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Atvyko Daugiau Išvietintų 
Iš Lietuvos

Pirmadienį New Yorką 
pasiekė “Marine Flasher” 
laivas su pirmaisiais euro
piečiais, kurie šion šalin 
buvo įleisti pagal prezi
dento Trumano nustatytą 
kvotą.

Laive buvo 867 žmonės, 
beveik visi — nacių perse
kiojimų aukos.

Ameriką “Marine Flash
er” laivu pasiekė 14 lietu
vių.

Jų tarpe yra prof. Jurgis 
Žilinskas su žmona ir 
dviem dukterimis.

Prof. Žilinskas Lietuvoj 
universiteto medicinos fa
kultete dėstė anatomiją ir 
yra parašęs keletą moksli
nių studijų, — “Lietuvių 
protėviai”, “Akmens peri- 
joęio žmogus Žemaitijoj” 
ir kt.

Tuo pat laivu atplaukė 
Antanas ir Marijona Var
nai, Kemekliai, Kurlians- 
kai, Kazys Danta su žmo-1 
na ir dvi našlaitės — Bi-į 
rutė Kunkytė ir Juzė Ado
maitytė.

Tarp atplaukusių buvo ir 
Lietuvos žydų. Dr. S. Gri- 
lichas, kurs atplaukė su 
sūnum, buvo žinomas dan
ty gydytojas Kaune, bu
vęs Lietuvos dantų gydy
tojų sąjungos pirminin
kas. Jis kurį laiką buvo 
garsioje Dachau stovyklo
je, kur naciai jį privertė 
išimti sušaudytų žmonių 
auksinius dantis.

Pora dienų prieš išlaisvi
nimą vokiečiai sušaudė jo 
žmoną.

Mirė Kar
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\ R’JSIJa Trukdė Susitarti Dėl L15 netų išbuvęs rusų komunistu, nutraukė ryšius su Sta- 
I Europos akos jlįnu< _ Jo naujoji knyga atskleidžia daug SSSR paslapčių. 

'23W- S^rSsCByrneeI Kartą “darbininkų tėvynėje” bandė streikuoti... - Direk- 
kaitedamas per radia pa- torio prabanga ir eilinių skurdas. - Darbo unijos Sovietų 
reiske, kad sovietų Rusi- c r o c
jos užsienių komisaras • 
Molotovas visą laiką tik 
trukdė susitarti dėl Euro
pos taikos. |

Kain jau buvo rašyta, 
Paryžiuje užsienių minis
teriai jokiais svarbesniais 
klausimai negalėjo susi
tarti. Taip ir išsiskyrstė.

Geležinkeliečiai Nepaten
kinti Prezidento Trumano 

Pasiūlymu
■ ■ r ■ 

VVashington, * D. C., geg.
23 — Prezidentas Truman 
pasiūlė geležinkeliečių u- lend-lease dėka 
nijai susitaikinti ir priimti mąsias karo gėrybes į Ru- 
I8V2 centų į vai. pakeli- siją, 
mo algų. Geležinkeliečiai j_ •- _
tokiu pasiūlymu nelabai yo darbininkas' 
patenkinti. Tačiau jie at- 

įsisakė pasakyti koks jų

Rusijoje.
žosi pašvęsti pastangoms visai tamsus. Pabeldė į du- 
dėl Rusijos išlaisvinimo iš ris, senyvas, barzdotas vy- 
raudonosios prievartos, ras atidarė.

Penkiolika metų išbuvęs Tai buvo jo drąsus žygis, j — Gerą vakarą, drauge, 
rusų komunistų partijos nes tuo pačiu, kad pertrau- galime mes įeiti? 
nar;u, sovietu mokyklose kė savo tarnybą Stalinui,! — O kas jūs tokie esate? 
pasiekęs inžinieriaus laip- jis žinojo, kad užsitraukia 
snį, kurį laiką direktorius sau mirties sprendimą iš komisija iš centro, 
didžiulio Rusijos fabriko, raudonųjų tribunolų pu- — Puiku, — atsiliepė su 
vėliau kapitonas raudono- sės. 
joj armijoj Viktoras Krav-' 
čenko buvo atsiustas į! 
Washingtoną su sovietų ■ 
specialia komisija užpir
kimams padarvti, priimti 

siunčia

Ra«d. armips Minas 
atsisako hmai’ti Stalinui

O kas jūs tokie esate? 
Partijos sekretorius ir

v •

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 
ketvirtadienį, gegužės 23 d. atidarė Tautinį Katalikų!

Jo tėvas buvo geležinke- 
, knrštas 

revoliucionierius. Patsai 
, . Viktoras Kravčenko, gi-

1 bus galutinas sprendimas męS 1905 metais, buvo tik- 
apie streiką. ras revoliucijos auklėtinis.

! Kaip žinoma, dabar gele- 
Spaudos Seimą pontifikalėmis šv. mišiomis, pamokslu, žinkeliai yra valdžios kon- 
sveikinimo kalba ir palaiminimu. Garbingasis Gany- (trolėje. Jeigu darbininkai 
tojas yra LDS organizacijos Garbės Pirmininkas, ku- išeitų į streiką, tai jie 

prieš valdžią. 
Valdžia deda pastangas iš
vengti streiko ir darbinin
kus su kompanijomis su
taikinti. Jeigu nepavyktų, 
tai jau turi planą kitomis 
priemonėmis pristatyti 
maistą ir kitus būtiniau
sius daiktus, būtent, lėk- 

Seimo sesijos yra Copley!tuvais: laivais- ,aVnkveži-
Plaza viešbutyj Dalyvau-1mia,s ,r automobiliais. ; 
ja apie 200 katalikų laik-l . i
raščių atstovų, tarp kurių* Jung. ValstybėsTlHIBūti j 

. •« vv. tt * W * ■ A

Roma, Italija — Pereitą 
pirmadienį mirė Kardino-i 
las Enrico Gasparri, 74 m. rios leidžiamas laikraštis “Darbininkas” yra atstovau- streikuotų 
amžiaus. Jis yra ketvirtas jamas Katalikų Spaudos Seime. 1
kardinolas šįmet miręs.

Kiniečiai Užėmė Komunistų I
Tvirtovę

Nanking, Kinija, geg. 23
— Kiniečių valdžios karo.
jėgos smarkiai supliekė
raudonuosius ir užėmė žės 23 d. prasidėjo Ameri- 
Kungchuling. kos Katalikų Spaudos or-

Kiniečių valdžios kariuo- ganizacijos seimas ponti- 
menė ir kitose vietose su- fikalėmis šv. mišiomis Šv. 
mušė komunistus. į Klemenso bažnyčioje, ku-

Vėliausios žinios iš Muk-: rias celebravo J. E. arki- 
deno sako, kad kiniečių ' vyskupas Richard J. Cu- 
kariuomenė įėjo į Chang-1 shing, D. D. Asistavo kun. 
chun, Mandžiurijos sosti-pohn S. Sexton, laikraščio 
nę. i“Pilot” redaktorius.

Katalikų Spaudos Seimas
Dalyvauja ir “Darbininko” Atstovai

Boston, Mass. — Gegu-

yra ir laikraščio “Darbi
ninko” atstovai. Pirmoje 
sesijoje dalyvavo tik vie
nas “Darbininko” atsto
vas, būtent, kun. Jonas 
Bernatonis, c _____ __

Pasiruošusios Karui

Jung. Tautų Taryba Paliko Irano
Klausimą Dienotvarkėje

Rusijos Atstovas Nedalyvavo

New York, geg. 23 — 
Jung. Tautų Saugumo Ta
ryba nubalsavo 9 balsais 
prieš 1 palikti Sovietų Ru
sijos - Irano ginčo klausi
mą dienotvarkėje. Rusijos 
atstovas Gromyko visai 
nedalyvavo tame posėdyj 
ir nepatenkintas tokiu ta
rybos nutarimu. Tik lenkų 
atstovas balsavo Rusijos 
naudai.

Jung. Valstybių ir Ang
lijos atstovai aiškiai pasa
kė, kad jie nėra patenkinti 
tomis žiniomis, kokias jie 
yra gavę apie Rusijos rau
donosios armijos ištrauki
mą iš Irano iki geg. 6 d.

pašaipa darbininkas. Pra
šom, prašom į mūsų rū
mus! Ko jūs norėtumėte— 
keletos žvynių ar blakių? 
Smarvės nepaisykite!

Tarp SSSR darbininkų
Barakas buvo beveik vi

sai tamsus. Susėdę ant lo
velių jaunesnieji ką tai 
skaitė prie tų rūkstančių 
lempikių. Kiti lošė korto
mis ant aukštesnių narų, 
dauguma gi iš tų 50-60 
vyrų nekreipė dėmesio į 
ateivius. Keletas tačiau 

norėdami pasi-

(barakus
i Neseniai išėjo jo para- 

7 šytoji knvga “I chose free- 
' dom” (Aš pasirinkau lais

vę), kurioje jisai atsklei
džia daugybę Rusijos gy- 

įvenimo paslapčių.
Bestudentaudamas Char

kove jisai turėjo progos 
aplankyti Nikopolio bara
kus, kurie buvo skirti gy
venti darbininkams. Rei
kėjo klampoti per purvą, 
kad prieitų prie jų butų.------ ;—
Nors administracijos rū- aPsto.l°> 
muose jau buvo įvesta e- skųsti ir pasikeikti. Žiurke 
lektra, ji dar nebuvo nu-. perbėgo tarp kojų.
tiesta į darbininkų pašto- Į Tarp Kravčenkos ir dar- 
ges. Žibalo lempos čia bininkų užsimezgė toksai

Tačiau Stalino diktatūri
nė prievarta ir sunkus Ru
sijos gyvenimas taip į jį 
paveikė, kad atvykęs į A- 
meriką ir pamatęs, kaip 
čia laisvai ir sočiai gyvena 
žmonės, jisai metė tarny- metė laidotuvių šviesą ant pasikalbėjimas: 
bą Stalino diktatūrai ir to- purvinų scenų”. Vienas — Ar galima tokius daly- 
limesnį savo gyvenimą ry- barakas iš lauko atrodė kus pavadinti lovomis 

nakties poilsiui? Ar mano- 
ite mes turime pagalves?— 
i Ne, tik purvinus skarma- 
i lūs, — pratarė vienas dar
bininkas.
— Kaip dažnai pakeičia 

______________ , paklodes ?
VVashington, D. C., geg. i unijos vadais. Jis atsišau- Kartą mėnesyje, jei 

:____ j_________________ ________________

Chicago, UI., geg. 23 — 
i Sekretorius Forrestal, kal- 
: bedamas National Asso- 

o vakare ir ciation of Motor Bus Ope- 
ryt dalyvaus kun. Pr. M. rators, pareiškė, kad Jung. 
Juras, LDS Centro pirmi- Valstybės turi palaikyti 
ninkas, administratorius' galingą jėgą ir būti pasi- 
A. Peldžius ir redaktorius Tuokusios karui kol Jung. 
A. F. Kneižys. I Tautos susitvarkys ir pra-

Plačiau apie seimą bus dės veikti taip, kad joms
; parašyta kituose “Darbi- 
jninko” numeriuose.
I
I

am-

Katalikai Laknėjo Rinki 
Olandijoj

Hussein Ala, Irano 
basadorius, pareiškė Ta
rybai, kad jis netiki, jog 
premiero Ahmad Ghavam 
raportas būtų galutinis į- __ ______ ~
rodymas, kad Rusija iš-132''atstovus!
traukė savo kariuomenę 
:š Azerbaidžiano provin
cijos. Dauguma Tarybos 
atstovų pripažįsta ir apie 
tai plačiai kalbėjo, kad so
vietų Rusija daro nepa
prastai didelį spaudimą 
Teherano valdžiai. Irano 
valdžia yra taip spaudžia
ma, kad ji negali laisvai 
pasisakyti. Rusija kišasi į 
Irano vidaus reikalus, sa
ko Ala, ambasadorius.

nebūtų pavojaus.

