. H. Apskričio

Raštininkė.

Nerado šis jaunuolis laisvės 
krašte aukso kalnų, bet turėjo 
eiti pragyvenimo ieškoti į mink
štųjų anglių kasyklų požemius, 
ir nuo 1907 iki 1909 m. jis dir
bo kaip paprastas anų dienų 
vargdienis po žeme anglis be- 
kasdamas. Bet turėdamas troš-

• kimą įsigyti mokslo, apleidžia 
kasyklas ir išvažiuoja į Valpa- 
raiso mokyklą, Valparaiso, Ind. 
Po penkių metų jis tą įstaigą 
garbingai baigia, gaudamas B. 
S. (Bachelor of Science) laips
nį 1914 m.

Remiamas savo brolio Kazio 
ir pusbrolio a. a. kun. Aleksan
dro Skripkaus, buvusio Šv. 
Kryžiaus parapijos, Chicago, 
II., garbingo klebono, Juozelis 
nusprendžia tęsti mokslą to
liau. Taigi, patariamas a. a. 
kun. Aleksandro Baltučio, gar
bingo Chicagos dvasiškio, ir jo 
paties nuvežamas, jis įstoja į 
Šv. Viatoriaus Seminariją, 
Bourbonnais, III. Čia jis moki
nasi filosofijos tris metus ir 
baigia su B. F. (Bachelor of 
Philosophy) laipsniu 1917 m.

Baigęs filosofiją, jis priimtas, 
į Chicago arkivyskupiją, ir dva- į 
siškos vyriausybės pasiųstas į 
Šv. Prokopijaus Seminariją, Į 
Lisle, III. mokytis teologijos 
pas Tėvus Benediktinus.

Po 14 metų, po atsisveikinimo 
su savo tėveliais ir broliu ir tė
vyne, būtent, gegužės 21 d.' 
1921 m. Juozelis, 33 metų am- 
žiaus, susilaukė didžiausios sa
vo gyvenime laimės, nes tą die-; 
ną, Jo Eminencija a. a. Kardi
nolas Mundelein suteikia jam 
kunigystės šventimus, Šv. Var-I 
do Katedroje, Chicago, III. Ry- 
tojaus rytą, giliai pamaldžiai 
susikaupęs ir susijaudinęs, 
naujas Kristaus tarnas žengia 
.pirmą kartą prie altoriaus, savo 
pusbrolio a. a. kun. Aleksandro 
Skripkaus, Šv. Kryžiaus bažny
čioje, Chicago, III., atnašauti 
pirmas savo įškilmingas šv. mi
šias — gegužės 22 d. 1921 m.

Po dviejų savaičių poilsio, bū
tent, birželio 5 d. jis paskiria
mas asistentu pas Prelatą My-

BRIG. GEN. DAVID NIM- 
MER, new commander of lst 
Marine Brigade now forming 
at Quantico, Va., for an un- 
disclosed assignment. Gen. 
Nimmer was former assistant 
Navai Attache at Moscow, 
and attended Cairo and Que- 
bec Conferences with ths 

late President Rooseveit.