Senatorius Smerkia 4 
Didžiųjų Veto Teisę

VVashington, D. C., geg.
Amsterdam, Olandija — 23 — Senatorius Tom Con- 

Čia įvyko parlamento rin-!nally, demokratas, iš Te
kiniai. Katalikai gavo xas, Užsienių Santykių 
1.466,510 balsų ir pravedė Komiteto pirmininkas, pa- 

; Darbiečiai smerkė 4 didžiųjų valsty- 
gavo 1,347,664 balsus ir.bių veto teisę. Jis sveiki- 
pravedė 29 atstovus; pro-no Senatorių Vanderberg 
testantų partijos pravedė,už tai, kad jis laikosi tos 
29 atstovus; protestantųj pačios nuomonės, 
partijos pravedė 23 atsto
vus, liberalai 6 ir komunis
tai 10.

Katalikų partijos pirmi
ninku yra Romme.

Mirties nebijo tie, kurių 
gyvenimas daug vertas.

Kantas.

Senatorius Connally pri
ėjo išvados, kad keturi di
dieji užsienių ministeriai 
jau atgyveno savo dienas. 
Jis ragino sušaukti 21-nos 
tautos konferenciją, tau
tų, kurios kovojo prieš A- 
šį, ir lai jos paruošia Eu
ropai taikos planą.

PREZ. TRUMAN PASKYRĖ 
KRUG KASYKLŲ 

ADMINISTRATORIUM
SAJAI* A-J s 0^0*1 CllllJV© V CLVlalOe dlaJ d LO1 bd 14 “ .... .’ .

23 — Nuo vidunakčio išĮkė į uniją ir darbininkus, Jaimin$?as, o jei rie ~ 
geg. 21 į 22 dieną, ~ ‘
dento Trumano įsakymu,' 
valdžia paėmė savo kon- 
trolėn minkštosios anglies 
kasyklas.

Kasyklų administrato
rium paskyrė J. A. Krug, 
vidaus reikalų sekretorių,- 
o admirolas B. Moreell pa
skirtas asistentu.

Sekretorius J. 
deda pastangas, 
šeštadienio, kada 
gia paliaubų laikas, sutai
kinti angliakasius su ka
syklų kompanijomis. Jau 
turėjo du susirinkimus su

Prezi-Įkad jie pasiliktų dirbti ir ^arM per du, tris mene-

A. Krug 
kad iki 
pasibai-

po paliaubų laiko išsibai- S1US’ir visai nekeičia, 
gimo. Tačiau be sutarties ~ Negalime, pasilsėti jper 
pasirašymo jis turi maža ~ ~
vilties, kad darbininkai kėlėjo kitas, 
pasiliktų dirbti, ypač ne
turėdamas vadų sutikimo.

Valdžia praneša, l 
streikai plečiasi. Iš 400,- Blakės, iškritusios iš savo 
000 mainierių streikuoja jizdų tik juodavo ant grin- 
130,000. dų. Nenoromis aš atšokau

John L. Lewis kol kas atgal. — rašo Kravčenko. 
neatsakė į Mr. Krug pra-( _ Ir kaip nebus čia tų 
šymą prisidėti prie bendro vabzdžių! Mes dirbame į- 

~ _______ 1 pamainomis,
kad jie pasiliktų viena grupė išeina, kita 

ateina, pirma negu spėja 
lovos atšalti. O grindų ne- 
mazgoja dažniau kaip tik 
kartą mėnesyje. Ne gyve
nimas, o kančia. Kai lyja 
pas mus, tai čia — kaip 
Nojaus arkoj, o jei šalta— 
tai kaip šiaurės ašygalyje 
(poliuje).

6HI pašaukė, ir jie nebegrįžo
— Ko gi jūs tylite, ko 

nesiskundžiate, — paklau
sė jų Kravčenko.
— Skustis! — suniurzgė 

vyras.
— Manai tas daug gero 

Tęsinys 5-tame pusi.

tas peles ir blakes, — rik- 
. — Ateikite, 

aš Jums parodysiu!
Jisai pakėlė vieną galą 

geležinės lovelės, numetė 
kad keletą kartų ant grindų.

atsišaukimo į angliaka- įvairiomis 
sius, 
dirbti.

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

1230 KILOCYCLES —WESX,SALE M, MASS.

I

šeštadienį, gegužės 25 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių radio programa. Programą išpildys Šv. Ka
zimiero lietuvių par. choro grupė, vadovaujant muzi
kui Jonui Tamulioniui. Dalį programos išpildysime į- 
rekorduotais muzikos kūriniais.

Prašome pasiklausyti gražios radio programos iš 
WESX stoties.

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.
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ĮVAIRIOS žinios
AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS 

SVETIMUOSE KRAŠTUOSE

1939 m. rudenį, kada ka
ras apsupo Europą, Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
irgi stojo į karą — kovoti 
kentėjimą, badą, alkį ir 
skurdą.

Jau 1941 m. vyrai, mote-V ~ f r

rys ir vaikai aukavo krau
ją, plazmos formoje, Rau
donajam Kryžiui, persiun
timui į užsienį. Po priežiū
ra Raud. Kryžiaus, mote
rys visoje tautoje gamino’vyrų ir paliuosuotų užsie- 
drabužius, 
puotose vietose. Karo ište- 
riotos vietos bandažų, me-' 
dikalių reikmenų, muilo ir! 
visokių kitų naudingų 
daiktų.

Nuo karo pradžios, dau
giau negu 40 karo išnai
kintų vietų pasaulyje pri
ėmė Raud. Kryžiaus pa
galbos civiliams — maistą, 
drabužius, vaistų ir tt.

Jau iki birželio 1946 m., 
net už $150,000,000 reik
menų R. Kryžiaus išdalin
ta svetimai pašalpai. Ir a- 
part to, Raud. Kryžiaus 
skyriai produkavo ir au
kavo reikmenų iki $59,- 
000,000 vertės okupuo-

nojo Kryžiaus skyrius.
Sergantiems ir sužeis

tiems. sveikstant ligoni- 
i nėse užjūriu, Raudonasis 
i Kryžius siuntė šimtus dar
bininkų išpildyti poilsio ir 
socialio darbo priimtą pro
gramą ir atlikti kitas pa
reigas.

Nuo 1941 m. Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai pa
dėjo 2.500,000 tarnybos

civiliams oku-Įnyje ir Jung. Valstybėse.
Tokiais būdais Raudona

sis Kryžius ištiesė savo 
gailestingąją ranką toli, 
visuose kraštuose.

Taikoje, lygiai kaip ka
rėje, ta pagalba bus teikia
ma tol, 'kol žmonės reika
laus. A.R.K.

Nuteisė 19 Riaušininkų
Vokietijoje

r

Y.

J. E. Vyskupas Petras P. Būdys, MIC., 
šiomis dienomis, atvykęs į Marianapolį, lankosi lietu
vių kolonijose. Penktadienį, gegužės 24 d. vyksta į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją, Worcest.er, Mass., kur 
Marianapolio Kolegijos studentai tos dienos vakare, 
tuoj po Gegužinių pamaldų, parapijos salėje suvaidins 
patriotinį veikalą — “LIETUVOS ŽEMĖ”. Garbinga
sis Ganytojas tame vakarėlyj dalyvaus ir pasakys kal
belę.

Bankietas Pagerbti Svetimkalbių 
Laikraščių Organizacijos 

Sekretorių

Augsturg, Vokietija, ge
gužės 23 — Karo teismas 
teisė 19 iš 20 išvietintus 
žvdus, kurie buvo kaltina- 
mi už riaušių kėlimą UN- 
RRA stovykloje, Lands- 

toms ir išlaisvintoms vie- berg. balandžio 28. 
toms. ! Šešis nuteisė iki dviejų

Raud. Kryžius karo me- metų, dvylika iki vienų ir 
tu karo belaisviams išda
lino 27,000,000 pakietų, 
kurie buvo pagaminti 
Raudonojo Kryžiaus cent
ruose per karą. Iš tos su
mos 9.000.000 pakietų mai
sto, perviršis, išdalintas 
per Raud. Kryžių bena
miams asmenims Vokieti
joj, Austrijoj, Prancūzijoj 
ir kitur.

Svetimuose kraštuose 
Raud. Kryžius aptarnavo 
tūkstančius tarnybos vyrų 
toli nuo namų. Iki birželio 
mėn., 1945 m. Raud. Kry
žius turėjo 820 užsienių 
klubų ir poilsio namų tar
nybos personalui. Dar ran
dasi nuo 375 iki 400 tokių 
vietų. Berchtesgadene. Pa
ryžiuje. Okinawa. Tokio, 
mažose salose Pacifike ir 
daugybėje vietų, kur vy
rai vis tarnauja.

R.audonasis Kryžius pa
dėjo išrišti daug visokių 
problemų tarpe tarnyboje 
vyrų kituose kraštuose ir 
jų šeimų šioje šalyje. Karo 
metu suvirs 8.000.000 tar
nyboje vyrų ir jų šeimos 
gavo pagalbą per Raudo-

vienas trims mėnesiams. 
Dvidešimtąjį išteisino.

Vieną Užmušė, 10 Sužeidė

i

—
Nahant, Mass.

Lynn Beach kelio susimu
šė trys automobiliai. Toje 
auto katastrofoje užmuš
tas vienas jaunas vaikinas 
ir sužeista 10.

Ant

Rusija Nusižengė Carteriui

Dauguma J. T. Tarybos 
narių yra įsitikinę, kad 
per pastaruosius 4 mėne
sius sovietų Rusija visai 
nesilaikė Čarterio antro 
skyriaus, ketvirto para
grafo.

— Kovo 21 d. buvo 25 me
tų sukaktis nuo mirties 
poeto Margalio — kun. J. 
šnapščio.
— Kovo 21 d. savo am

žiaus 70 m. sukaktį šventė 
prelatas J. Narjauskas, 
Dantės “Dieviškosios Ko
medijos” į lietuvių kalbą 

i vertėjas.

Rusijos Kasdienio Gyveni
mo Paslaptys

New York (LAIC) —
SSSR ir jos okupuotos sri
tys yra vienintelė šalis pa
saulyje, kuri varžo užsie
nio korespondentų judėji
mo laisvę. Tačiau, kart
kartėmis ir Maskvos laik
raščių skiltyse prasiver
žia viena kita paslaptis iš 
Rusijos kasdienio gyveni- 

i mo. Antai, “Izviestija” Nr. 
44 praneša, kad Tūlos apy
linkėj negalima gauti net 
tokių kasdienio vartojimo 
dalykų, kaip kibirų, dube
nių (bliūdų), geldų, puo
dų. keptuvių (petelnių), 
nekalbant jau apie lovas. 
To rajono pramonės vedė
jas tą aiškina mašinų ir 
žaliavų trūkumu. Tuo tar
pu. pasiteiravus, atrasta, 
kad kaikurios iš pačių rei
kalingiausių mašinų yra 
išgabentos į kaimyninius1
reikalingos, išmestos “/AMBASADORIUS TAYLOR 
^ndGayuVS I GLOBOS LIETUVIŲ ŠELPIMĄ 
bet fabrikas, kurs anks-į -------------
čiau juos gamino, dabar jų T 
nebegamina ir nesirengia Myron Taylor, prezidento 
gaminti. : Trumano atstovas prie Šv.

Fabrikai skundžiasi spe- i Tėvo, sutiko globoti lietu- 
cialistų stoka, o jų paren- i vių šelpimo darbą Jtalijo- 
gimu nesirūpina. Kaip pa
vyzdį laikraštis nurodo, 
kad “Tūlos” artelėje yra 
tik vienas mokinys. “Jas- 
noj Polianoj” buvo baldų 
fabrikas, dabar jis beišdir- 
ba tik nedažytas taburetes 
i rtiek blogas, kad ilgiau 2 
mėnesių jos nebeišlaiko. 
Indų fabrikas išdirba tik
tai šaukštus kurie į 2-rą 
dieną pajuoduoja. Gi tų 
gaminių brangumas — ne
išpasakytas. Už peilį ir ša
kutę prašo 25 rublius (a- 
pie 5 dolerius), už papras
čiausi puodą 6 rubliai. Pa
klausti dėl ko taip brangu, 
fabrikų vedėjai aiškinasi, 
kad dalis medžiagų jiems 
tenka pirkti laisvoje rin
koje, o čia kainos labai 
aukštos. Pavyzdžiui, už 
kilogramą (212 svarų) 
medžio anglių tenka mo
kėti 10 rublių (apie 2 dole
riu).

Tuos visus faktus pa
duoda sovietų laikraštis, 
ragindamas rodyti dau
giau gyvumo, iniciatyvos. 
Tikrovėje, kalta visuotinė 
Sovietų suirutė.

t
Į

GEGUŽĖS MĖNESIO 
KNYGUTĖ

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
ka Marija, Dievo Motina! Palai
kykime tas gražias tradicijas ir 
melskimės prie Marijos per gegu-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”
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

prisiŲskitc mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

Naujoje Anglijoje yra 
organizacija, prie kurios 
priklauso ir Jūsų laikraš
tis “Darbininkas”. Jung. 
Valstybėse oficiali kalba 
yra anglų kalba. Tačiau 
yra labai daug laikraščių, 
kurie yra spausdinami į- 
vairių tautų kalbomis. 
Prie šių laikraščių pri
klauso ir Jūsų laikraštis- 
“Darbininkas”.

. Naujoje Anglijoje yra į 
40 l&iĖfraščių, leidžiamų! 
tautine , kalba. Jie yra or
ganizuoti. Toji organizaci
ja ruošia šaunų bankietą 
gegužės 27 d., Statler vieš
butyj, savo organizacijos 
sekretorių Mr. Joseph J. 
Borgatti, įžymų skelbimų 
agentūros vedėją, pagerb
ti, jo 30-ties metų sukak
ties tame biznyje proga.

Bankieto rengimo komi
tetą sudaro šie: Anton H. 
Trulson, Svea laikraščio, 
Worcester, Mass.; vice
pirm.. Henry H. Chmięlin- 
sky, Kuryer Codzieny lei
dėjas ; sekretorius Leon 
Arkin, žydų laikraščio 
“Forward” leidėjas; Alex- 
ander Brin, žydų laikraš
čio “Advocate” leidėjas; 
Ernest A. Bournival, 
“L’Avenir National” laik
raščio leidėjas; Louis P. 
Clapin, “La Indepand” 
laikraščio leidėjas; James 
V. Donnarum, “Gazzetta 
dėl Mass.” leidėjas; An
thony F. Kneižys, laikraš
čio “Darbininkas” redak
torius; James G. Manda- 
lien, Hairenik laikraščio 
leidėjas; John J. Roche, 
Portugalų dienraščio lei
dėjas; A. Nicholas Souf- 
ras, Graikų Amerikiečių 
laikraščio leidėjas; John 
Suominon, Raivaaja vedė
jas.

Šis parengimas yra ruo
šiamas pagerbti svetim- 
kalbių organizacijos se
kretorių p. Joseph J. Bor
gatti, kuris tikrai nuošir
džiai darbuojasi, kad sve- 
timkalbiai turėtų pripaži
nimą.

primena, kad įvairūs neat
sakingi gaivalai išvietin- 
tus lietuvius viešai pra
vardžiuoja fašistais, net 
reikalaudami jų priversti
no grąžinimo; bet niekas 
nepasako, kad beveik 24,- 
000 iš jų “aktyvių politi
nių fašistų” yra jaunesni 
negu 10 metų vaikučiai.

Tą pačią informaciją 
i persispausdino ir “Catho- 
■lic Digest”.

Kunigas A. Skoniecki 
Rezignavo

New York (LAIC) — 
Lenkų “Koordinacinio Ko
miteto” Generalinis Sekre
torius Kun. A. Skoniecki 
iš sekretoriaus pareigų* 
šiomis dienomis rezigna
vo. Tarp kitko, Kun. A. 
Skoniecki yra ir World 
Bill of Rights Assn., Ine., 
valdybos narys, kur eina 
sekretoriaus pareigas.

Kaip žinoma, lenkų “Ko
ordinacinis Komitetas” a- 
pima tą lenkiškos visuo
menės dalį, kuri į “Ameri
kos Lenkų Kongresą” neį
eina. Pastarosios prieša
kyje stovi čikagiečiams 
žinomas p. Rozmarek. Abi 
lenkų organizacijos, viena 
su kita nesutinka ir veda 
ideologinę kovą.

Roma. — Ambasadorius! Ambrazevičius (Mariam- 
• ’ - >jpOIės rinkimų apygarda),

jSt. Apyvala (Utena), J. 
Bagačiunas (Vilnius), Pr. 
V aitekaitis (Mažeikiai),
A. Venclova (Alytus), I- 
van Tichonovič Grišin 
(Klaipėda), Aleksandr Ni- 
kitovič Isačenko (Zara
sai), M. Kareckas (Vil
nius), M. Kaunaitė (Tra
kai) , Fedor Gabrilovič Ko- 
valev (Vilnius), J. Kriš
čiūnas (Kėdainiai), M. 
Lukase vičienė (Kaunas), 
St. Malinauskas (Taura
gė), J. Margis (Panevė
žys), J. Macevičius (Ro
kiškis), J. Macijauskas 
(Panevėžys), K. Petraus
kas (Kaunas), B. Paže- 
meckas (Biržai), K. Preik
šas (Telšiai), E. Reišytė 
(Švenčionys), Aleksandr 
Petrovič Sokolov (Šven
čionys), A. Staivienė 
(Šiauliai), M. Treigienė 
(Vilkaviškis).

Į SSSR vyriausį sovietą, 
tas pats laikraštis prane
ša, “išrinkti”: V. Vitkaus
kas (Marijampolės rink, 
apygarda), M. Gedvilas 
(Telšiai), J. Žiugžda (Aly
tus), M. Moteka (Taura
gė), VI. Niunka (Ukmer
gė), J. Paleckis (Panevė
žys), A. Sniečkus (Kau
nas), D. Stanelienė (Ute
na), Michail Andrejev Su- 
slov (Vilnius) ir M. šu- 
mauskas (Šiauliai).

Kaip matome toje Mas
kvos organizuotoje kome
dijoje (j4 Sovietai vadina 
“rinkimais”), iš Lietuvos 
užvaryti net penki atėjū
nai rusai, o visi kiti kom
partijos pastumdėliai. 
Nuosavo balso Maskvoje 
jie visvien neturės.

je. Kun. Dr. Juozo B. Kon
čiaus, BALF pirmininko! 
kviečiamas, ambasadorius 
Taylor sutiko būti BALF 
Garbės Pirmininku Itali
joje.

Gegužės 15 d. Excelsior 
viešbutyje kun. Dr. J. B. 
Končius suruošė užkan
džius ambasadoriui Taylor 
pagerbti. Užkandžiuose 
dalyvavo Amerikos šalpos 
organizacijų Romoje at

stovai (UNRRA, katalikų, 
žydų, American Relief for 
Italy, kooperatyvo C. A. 
R. E.), Vatikano valsty
bės sekretoriato atstovai, 
Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris prie Vatikano Dr. St. 
Girdvainis ir kiti.

Apie užkandžius rašė 
; Romos laikraščiai ir Ame

rikos karių “Stars and 
Stripes” laikraštis.

Italija Gavo Brazilijos Muilo
Londonas, geg. 23 —Šio- 

įmis dienomis Italija gavo 
i 420 tonų muilo iš Brazili
jos. Šį muilą atvežė laivais 

jį Naples uostą.
t — Gegužės 31 d. sueina 
į 25 metai kai Amerikos lie
tuviai įteikė tuometiniam 
Amerikos prezidentui W. 
G. Hardingui milijoną pa
rašų, reikalaudami Lietu
vą pripažinti nepriklauso
ma. Parašai sudarė 140 
storokų knygų.

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

sio” knygutę.
Vardas ...........................................................

Adresas

i

OPA Leis Pakelti Baty 
Kainas

Washington, D. C. — 
OPA oficialiai praneša, 
kad nuo birželio 1 d. leis 
pakelti žemesnės ir vidu
tinės rūšies batų kaias 10 
nuoš.

Lenkiškai Kalbantieji 
Kraustomi Lenkijon

Draugija Lenkijos Ryty 
Plotams Grąžinti

Londonas (LAIC)—1939 
metų valstybinėms sie
noms atgauti, Londone 
nuo seniau yra įsisteigusi 
Lenkijos Rytų Žemių ‘Cen
trinė Sąjunga’ su skaitlin
gomis filiajalėmis kituose 
kraštuose. Šiomis dieno
mis atsirado ir dar viena 
Sąjungos filijalė — šį kar
tą Ispanijoje, Madrido, pa
vadinimu “Kolo Ziem 
Wschodnich Rzeczypos- 
politej” kas lietuviškai 
reiškia “Lenkijos Rytų j 
Žemių Ratelis”.

Ratelio pirmininku yra; 
M. Szumlakowski, jo pa-! 
vaduotoju — J. Lobodows-! 
ki. Be to, į valdybą įeina; 
kun. J. VVorek, W. Janu- 
szewski ir R. Lempicka 
(ponia). Kaip žinome, ši 
draugija yra pasistačiusi 
už tikslą atgauti visas ry
tų žemes, tame skaičiuje 

ir uk-

Lietuviams Atmintinos 
Dienos

Vokietijoje Yra Daugiau 
Kaip 35,000 Lietuvių 

Vaiky
New York (LAIC) —

Išvietintųjų lietuvių tarpe 
yra suregistruota, kaip 
praneša “Catholic Chari- 
ties Review” net 35,850 
jaunesniojo amžiaus vai
kų. Iš jų, 23,850 teturi 10 
metų ar jaunesni. Tą žinią, 
paduodamas laikraštis

New York (LAIC) — 
Lenkų spaudos žiniomis, 
pranešama, kad iki šių me
tų rudens visi lenkai turi 
iš Lietuvos išsikraustyti. 
Tokių asmenų lenkų šalti
niai priskaito į 200,000 — 
1938 metų Lietuvoje ir 80,- 
000 Vilnijoje.

Čia, matomai, lenkų šal
tiniai kiek apsirinka: pa
duoti skaičiai turi būt su
keisti — 80,000 Lietuvoje 
ir 200,000 Lenkijoje.

Antra vertus, kiti šalti
niai tvirtina, kad lenkiškai 
kalbantiems jokios prie
vartos kraustytis nėra.

Kraustosi (ar išsikraus
tė) tikrais lenkais save 
laikantieji ir tai vien savo 
noru.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS
Apskričio Suvažiavimas
A.L.R.K. Moterų Sąjungos

Mass., Me. ir N. H. Apskričio
pusmetinis suvažiavimas įvyks) 
sekmadienį, gegužės 26-tą die-1 lietuviškąjį Vilnių
ną. pirmą valandą po pietų. šv.1rainišką Lvovą.
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 j ša, kad į Tautų Sovietų iŠ 

Raštininkė. 'Lietuvos “išrinkti”: J.

Penki Rusai Atstovaus 
Lietuvį Sovietuose

New York (LAIC) —I

j “Izviestija” Nr. 40 prane-

• i

New York (LAIC) — 
Sausio 1 d. suėjo 10 metų 
nuo mirties Lietuvos rašy
tojos O. Pleirytės-Puidie- 
nės. Ji pasirašydavo Vai
dilutės slapyvardžiu ir yra 
parašiusi “Audroms siau
čiant”, “Gyvenimo Akor
dai”, “Kada Rauda Siela” 
ir “Tėviškė”.
— Kovo 1 d. suėjo 30 me

tų nuo pirmojo pasaulinio 
karo metu Berne (Šveica
rijoje) įvykusios lietuvių 
konferencijos.

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

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

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

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27. Mass. į:
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Baduoliai Prašo Maisto
v •

Mahatma Gandhi ir Lord Pethic-Lawrence, 
po konferencijos New Delhi, India, dėl Indijos 
nepriklausomybės, Lordas Pethic-Lavvrence pa
reiškė, kad pasitarimas buvęs “vaisingas”.

Iįdomios medžiagos buvo 
'patiekta viename 1943 me- 
Įtų Lithuanian Bulletin nu
merių (žr. 1943 metų rug
piūčio Lithuanian Bulle
tin, Pik. K. Griniaus 
straipsnį “Eventful Days 
of 1939”).

To nepaisant, Nurember- 
ge padarytos reveliacijos 
šiandien įgauna kaip ir is
torinio patvirtinimo, ir 
dar kartą įrodant ,kad II 
Pasaulinio Karo tragedi
jos užinicijavime esama 
dviejų kaltininkų: Hitlerio 
ir Stalino, dviejų totalita- 
litarinių režimų kūrėjų, 
dviejų laisvojo žmogaus 
slopintojų ir niekintojų.

New York (LAIC) —Vi
si gerai atsimename ko
kiose aplinkybėse prasidė
jo 1939 metų karas Euro
poje. , Ypatingai visiems 
atmintini du rudens mėne
siai: rugpiūtis ir rugsėjis. 
Kai kuriais atžvilgiais, 
rugpjūtis žmonijos istori
jai buvo net svarbesnis ir 
lemtingesnis. To mėnesio 
23 dievą buvo pasirašytas 
formalus susitarimas tarp 
Hitlerio ir Stalino, susita
rimas, kurs tiesioginiai 
iššaukė šį karą.

Rugsėjo mėpesio įvykiai 
ka<* sekė automatiškai: į porą 
ka I savaičių Lenkija vokiečio

l

Iš Europos ir Azijos ateina baisingų žinių, 
ištisi plotai, ištisos tautos, miršta badu. Ne tai, 
maisto būtų maža — tą trūkumą atjaučia visas pa
saulis — bet kai kuriose vietose visai nėra ko valgyti. 
Žmonės čiulpia žoles, kepa duoną iš sumaltos medžių 
žievės — sugalvoja įvairiausių būdų, kaip užpildyti 
tuščius vidurius, bet tokie dalykai alkio nepasotina, 
priešingai, sukelia ligas ir pagreitina mirtį. Lengva 
įsivaizduoti kančias tėvų, ypač motinų, kurios turi 
žiūrėti į mirštančius badu vaikus ir nieku negali jiems 
pagelbėti. Ypač dabar, pavasary, sunkiausias yra lai-

buvo parblokšta, o rugsėjo 
17 d. iš rytų dar įsiveržė ir 
rusas.

Buvo tai pradžia iki pe
reitų metų vasaros užsitę
susio karo, į kurį, 1941 m. 
žiemą, nenoromis buvo į- 

į velta ir Amerika. Pradžia 
*--«>------- _x._.------, ----- ----------------- „ ineapsakomų žmonijai au-
kotarpis, kol javai — jeigu kai kur jų pasėta — dar tik ! kų> žmogaus kančių, ku- 
išdygę ir iki pjūties dar toloka. Karas sunaikino ne tik rįoms gajo <jar šiandien
namus ir dirbtuves, bet ir laukus bei dirvonus pavertė 
dykynais. Kaimui bėda, bet miestui dar didesnė.

Kai kas gali sakyti: “Europa ir Azija sukėlė karą, 
tai jų dalykas likviduoti jo pasekmes. Tesižino. Mes čiais 
nieko bendra su tuo neturim. Maisto ir pas mus trūks- i agresorius 
A. _ T-r_____ A___•_ ___ •___ J —1_____________ A f________ 1_1 — 1 J__ 099 A 1- - -f _ -J_____ T * * ’■ta. Kam turim marintis dėl svetimų klaidų?” Abejoju, 
ar kas garsiai taip kalba, bet viens, kits gali taip pa- 
mintinti. Tai būtų labai kietos, nekrikščioniškos min
tys. Visų pirma, karus sukelia ne liaudis, ne darbinin
kai, bet neatsakingi vadai. Jie turi priemonių verste 
priversti darbininkus ir ūkininkus eiti į frontą. Tad 
milžiniška kareivių dauguma nenoromis kariauja, ne
bent jų tėvynė būtų užpulta. Tuomet jau kiekvienas 
noriai savo kraštą gina. Kareiviai kaip kareiviai: jie 
žudo ir juos žudo. Toks jau žiaurus, negailestingas ka
ro amatas. Bet ką kalti ramūs gyventojai? Kuo nusi
žengia seneliai, moterys, vaikai, kad ir juos iš oro bom
bomis vaišina? Čia karo vadai randa pasiteisinimą: 
reikia gi naikinti priešo turtą, kad namų frontui su
smukus, greičiau pasiduotų. Tad už tokias baisenybes 
reikėtų karo vadus atsakomybėn patraukti. Taip, ir 
juos teisiama, bet tik pralaimėtojus. Laimėtojai teisūs, 
nes jie laimėtojai. Dabar nacių vadai yra teisiami už 
kriminališkus karo žiaurumus. Jie perpilnai nusipelnė 
sėdėti ant apkaltinamųjų suolo. Bet tarp jų teisėjų 
yra ir rusų bolševikų. Savaime kyla klausimas: kurie 
didesni kriminalistai, ar naciai ar bolševikai? Mažų- 
mažiausia abu lygūs. Tokis tokį teisia, ir kiekvienas 
ant kitų atsakomybę verčia, o šimtai milijonų visai 
nekaltų, nieko bendro su karu neturinčių žmonių, turi 
skurdą ir badą kentėti 
klaidas ir nuodėmes.

Ir mes esame karo žiaurumų paragavę. Daug mū
sų jaunimo žuvo, daug daugiau sužalota, ir grįžusieji 
toli gražu ne visi normalūs. Ne maža tokių, kurie tiks
liam gyvenimui nebetinka. Ir namų frontas skaudžiai

už bepročių ar kriminalistų

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

11. SUSITIKIMAS PRIE AUŠROS VARTŲ 
arba Nekaltas Prasidėjimas

Jeigu Marija būtų atėjusi į šį pasaulį be 
specialio Dievo tarpininkavimo, būtent kaip 
ir kiekvienas paprastas žmogus, tai žmonių 
širdyse ji neturėtų tokios stebėtinai didžios 
pagarbos. Galutinai, Dievas panorėjo, kad 
pati žmonija tikrai įkainuotų jėgą ir galybę 
maldos. Juo ilgesnė, karštesnė ir nuoširdesnė 
malda, tuo Dievas suteikia didesnių ir gau
sesnių savo malonių prašytojams.

Kuomet Šv. Joakimas sugrįžęs prie šven
tovės atnašavo Dievui, gausią savo auką, 
staiga angelas apsireiškė ir pranešė jam, kad 
išeitų prie “Aušros Vartų”, kame jis suras 
išsiilgusiai belaukiančią savo žmoną, Šv. Ci
ną. Susitikę ant Šventovės laiptų, abu begalo 
nudžiugo ir apsikabinę džiaugėsi Viešpatyje. 
Pasisakę viens kitame apie gautą angelo ap
reiškimą, jie abu džiaugsmingai sugrįžo į Na
zaretą, kame ir laukėsi gimimo to stebėtino 
Kūdikio.

Kalbant apie tą didį įvykį, būtent Marijos 
Nekaltą Prasidėjimą, šv. Augustinas, kilnus 
Bažnyčios Daktaras, jau 4-me šimtmetyje, 
aiškiai mokina tą tiesą, kurią Bažnyčia tik 
1854 met. tepaskelbė. Jisai sako: “Tai būtų 
priešgininga Dieviškai Išminčiai, jei šėtonas, 
nors ir trumpiausiai valandėlei, būtų buvęs 
valdovu to aukštiesiems tikslams paskirto 
kūno. Tat labai priderėjo, kad Marija, kaipo

sijai. Vakarinė Lenkijos 
dalis ir Lietuva priskirtos 
Vokietijai. Abu agresi jos 
oartneriai sutarė, kad Vil
nius su jo sritimi turi grįž
ti Lietuvai. Lenkijos pada
linimo skiriamoji buvo su
tarta pagal upes Narew, 
Wisla, San, pačią Varšu
vą paliekant vokiečiams, o 
jos priemiestį Pragą (de- 

jšiniajame Vislos krante) i 
j— rusams.
( !Vienok, rugsėjo mėnesio 
; įvykiams besivystant, ag
resorių susitarimu numa
tyta oadėtis kiek pasikei
tė. Rusams į karą stoti 
kiek pavėlavus (į Lenkiją 
jie įsiveržė tik rugsėjo 17 
d), vokiečiai vietomis jau 

(buvo toli peržengę pirmu 
; susitarimu numatytą ribą*.1 
Vokiečių avangardai jau 
artinosi Būgo unės ribos, 
t. y., jau buvo užgrobę vi-' 
įsą Liublino vaivadiją ir 
dešiniajame Vislos krante 
esančius Varšuvos vaiva-į 

i dijos plotus. " 
' Kitais žodžiais, rugDiū- 
čio 23 d. pasirašytas slap- 

;tas susitarimas jau nebe- 
atatiko faktinąją padėtį. San rib4 (1), arba — likti teritorijos išskyrimo. Kaip 

i Reikėjo susitarimą keisti, naujoje riboje, priimant Nurembergo liudininkai 
lopyti.

Tai ir buvo objektas ant
ros von Ribbentropo ke
lionės į Maskvą.

Rugsėjo 28 d. buvo pasi- 
,rašytas antras susitarimų 
pluoštas: viešas susitari
mas dėl sienų (teritorinis) 
bei draugiškumo sutartis 
ir vėl slaptas, papildomas 
protokolas. Naują padėtį 
svarstydami, vokiečiai ga
lėjo pasirinkimui dvi gali- 
bybes: grįžti į rugpiūčio 
23 d. slapta sutartimi nu
matytas ribas, t. y., pasi
traukti į Narew, VVislą,

I

nesimato.
1939 metais buvo sulik- 

viduota Lenkija. Sekan- 
metais rusiškasai 

> sulikvidavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Pravartu prisiminti, kad 
iš staigiai užsimezgusios 
Hitlerio - Stalino draugys
tės, 1939 metų rugpiūčio 
mėnesyje išaugo dvi su
tartys: viešai paskelbta 
nepuolimo sutartis ir slap
to susitarimo protokolas.

Nurembergo teismo eiga 
ir dar kartą patvirtina, 
kad pagal slaptąjį proto
kolą buvo pasidalinta že
mėmis tarp vokiečių ir ru
sų. Suomija, Estija, Latvi
ja, Besarabija ir pusė Len
kijos buvo priskirtos Ru

v •

SSSR Spauda Deiuo ja Dėl 
Kolchozy Ūkio

New York (LAIC) — 
Lietuvoje kaskart labiau 
plečiama komunistinių 
dvarų (kolchozų ir sov- 
chozų) sistema, nežiūrint, 
kad pačios Rusijos spau- 

; da pilna nusiskundimų dėl 
juose vyraujančios be
tvarkės. Taip, “Izviestija” 

į Nr. 52 rašo, kad dėl nuola- 
■tinių traktorių gedimo di
deli plotai lieka laiku ne- 
aoarti. Pereitais metais 
Čkalovsko apylinkėje dau
gelis traktorių, apie 8,000 
valandų, išstovėjo be dar
bo, buvo sugedę. Kaikurie 
naujai atgabenti trakto
riai sustojo, neišdirbę net 
dviejų dienų, o buvo kol
chozų, kur traktoriai jau 
pirmą darbo dieną parodė . 
vietoje nepataisomus trū
kumus.

; išvengiamai turinčią įvyk- Sol-Ilecko Mašinų ir 
j “išsi-^i Lietuvos okupaciją nu- traktorių stoties dirbtu- 
ir pasi-' matydami (nes visi gerai vės be langų, be durų.

’ i.-.: ’• sušilti, darbi-

> liudininkai 
parodo, toks rezervatas 
turėjo būt iškirptas visa 
Lietuvos Paprūsė pagal

i rusų reikalaujamą kom
pensaciją išsižadėti Lietu
vos.

Kaip ir visuomet tokiais Šakių, Šešupės, Simno lini- 
atvėjais, nulėmė vokiečių Ja- Vėliau nuo to “rezerva- 
Generalinio Štabo kombi-ito” vokiečiai atsisakė, 
nacijos, tariant strategi- ĮTuom tarpu, taip ir lieka 
nio pobūdžio išruokavi- neaišku kokiems galams 
mai, kame aerodromai lo-}tas “rezervatas” buvo iš- 
šė ne visai paskutinį vaid- skirtas. Manoma, kad ne- 
menį.

Vokiečiai nutarė 
žadėti” Lietuvos L r__ t
laikyti Liublino bei Var- žino kas reiškia būti ati-ĮNors kiek 
šuvos — vaivadijas su ko-'duotam į kieno-nors įta- ninkai kuria laužus dirb-

I

buvo paliestas. Daug turėjome ir tebeturime trūkumų 
ir suvaržymų, nes gyvenimo reikmenų gamyba susto
jo ir dėl streikų dar nesugeba atsigriebti. Bet į mus iš 
oro bombomis nešaudė, namai nesugriauti, turtas išli
ko. Dėl maisto kiek nusiskundžiame, gyvenimas 
brangsta, įvairių maisto trūkumų nemaža, bet išsimai- 
tyti dar tebegalima ir šis tas dar tebeatlieka. Ot tas 
maisto atliekanas taupykime ir baduoliams atiduoki
me. Bus tai tik trupiniai nuo stalo atlikę, bet ir jais iš
badėję mūsų artimai pasitenkins. “Duonos trupinių 
barstymas visuomet yra smerktinas” — sako katalikų 
laikraštis “Pilot” — bet šiuo momentu maisto eikvoji
mas jau yra kriminališkas nusikaltimas”. K. j

kiais 5,000,000 gyventojų. ik°s sferą), ir skaitantis
Tiesa, jie tai darė su vi-;su didesniu iš Raudono- 

sai lengva širdimi, nes ge- si°s okupacijos atbėgėlių 
rai žinojo, kad už pusme- antplūdžiu, vokiečiai tą 
čio - kito rokundas teks plotą kaip tik tiems atbė- 
suvedinėti ir su nauju sa- į geliams sutalpinti ir buvo 
vo draugu...

Bet ir čia neapsiėjo be 
tam tikrų smulkesnių re
zervų: rugsėjo 28 d. slap
tame protokole buvo pada
rytos dvi išimtys: viena 
dėl Vokietijos - Lietuvos 
prekybos santykių nelie- dukcijos keliu logingai iš- 
čiamybės, kita dėl tam tik- vesti, 
ro “Rezervato” iš Lietuvos

I

kad už pusme- antplūdžiu, vokiečiai tą
- kito rokundas teks plotą kaip tik tiems atbė- 

; geliams sutalpinti ir buvo 
į numatę.
; Tiesa, visos šios Nurem- 
bergo “reveliacijos”, skai
tytojams buvo žinomos ir 
ankščiaus. Ko aiškiai ne
buvo galima prirodyti, bu
vo galima dasiprotėti, de-

i

tuvės viduje... ir šildėsi. 
O raportai apie atliktus 
darbus eina savo keliais. 
Jie skamba įspūdingai ir 
gražiai. Sovietų laikraštis 
klausia, kam ta dviguba 
apyskaita vedama? Tas ir 
dar kartą parodo ko yra 
verta sovietų statistika 
bei viešieji raportai.

Ne jėgų trūksta žmo
nėms, bet valios. W. Hugo.

Ne duonos šaukia varg- > 
šai žmonės, bet žmonišku- 

Tarp kitko, daug ta tema’mo. Vydūnas.

busimoji žmonijos atpirkimo bendradalyvė, 
nebūtų buvusi piktosios dvasios nelaisvės 
vergė. Be to, Marija buvo rengiama būti Duk
tė Dievo Tėvo, Motina Dievo Sūnaus ir sužie
duotinė šv. Dvasios. Taigi Marija, kaipo toki, 
ir buvo išorinė įtalpa — indas visos Šv. Tre
jybės”...

Kuomet Šv. Ona ruošėsi prie gimdymo to 
palaiminto kūdikio, Šv. Joakimas nusiuntė 
užkvietimą, kelioms garbingiausioms tautoje 
moterims, kad atvyktų jai patarnauti. Jis 
taipgi nusiuntė kvieslius į anapus kalnų, už
kviesti Zakarijaus žmoną Šv. Elzbietą, arba 
Šv. Jono Krikštytojo būsiančią motiną ir Šv. 
Onos seserį Hirmarianą, kuri ir buvo Šv. Elz
bietos motina. Užkviestosioms susirinkus, 
begalinis džiaugsmas pripildė visus namus: 
rodos, tai buvo tikras rojus žemės paviršiuje.

Atėjus gimdymo valandai, rugsėjo 8 d., 
rytmetyje visai netikėtai dangiškoji šviesa 
apšvetė šv. Onios asmenį ir kaip tik tuo mo
mentu užgimė visų ilgai laukiamas ir garbin
gas Kūdikis — Marija, busimoji pasaulio Iš
ganytojo motina, sykiu dangaus ir žemės 
garbingoji Karalienė! Tuo pačiu laiku pasi
girdo žavinga dangaus angelų giesmė: “Kas 
ji yra toki, kuri ateina iš tyrlaukio ir kurios 
kvapas yra saldesnis už myros, smilkalų ir 
kuris perviršija visus žemiškų gėlių skanius 
kvepalus?..” (Cant. 3.) Tai buvo garbinga 
džiaugsmo ir linksmybės giesmė. Toks nepa
prastas dalykų apsireiškimas gali ir buvo to
limas ženklas, nurodantis Nekaltą Prasidėji
mą. Taigi iš to galima suprasti ir reikalinga 
tikėti, kad Marija buvo nekaltai pradėtoji, t. 
y. liuosa nuo pirmapradės nuodėmės netik 
valandoje jos užgimimo, rugsėjo 8 dieną, bet 
ir pirmoje valandoje jos gyvybės atsiradimo

motinos* įščioje prieš 9 mėn., — t. y. gruodžio 
8 d., kurią Bažnyčia yra viešai paskelbus, 
kaipo visuotinę pasaulyje šventę, arba Mari
jos Nekaltas Prasidėjimas. Labai gražiai šiuo 
žvilgsniu sako Šv. Matilda, kad “Dievas la
biau rūpinosi sutvėrimu savo Sūnaus Moti
nos, negu sutverdamas dangų ir žemę su vi
sais juose sutvėrimais”.

12. “SVEIKA MARIJA”
Šv. Ona daug laiko praleisdavo besėdėda

ma prie lopšelio savo numylėto kūdikėlio — 
mergaitės Marijos ir beskaitydama Šv. Raš
tą. Labai dažnai, pertraukdama savo gilius 
apmastymus ir pilnomis meilės akimis žiūrė
dama į spindintį kūdikio veidelį, prisiminda
vo sau iš Šv. Rašto daug ženklų ir posakių 
apie busimąją Dievo Sūnaus Motiną.

Marija! — beabejo ji yra toji pati mergai
tė, apie kurią pats Dievas šventraštyje (ge- 
nesis) pasakė žalčiui: “Aš padarysiu neprie- 
telystę tarp tavęs ir moteriškės, tarp tavo 
vaisiaus ir jos vaisiaus: ji sutrins tavo galvą 
ir tu būsi po jos kojos kulnimi” (Gen. 3, 15).

Marija! — yra tikroji Ieva ir tikroji mūsų 
Motina. Ieva, pirmoji žmonijos motina, nebus 
daugiau vadinama gyvųjų motina, nes ji at
nešė mirtį mūsų sieloms ir kūnui. Marija gi, 
Dievo Motina, išliuosuos mus nuo tų abiejų 
mirčių, kadangi jos dieviškasis Sūnus bus 
amžina gyvybė mūsų sielai ir kūnui.

Marija! — yra Mesijaus motina, yra toji 
negendančioji Nojaus arka, kuri apgyven
dins tikrąjį ir gyvąjį Kristų, vienintelį visų 
teisingųjų Tėvą.

Marija — yra tie Jokūbo sapne matyti 
laiptai, kuriais užžengdavo ir nužengdavo pa
ties Dievo angelai. Ir tikrai, juk ji yra geriau

sioji tarpininkė tarp Dievo ir žmonių visuose 
kūno ir sielos jų reikaluose.

Marija — yra palyginama su Mozės lazda, 
su kuria palietus uolą ištriško vanduo tyruo
se ir atgaivino žydų ištroškusią tautą. Pana
šiai ir Marija yra neišsemiamas šaltinis įvai
rių Dievo malonių visai žmonijai.

Marija — yra palyginama prie Betsabėjos, 
turtingo ir išmintingo karaliaus Saliamono 
motinos, kuri dėl savo grožio ir kilnių dory
bių, apturėdavo pagarbą, meilę ir prielanku- . 
mą nuo visų išmintingiausių ir turtingiausių 
pasaulio karalių. Panašiai ir Mariją garbino 
ir garbins visas sutvėrimas žemėje ir dan
guje.

Marija — yra toji palaimintoji Mergaitė, 
anie kurią pranašas Ižai jas yra pasakęs: “Jis 
išdaigys šaką ir mergaitė pradės ir pagimdys 
sūnų”.

Marija — yra tie palaiminti Vartai, pra
našauti per pranašą Ezekielį: “Tik vienatinis 
Viešpats įeis pro juos ir išeis iš jų amžinai”. 
Taigi Mesijo motina turi būti nesutepta mer
gaitė, pradedant pažadėtąjį Atpirkėją ir po 
Jo užgimimo ji panašiai privalo pasilikti am
žinai nepalytėta mergaitė.

Marija — yra tai Zacharijaus pranašau
tas aukso žvakidė - liktorius, ant kurio deg
davo septynios žvakės Jeruzalės šventovėje. 
Tos tai paslaptingos žvakės reiškia 7 dova
nas šv. Dvasios, kuriomis bus papuošta gar
bingoji Mesijaus motina.

Marija — yra tikroji Sandaros skrynia, ši 
skrynia turėdavo savyje manną - maistą, ku- 
riuomi maitinosi Izraelio tauta per 40 metų 
tyruose. Marija gi — turėjo pagimdyti pa
sauliui Gyvenimo Duoną — Kristų.

(Bus daugiau)
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Atsidėkoja Už Kalendorius
“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus

dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja, prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas:
Elz. Nanartavičienė, So. Boston, Mass. 2.00
S. Kazlauskienė, Haverhill, Mass. 2.00
Frank Young. Phila., Pa.......................................... 1.00
Julius Gaidis, VVorcester, Mass. 1.00
Juoz. Smilgis, Arlington. Mass. 1.00
Antanetta Malinauskienė, Cambridge, Mass.......1.00
Ant. Orantas, VVaterburv, Conn........................... 1.00
John Zink, Lawrence, Mass............................ 1.00
Valatkienė, Arlington, Mass.................................. 1.00
Jos. Michalonis. Nashua. N. H. 1.00
Julian Pocius, Simsbury, Conn. ..............................1.00
Juoz. Remeika. Cambridge, Mass............................ 1.00
Ona Naujokaitienė, So. Boston. Mass. 1.00
Jonas Akiilevičius, Providence, R. 1........................ 1.00
B. Palby, W. Roxbury, Mass...................................,1-QQ
V. Kaskonis, \Vindsor. Ve. .................. 1.00
A. Jankųn, So. Boston, Mass. ....... ~..... 1.-00
Jurgis Versiackas, Norvvood. Mass. .......  LLOO
Julius Polaski, Warehouse Pt., Conn.................... 1.00
Mrs. A. Zvalionis, Westfield, Mass.......................  1.00
M. Kristaponis, Dorchester, Mass................. 1.00
Dr. Benedict Chapas, Providence, R. D................. 1.00
J. Kalinauskas, VVaterbury, Conn............................ 1.00
Vincent Pusvaskis, Ansonia, Conn.......................  1.00
Mrs. Kathryn Lyons. Tribes Hill, N. Y. 1.00
Adomas Jarmalavičius, W. Lynn, Mass. ............  1.00
Stasys Srupšas, Hartford, Conn...........................  1.00
John Peckis, Detroit, Mich.............. 1.00
Mrs. Tubelienė, Brockton, Mass. ......................... 1.00
A. Andrulionis, Phila., Pa...................................... 1.00
M. Bendzevičienė, So. Boston, Mass. 1.00
Joseph Petrauskas, So. Boston, Mass....................1.00
S. Vaitkienė, Montello, Mass..................................  1.00
J. Laukaitis, Norvvood, Mass..... ......................  1.00
Ona Bereikis, Mattapan. Mass............................... 1.00
Mrs. K. Pakstis. Brighton, Mass........................... 1.00
K. Banis, VVorcester, Mass....................................... 1.00
E. Roman, So. Boston. Mass. 1.00
Mrs. A. Ribokienė, Bridgeport, Conn.................. 1.00
J. Voega, Dorchester, Mass. 1.00
Frank Tauteris, Gardner, Mass...........................  1.06
J. Palackas, Wilkes - Barre, Pa............................... 60
Stanislova Trumpickienė, Amsterdam. N. Y............. 50
K. Pigaga, Brockton. Mass......................................... 50
A. Sodaitis, Phila., Pa............................................... 50
P. Alcinskas, VVarehouse Pt.. Conn............................ 50
John Sakavičius, La\vrence, Mass...........................  50
P. Kerulis, Worcester, Mass....................................... 50
Alek Vitkus, Dorchester. Mass. .............................. 50
I. Jankauskas, Dorchester, Mass...............................50
Mrs. E. Jenušis, VVaterbury, Conn. ......................... 50
Jonas Česnauskas, Lawrence, Mass...........................50

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų rėmė
jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą.

“Darbininko” Administracija.

f

Sylvia Morrisou egzaminuoja projektuojamą “trailer city”, netoli San
ta Anita Park,' Arčadia, Calif. Projektas Įgyvendinti kainuotų $300,000 
ir apimtų 55 akrus lauko, šis miestas turėtų savo krautuves ir teatrus.

i

stebino užsakų skaičius. Net 
septynios porelės buvo iššauk
tos, kurios rengiasi priimti mo
terystės Sakramentą.

Juozas Davelia buvo vieninte
lis mūsų mokyklos mokinys, 
kurs išlaikė kvotimus, kad įsto
ti šv. Karolio Kolegijon, kur 
jaunuoliai ruošiasi kunigystės 
luoman.

Sekmadienį, geg. 19 d. daug 
Baltimorės lietuvių važiavo į 
Maryland Valstybės sostinę An- 
napolis, kad pastebėti kaip lie
tuvių pasodintas ąžuolas auga. 
Ne tik Antanas Maceika ir Ve
ronika Mikušauskienė, koloni
jos įžymūs veikėjai, ten buvo, 
bet mūsų parapijos sodaliečių 
pirmininkė p-lė Ona Čaplins- 
kaitė ir dalyvavo dienos iškil
mėse.

I
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dviejų novenos dienų aukas mū
sų .Vienuolynui. Kunigas Men
delis daug pasiaukojimo įdėjo 
aiškindamas maldininkams mū- 
sų Kongregacijos reikalus < ii4 -’?' / 
ragindamas juos dosniai aukoti . 
ir padėti Seselėms jų reikalus 
aprūpinti. Jo didelio geraširdin- 
gumo vaisius $1643-10 buvo 
prisiųstas į Motinišką Namą. 
Dėkojame Aukščiausiam, kad 
davė mums tokį didelį geradarį, 
kokiu yra kunigas Mendelis mū
sų Kongregacijai.

Reiškiame giliausią dėkingu
mą kun. Dr. L. Mendeliui, kun. 
A. Dubinskui ir Stebuklingojo 
Medalikėlio maldininkams už 
tokią didelę auką Vienuolijos 
būtiniems reikalams padengti. 
Mūsų širdinga dėkingumo mal
da kils kasdien prie Aukščiau
siojo Sosto, -prašantViešpatį / 
gausiai atlyginti- visiems auko
tojams, o ypatingai, kad-Vieš- 
»pats; ilgai laikytų kun. Dr. L. 
Mendelį ir kun. A/ Dubinšką sa
vo Bažnyčios garbei.

* < •- * . ’•Teko nugirsti, kad. birželio 
mėn. turėsim Primicijas mūšų 
bažnyčioje. Kun. Riklickas, 
kurs baigia Tėvų Jėzuitų moks
lus Kansas 1 City, atnašaus pir
mas iškilmingas mišias sekma
dienį, birželio 23 d., 11 vai. rytą, 
Kun. Riklicko tėveliai gyvena 
Baltimorėje, bet priklaulso prie 
šv. Cecilijos parapijos.

Imūsų parapijos žmonės suauka- 
vo ir pasižadėjo - sumokėti 
i $4.000.00. Dar trūksta $1,126., 

Į kad pasiekti mūsų parapijai 
I skirtą sumą. Mūsų kunigai ta
čiau yra tikri, kad pilna suma 
bus sukelta iki antradienio.

Bažnyčios gražinimas iš leng
vo žygiuoja piimyn. Žmonės į- 
vertina tą Dievo namo atnauji- 

i nimą ir pradeda aukomis prisi- 
į dėti. Kelios parapijietės jau pa
aukavo po $50.00. Emilija Kri- 
pienė ir kitos po $25.00. Yra 
gerų moterėlių, kurios priside
da po dešimtinę. Sąrašas bus 
paskelbtas vėliau.

Šv. Kelionei į Pranciškonų 
i Vienuolyną į Washingtoną, šeš
tadienį, birželio 1 d. jau užsire- 

! gistravo 200 asmenų. 8 busai 
i jau pilni ir dar savaitę laiko iki 
i važiavimo. Bilietai tik $2.00. 
Kun. dr. Mendelis vadovaus 
maldininkams.

Marijona Grigaliūnienė, W. 
Lombard St., sunkiai Serga. 
Pirmadienį, geg. 20 d. buvo ap
rūpinta paskutiniais Sakramen- 

i tais.
Kun. Klimas, jier daug metų 

Mendelis ypač buvęs padėjėjas Mount Carinei 
Vyresniosios pa- lietuvių parapijoj, lankėsi Bal- 

kuri į pereitus šešis timorėje. Šia proga atlankė mū
sų parapijos kleboną, kun. dr. 
Mendelį.

Pereitą sekmadienį visus nu-

PADĖKA
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Bažnyčios garbei.
šv. Kazimiero Seserys 

Motina M. Juozapa.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

Šv. Alfonso parapijos 
nui, ir didžiam katalikų veiki
mo apaštalui, kunigui Dr. L. 
Mendeliui už rinkliavą mūsų 
Vienuolijos reikalams, nuošir
džiausiai dėkojame.

Kunigas Dr. L. Mendelis, mū
sų Kongregacijos nuoširdus 
prietelis ir geradaris, paskyrė

klebo- Ine.
Laidotuvią 
Direktorius

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

Llmosinal dtl visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų ir Naktį

Stočkus - Matukaitytė savo tėveliams. Kiti tarnavo' 
Sekmadienį, geg. 19 d. Teodo-!Prie sU1''- A1>,e 130 tėvų' moti’i 

.. _ . . . . nų ir giminių dalyvavo šiameras Stockus paėmė sau uz zmo-j ® J
ną p-lę Civian Ann Matukaitytę. 
Naujavedžių tėveliai priklauso 

' šv. Alfonso parapijaj ir yra pla-, 
, čiai žinomi mūsų kolonijoj. Te-' 
odoras lankė šv. Alfonso para
pijinę mokyklą nuo pat pirmo; 
skyriaus iki 8-tam. P-lė Matu
kaitytė, gyvendama visai arti 
šv. Martino bažnyčios, lankė tą ■ 
mokyklą per 12 metų. Abudu 
jaunieji, katalikiškai išauklėti, 
moterystės sakramentą priėmė į 
su mišiomis, kurias atnašavo 
klebonas kun. dr. Mendelis.

Šliūbo metu kun. dr. Mende
liui pagelbėjo kun. Antanas Du» 
binskas. Alfonsas Čaplinskas ir 
jaunosios sesutė Aldona Matu- 
kaitytė buvo pirma liudytojų 
pora. Iš viso 8 poros puošė ves
tuvių procesiją. Kas buvo nepa
prasto ir visų akį patraukė tai 
priėmimas šv. Komunijos visų 
jaunųjų vestuvininkų. Kun. dr. 
Mendelis. sveikindamas jaunuo
sius ir jųjų tėvelius, priminė vi
siems svarbią tiesą, kad susi
rinkusieji buvo liudytojais su
tarties, per kurią jaunikaitis 
Stočkus ir mergaitė Matukaity- 
tė tapo bendradarbiais su Die
vu dieviškam tvėrimo darbe.

Kadangi moterystės Sakra
mento atsakomybės yra svar
bios ir sunkios, tad Katalikų 
Bažnyčia nori, kad tą Sakra
mentą priimantieji, jį priimtų 
su šv. mišių auka, kad gautų y- 
patingai jiems skiriamus palai-. kartą į metus įvyktų toks vai- 
minimus. Pamokslininkas už-1 

i baigė savo trumpą pamokinimą I 
Į prašymu, kad visi susirinkusie
ji draug su juo pasimelstų už 
naująją porą, kad tas džiaugs
mas ir laimės troškimas, kurs;f I

i juos sujungė šiandien tęsėtų! 
į per visas jų gyvenimo dienas.
Į Puota įvyko Lietuvių svetai- 
i nėję, Hollins Street. Apie 200 i 
svečių dalyvavo vestuvių iškil-j 
mėse, kurių tar|>e buvo ir mūsų1 
parapijos kunigai. Kazimieras 
Stupuras ne tik nutraukė at
mintinus vaizdus šliūbo bažny
čioje. bet ir salėje. Sveikiname 
ponus Stočkus. Ilgiausių metų 
jų naujame gyvenime.

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.

MtWashingtom
• 30 BIOABWAT • IOUYR BOSTON

♦ •. She Brings Sons Safely Home ...

SAFE AT THE HOME of her oster in IVashington. D. C., Mrs. Arnell 
<riffht>. and family vieu pictures of shipvreck. Robrrt, 4. standing 
and Edvard. 2, saw no'.hinz unu-ual ir. the sea ordeal. and thoucht 
it mms the regular wa' of travcling. Mrs. Arnell said she uent by 

v ate r instead oi <ur becaųs* the believeį it wąį wfęr.
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susirinkime.
Po vaišių, kun. dr. Mendelis 

dėkojo atsilankusiems ir aiški- 
‘ no, kad šio susibūrimo tikslas 
yra arčiau supažindinti tėvelius 

i su mokykla ir mokytojoms - Se- 
Į sutėmis. Kaip kun. Dubinskas, 

. j taip Klebonas gyrė tėvų pasi
šventimą, gyrė jų pasiaukavi- 

i mą, siunčiant savo vaikelius pa- 
rapijinėn mokyklon. Nors mo
kykla yra dykai, nors mokyklo
je randasi įvairūs patogumai, 
tačiau mūsų kunigai gerai su
pranta. kad reikia daug, daug 
gero noro, kad vaikučius siųsti' 

; taip toli. Kun. i
gyrė Sesutės 
stangas, 
metus tikrai permainė mokyk
los veidą. Savo sumanumu ir 
darbštumu ji padarė tai. kas 

į nesapnuoti nebuvo sapnuojama 
keli metai atgal.

Po programėlės ir vaišių, tė
veliai atlankė vaikučių mokslo 
kambarius, kur daugel iš jau- 
nesnios kartos tėvų ir motinų 

tuos suolus, kuriuose 
sėdėjo lankydami šv. 
parapijos mokyklą, 

susibūrimo buvo tik-

tI
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I
I

I
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prisiminė 
jie patys 
Alfonso
Nuotaika
rai šeimyniška. Lietuviai, vienos 
parapijos nariai, didžiumoj pa
rapijinės mokyklos auklėtiniai, 
sudarė tikrai kaip ir tos pačios 
šeimos meilės ir užuojautos ry
šius. Pageidaujama, kad bent

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

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

t J
Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
f t

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

Kun. Antano Dubinsko 
Gimtadieni?*

kūčių - tėvų susiartinimas.
PRIEDAS

Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 
gaus priedo — dykai be galo Įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES 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 21, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

Mokyklos Vaikučiai Vaišina 
Savo Tėvus

Viena iš kuklių, bet linksmių 
pramogėlių įvyko sekmadienį, 
geg. 19 d., kuomet j>o Novenos 
pamaldų mūsų mokyklos vaiku
čiai linksmino ir vaišino savo 
tėvelius. Įdomus ir įvairus pasi
linksminimas prasidėjo 4 vai. 
po pietų ir truko beveik iki 6 v. 
Vaikučiai pašoko ir padainavo

Šv. Ritos iškilmė, geg. 22 
yra svarbi mūsų mylimo kun. 
Antano Dubinsko gyvenime, nes 
prieš 40 metų atgal tas kuklusis 
Dievo tarnas išvydo šviesą pir
mą kartą šioj ašarų pakalnėj. 
Šį metą gal pirmą kartą šios 
sukaktuvės buvo minimos vie
šai. Trečiadienį, kun. Dubinskas
atnašavo mišias 8 vai., kurios 
buvo jo mamytės užprašytos ir 

, per kurias mūsų mokyklos vai- 
I kučiai gražiai giedojo. Po mišių, 
' parapijos salėj, pusryčiai. Ant 
; Garbės stalo buvo milžiniškas 
| gimtadienio pyragas su žyban- 
i čiomis žvakėmis, kurias kun.
Dubinskas buvo pakviestas už
pūsti. Dainos ir eilės vaikučių 
linkėjo ilgiausių metų kun. Du- 
binskni.
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Nuotrupos
Arkivyskupijos Našlaičių Va

jus užsibaigs antradienį, geg. 
28 d. J dvi savaiti geraširdžiai

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

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

Vardas

Adresas

f f i
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Penktadienis, Gegužes 24, 1946

Pfadžia-1-mame puslapy)
, padaro. Ateina komisijos, 
vatiUip, <kaip jūsų ir dau
giau mes* nebegirdime apie 
juos. Mes norime dirbti, 
bet gi mes nesame iš ak
mens... Ana, vyrai kitame 
barake nusprendė ką nors 
daryti, kad būtų pagerinta 
jų padėtis. Jie nusprendė 
neiti į darbą, kol neįves 
būtiniausių pagerinimų. 
Turėtumei žinoti, kas atsi
tiko...

— Ir kas gi? ;
'Višį tylėjo.
— Nebijokite, pasakyki

te, aš atvykau iš Dniepro- 
. petrovsko ir tikrai nieko 

nežinau, — kalbėjo į juos 
Kravčenko. .

— Taigi, vadai buvo .pa
šaukti, vienas atsiliepė.
—Kur? '
— Ne į bažnyčią ir ne į 

smuklę dėl alaus, supran
tama, į G.P.U. (bolševikų 
policiją). Ir jie jau dau
giau nebegrįžo...

— Gal jiems buvo reika
lingos atostogos Sibire, — 
pratarė tasai barzdotasai 
darbininkas, karčiai nusi
juokdamas.

Padėtis atrodė baisi. Kai 
Kravčenko kreipėsi į vieti
nę administraciją, ieško
damas atsakymo, kodėl 
darbininkų reikalai taip 
apleisti, šie jam aiškino:

— Mes tų blogybių neno
rime, bet, iš kitos pusės — 
negalime jų nė pataisyti... 
Biudžete nėra paskirta su
mų dėl švarių paklodžių ar 
dėl būtiniausių pataisymų, 
o kas gi išdrįstų apeiti biu
džeto patvarkymus?! Ką 
mes pasiūlome, centras iš
kritikuoja... Ką jie nu
sprendžia, turime klausy
ti, nors tai būtų nesąmonė. 
Centras padaro klaidas, o 
mes turime kentėti lūpas 
sučiaupę... Daug čia yra į- 
staigų, kurios mus seka, 
bet nedaug, kurios pagel
bėtų...

Sovietiškoji "lygybė"
Praslinko keletas metų, 

baigęs mokslus Kravčenko 
buvo paskirtas inžinie
riumi į tą patį Nikopolio 
fabriką. Naujai patirtuo
sius įspūdžius jis taip ap
rašo: , .

— Penki tūkstančiai fa-

1 
s

briko darbininkų dar vis 
tebebuvo sugrūsti į skur
džius barakus, geresnius, 
kaip kad aš mačiau pirmu 
kartu, bet vis dar tokius, 
kurie geriau tiktų gyvu
liams laikyti, kaip žmo-1 
nėms gyventi. Eiliniai dar
bininkai valgė didelėje, ne
higieniškoje, prismirdu- 
sioje kavinėje, gi fabriko 
prižiūrėtojams ir inžinie
riams buvo. įrengtas šva
resnis, geriau aprūpina
mas restoranas. Buvo dar 
trečia valgykla patiems 
aukštiesiems fabriko pa
reigūnams, gausiai aprūpi
nama maistu... Tie skirtu
mai buvo taip įprasti Ru-. 
sijoje, kad tik užsieniečiai 
juos laikė nesąmone “pro
letariato” krašte...

Kaip inžinierius Krav
čenko gavo patogų penkių 
kambarių namą su gėly
nais ir aplinkui augan
čiais medžiais. Jame buvo 
įrengta vana, radijas ir 
net nedidelis šaldytuvas 
(icebox).

Jo žiniai buvo pavestas 
automobilis ir pora arklių 
— fabrikų nuosavybė, ku
ria inžinierius galėjo lais
vai naudotis. Prie jo buvo 
netgi priskirtas šoferis, 
arklių prižiūrėtojas ir vi
rėja. Virėjai jis pats turė
jo mokėti, o šoferiui ir ve
žikui alga ėjo iš fabriko.

Ne tik valgyje, ne tik bu
tuose buvo didelis skirtu
mas, bet taipgi ir atlygini
me. Inžin. Kravčenko su 
visokiomis premijomis 
mėnesiui galėdavo pada
ryti 2000 rublių, ir tai tu
rėdamas aukščiau išvar
dintus patogumus. Tuo gi 
tarpu patyrusiems darbi
ninkams buvo mokama po 
400 rublių, o nauji darbi
ninkai gaudavo po 120-175 
rublius

Fabrike buvo ir vadina
moji darbo unija, bet jos 
vadai turėjo daugiau titu
lų, kaip galios:
— Kadangi darbo unijų 

pareigūnai negalėjo atver
ti savo burnų ar pravesti 
kokius nutarimus be parti
jos (komunistų) leidimo, 
tai jie, paprastai, neturėjo 
jokios reikšmės, — rašo 
Kravčenko.

DŠBBININKSS

Iš Europos karo laivui įplaukus į New Yorko 
uostą ir šis interesingas šuo stebi: — Taip, tai 
čia New Yorkas”. —

Keturias mylias valgyt 
parsinešti

Į tą fabriką kartą atva
žiavo inžinieriaus Krav- 
čenkos motina. Aplankė ji 

i įvairias vietas tame fabri
ke ir susipažinus su dar
bininkų skurdu pradėjo 
sūnui inžinieriui išmetinė
ti, apie sunkias sąlygas, a-i 
pie nešvarą:
— Argi Jūs nežinote, kad 

moterys turi eiti pėsčios 
ar važiuoti keturias ar 
daugiau mylių į miestą,] 
kad gautų reikalingiau- j 
•sius pirkinius. Kodėl gi į 
nėra kolchozinio turgaus ■ 
čia pat prie fabriko,, kur 
jie atneštų ūkio gaminius. 
Matau, kad tu turi patogią 
vaną, vienas sau. Bet'dar
bininkai, tūkstančiai jų, 
teturi tik biaurią landynę, ! 
kuri neverta vanos vardo, 
kuri net neveikia. Prie ši
tokio fabriko, kurs kašta
vo dešimtis milijonų, ko
dėl gi neįrengti padorių 
pirčių 
rims?! 
liams, 
ra pakankamai vystyklų, 
skalbinių, vaistų, visko 
stinga...”

I

Kravčenko aiškinosi, 
kad jis daro ką gali, kad 
dėl tų nelygybių tarp di
rektorių, inžnierių ir dar
bininkų ne jie kalti, bet 
taip sutvarkyta iš aukš
čiau.

Prie caro ir prie Stalino
Kitu kartu inžinierių 

Kravčenko aplankė jo tė
vas. Kaip senas kovotojas 
dėl darbo žmonių gerovės, 
caro metu daug sykių sė
dėjęs kalėjime, uždarytas 
net mirtininkų kameroje, 
jisai nuodugniai patyrinė
jo sovietų fabriko darbi
ninkų gyvenimo sąlygas.
— Šaltakalviai Nikopolio 

fabrike dabar gauna tarp 
145 ir 200 rublių per mėne
sį, — raportavo jisai sū
nui. Prieš 1917 metus gau
davo 35—50 rublių. Ben
drai paėmus, vidutinio pa
tyrusio darbininko alga 
siekia apie 240 rublių, se
nose dienose jie gaudavo 
maždaug 55 rublius.

Skamba neblogai, betgi 
— kokie rubliai buvo tada 
ir kokie dabar. Prieš revo
liuciją kilogramas (du su 
puse svarų) duonos kašta
vo 5 kapeikas. O dabar?— 
Tarp 1 rublio 20 kapeikų 
ir 2 rublių. Kilogramas 
mėsos kaštavo 15-20 ka
peikų, dabar, jei tik galė
tumei gauti, turėtumei 
mokėti apie 12 rublių. 
Drabužių eilutė kaštuoja 
apie 800 rublių — trijų 
mėnesių alga patyrusio 
liejyklos darbininko, o 
prieš karą kaštavo 15-20 
rublių. Tai štai kaip vis
kas ir atrodo: algos pakilo 
3 ar 5 kartus, ir tas vadi
nama didele ūkine pažan
ga, bet juk pragyvenimas 
pabrango ne penkis, o pen
kiolika ar vietomis net 50 
kartų. Šaltkalvis uždirb
davo 50 rublių ir galėdavo 
gana gerai gyventi, o da
bar uždirba apie 200 rub
lių ir yra vargšas netur
tėlis.

Nemokamas gydymas ir 
arosTogos

— Bet dabar gauna atos
togas, gydytojo lopšeliuo
se, — bandė padėtį teisin
ti inž. Kravčenko.

Bet tėvas vėl prabilo 
faktais:

vyrams ir mote- 
Ir vėl, net lopše- 

net mažiesiems nė

1

ši ųcima- iš Belmont, Calif., pasiryžo per 12 ar 15 dienų stropiai pasnin
kauti, valgydamos tik vaisius, kad tuomi daugiau sutaupius valgymų dėl 
badaujančių Europoje.

— Sakai gauna, “nemo
kamai”, bet juk priskai- 
tant darbo sąjungų (uni
jų) mokesčius, priversti
nas paskolas ir tt. išskai
toma iš atlyginimo apie 
20—25'< procentus. Už to
kį algos nuošimtį darbi
ninkas ir seniau galėjo tu
rėti medicinos pagalbą ir 
reikiamas 
valdžios kontrolės. Kodėl Į pastangų vyrų 
mums reikalingi vaikams kurie turi būti 
“lopšeliai”, už tat, kad iš 
vyro atlyginimo šeima ne
begali išsimaitinti. Turi

APLINK PASAULĮ ST. PAUL 
MIESTE

(Stephen Pierce Knygos Apžvalga)

Kad gyva demokratija ■ 
gyvuotų Jung. Valstybėse, 
kaip ir pasaulinė taika iri

atostogas be ! saugumas, priklauso nuo 
ir moterų, 

įvykdinti.
St. Paul, 
yra puikus

I

Pastangos
Minu., žmonių 
pavyzdys. Tie žmonės —

eiti j darbą žmona ir paau- senį įr naujį amerikiečiai
gę vaikai. O kai dėl medi
cinos aprūpinimo, jūs auk
štieji tarnautojai, ar jūs

amerikiečius, kurie pripil
dė International Village 
Market Sąuare miesto di
džiulėj svetainėj.

Čia visos tautos norėjo 
atvaizduoti gyvenimą se-\ 
name krašte. Čia Bavari
jos bakūžėlė su savo gėve- 
liais ir langeliais; ant Če
koslovakijos bakūžėlės tu- ■ 
pėjo garnis; Armėnų ba- 
zaras buvo ypatingai gra
žus gražiomis spalvomis; 
vengrų namelis perstatė 
namą Boldog kaime; “Su-, 
ccah” iš medžių palapinė,, 
vaizdavo žydų darbą. Tai 
tik keli kultūriniai pavyz
džiai, kuriais St. Paul žmo
nės pasidalino savo Festi- 
valo tarptautinį perstaty
mą. Seni amerikiečiai tu
rėjo senovišką ameriko
nišką krautuvėlę, fenais 
žmonės gavo šaltų gėrimų,
ir kitų amerikoniškų ska
numų. Šokėjai ir daininin
kai atstovavo įvairias tau
tas — Lenkiją, Italiją, Vo
kietiją, Slovakiją, paminė
ti tik kelias.

Panelė Sickels aprašo 
rimtas problemas, kurios 
pakilo, kada mes įstojome 
į karą. Viskas buvo pradė
ta dėl 1942 m. festivalo, 
kada atrodė, kad vežė
čiai - amerikiečiai ir 
amerikiečiai nedalyvaus. 
Bet galų gale jie prisidėjo 
ir kada jie pasirodė savo 
kostiumuose, žiūrėtojai la
bai malpniai juos priėmė.

Apie 8,(XX) žmonių akty
viai dalyvavo Festivaluo- 
se, prieš karo išblaškinimą 
kaikurių žmonių per visas 
Jung. Valstybes ir per pa
saulį. Bet idėja dar gyva. 
Panelė Sickels prideda 
“pasaulis nebus išgelbėtas 
festivalais”. Tarpe ameri
kiečių, tiek įvairių kilmių, 
tiek daug rasių, tikybų — 
katalikų, žydų, protestan
tų — tik geresnis suprati
mas padės.

“Around the World in 
St. Paul” gražiai parašy
ta knygelė. Vietomis dra
matiškai, kartais juokin
gai parašyta. Baigdama, 
knygelėje p-lė Sickels pa-_ 
duoda apie 40 įdomių tarp-. 
tautinių ir įvairių tautų 
valgio receptų.

rias rases ir tikybas, turė
tų dalyvauti amerikoniš
kame gyvenime, pačiu lai
ku, kad čion - gimę turėjo 
sutikti tuos naujai atvy
kusius pusiaukelyj. Ir iš 
to išsivystė Festival of 
Nations. Kas kart daugiau 
ir daugiau svetimšalių 
grupių prisidėjo prie tos 
idėjos.

Pirmas festivalas įvyko 
1932 m., o 1934 m., festiva
las užėmė bloko ilgio sve
tainę, ir 1935 įsteigta toj 
svetainėje International 
Village ir Market Sųuare. 
Ir už kiek laiko Festivalas 
tapo didelis save - užlai
kantis miestinis projektas.

Panelė Sickels, savo 
simpatingoje pasakoje a- 
pie šešis festivalus (1932- 
1939) buvo direktorė visų. 
Ji sako, kad svetimšaliai 

J sudarė apie 16' < St. Paul 
! gyventojų skaičiaus 1930 
i m., ir mažiau kaip 12% — 
j 1940 m., bet jie pristatė 
43'< bendro komiteto na
rystės Festivalui. Svetim
šaliai, su pagalba antros 
kartos amerikiečių, kurie 
pristatė talentą, savano
riai dirbo dėl puikaus pa
sisekimo. Tėvą gimtinės 
šalies kostiumuose, daina
vo savo tradicines dainas, 
šoko savo senus šokius ir 
t. t. Skaniu maistu vaišino

fe

— pradėjo garsų Festival 
of Nations. Alice L. Siek
ais, International Institute 
egzekutyvė direktorė, Det
roite, aprašo tą įvykį ne
seniai išleistoje “Around 
the World in St. Paul”.

Panelė Sickels buvo In- 
ternational Institute di
rektorė, St. Paul, Minn., 
depresijos metu 1930 m., ir 
jai teko gerai pažinti pro-

- - v i
šaukiatės bendrųjų val
džios klinikų? — Ne, jūs 
šaukiatės daktaro priva
čiai. J.ūs žinote, kad jei no
rite gauti padorų patarna
vimą, reikia užmokėti. 
Bendras mediciniškas ap
tarnavimas 
bendroje biurokratijoje.
— Tavo skyriuje dirba blemas naujų amerikiečių, 

1,500 darbininkų, 
kalbėjo tėvas, m amai, 
kiek iš jų pereitais metais 
pasinaudojo poilsio na
mais? — Tik 57. Visi 1500 
mokėjo už tą “malonę”, o 
pasinaudojo tik 57 išrink
tieji 
toriai, partijos pareigūnai, 
vyresnieji stachanoviečiai 
ir kiti valdžios favoritai 
(“numylėtiniai”).

supuvęs

— toliau 
Ar žinai

visų pirma direk-

ateivių ir piliečių svetimos 
kilmės, kurie ilgą laiką 
gyveno šioje šalyje. Ji pa
brėžia faktą, kad mažai iš 
jų turėjo ką nors bendro 
su nauja šalimi, kur jie da
bar gyvena. Panelė Sick- 
Ies ir jos pagelbininkėms 
buvo svarbu, kad šie atsto
vai 30 įvairių tautinių kil
mių, atstovaudami į vai-• *

I

Seniau galėjo kovoti, dabar 
belieka tik kentėti

Toliau pabrėžęs, kad jis 
visomis jėgomis stoja už 
darbininkijos gyvenimo 
sąlygų pagerinimą, deja
vo, kad sovietų darbinin
kų padėtis nežmoniškai 
sunki:
— Darbininkui, kurs gy

vena pusbadžiu, nors dir
ba ne tik jis, ne tik žmona, 
bet ir kiti šeimos nariai, 
tokiam darbininkui didelio 
skirtumo nesudaro, kas jį 
išnaudoja — privatus sa
vininkas, ar valstybė. Kai 
jis išvežamas į kalėjimą 
ar ištrėmimą, maža pa
guoda jam. kad tą padaro, 
vadinami, savieji. Kai ka
pitalistas savininkas man 
pakankamai nemokėjo ar 
nesudarė žmoniškų darbo 
sąlygų, aš galėjau pakeis
ti savo darbą. Aš galėjau 
kalbėti į darbo draugus, 
šaukti protesto susirinki
mus, išeiti į streikus, dėtis 
į politines organizacijas, 
platinti opozicinę literatū
rą. Pabandyki dabartinė
je Rusijoje ką nors pana
šaus ir tu baigsi savo die
nas kalėjime, ar dar blo- 
giaus...

Kapų tyla
Net sunkiais caro prie

vartos laikais mes nors gi 
galėjome mąstyti, kaip 
mums patinka... Dabar — 
tik kapų tyla...

Netgi blogiausiose carų 
Romanovų dienose žmonės 
galėjo apleisti savo kraš
tą. Dabar mes esame užda
ryti, užrakinti ir tie, kurie 
bando pereiti sieną, nu
šaunami kaip šunes. Bau
džiami ne tik jie, bet ir jų 
šeimos... Darbininkai, kaip 
vergai pririšti prie maši
nų. prie jiems įdirbti skir
tų žemių... Slaptoji policija, 
tvarkosi kaip nori, tėra tik 
viena partija su savo spau
da, savo dievu — Stalinu,' 
savo teismais ir kiekvienai 
skirtinga nuomonė laiko
ma nusikaltimu... Norėtų
si geresniu pasidžiaugti,
bet teroras nei kiek neina j 
švelnyn...

Šitokius tai faktus ir to
kias mintis apie darbinin
kijos gyvenimą Rusijoje 
iškelia buvęs komunistas.' 
rusų inžinierius Kravčen
ko, kurs laisvės vardan' 
pertraukė ryšius su Stali
no klika, kad pradėtų pa
stangas dėl šviesesnių die
nų Rusijai.

Dr. Juoz. Prauskis.

FLIS.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa-' 
veikslais. Šioje knygutėje taip-„ 
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- J
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston. Mass.

Keturių kartų atstovai, vienoje šeimoje, tą 
pačią dieną, mini savo gimtadienius, Philadel- 
pha. Pa. Iš kairės i dešinę: Louis Weinstein. 33, 
Mrs. Chena H. Lipschutz, 80, Joseph Lipschutz, 
45, ir Phylis Weinstein, 7. Mrs. Lipschutz yra 
Juozo motina. Louis bobutė ir pro-bobutė Pb^lis,
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WORCESTER, MASS.

Aušras Varly Parapija

SUTELKTOM JĖGOM DAUG 
GALIME!

paramos.
aukos bus sunaudotos

E n krienas darbas organizuo- • ką — ARD Seimas, 2601 \Vest 
:... va: imas neša žymiai gėrės- Marųuette Road. Chicago 29, 
: :ą ; adarinių negu paskirai at- Illinois. Tegul šis Seimas susi- 
]:< karnas. Mes lietuviai džiau- laukia ko daugiausia 
giamės ir didžiuojamės turi Visos
Chicagoje švento Kazimiero Se- ’ pasigailėjimo darbams įvykdin-I 
serų vedamą Akademiją. Ry
tu..se Vila Juozapo Marijos A- 
kademiią. kuriodvi savo aukš
tai pastatytu mokslu išgarsino 
lietuvių vardą ir mūsų tautą 
aukštai iškėlė svetimtaučių a- 
kyse. Džiaugiamės Seselių veda
momis šv. Kryžiaus ir Loretto 
ligoninėmis: džiaugiamės jų
mokymu ir auklėjimu parapijų 
mokyklose, džiaugiamės jų dar
buote mūsų parapijose. Bet 
kiek tas darbas reikalauja i- 
temptų jėgų ir pasiaukojimo ne 
visi pilnai suprantame. O kur 
pragyvenimas?

švento Kazimiero Akademi- I 
jos Rėmėjų Draugija yra subū
rusi šimtus geraširdžių rėmėjų, 
kurie semdami jėgos ir patva
ros iš To. Kuris savo meile vi
sus stiprina, nenuilstamai dar
buojasi ir stengiasi medžiagiš- , 
kai padėti Seselėms jų veikloje.

šių metų šaukiamas ARD Sei
mas turi prie šakis du didelius, 
opius ii būtinus reikalus. Vie
nas. tai ko greičiausia sukelti 
fondą, kad būt galima parsi
traukti šešias tremtines švento 
Kazimiero Seseris iš Vokietijos, 
kurios šaukiasi pagalbos ir pa
sigailėjimo. Antras, būtinas rei
kalas statyti Akademiją, didin
ti Vienuolyno patalpas, ir tt. Y- 
ra ir kitų reikalų, kurie bus'iš
kelti Seimo metu. Stokime Į tal
ką. tieskime pagalbos ranką, o 
tikrenybe virs mūsų norai ir 
troškimai.

ti. Seselės Jums atsilygins mal
da. o Dievas Jūsų gailestingumą 
šimteriopai atlygins.

Seimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 26 dieną. Jei išsigali tapk 
amžinu nariu paaukodamas 
$100.00 į Akademijos Statybos 
Fondą ir Įamžink savo vardą 
Lietuvių Mokslo Įstaigoje.

Julė l'rba, rėmėja.

ELMHURST, PA.
Moterų Rekolekcijos

Bir želio 23 iki 26 d. bus lai
komos moterims rekolekcijos 

Marijos Viloje. Elmhurst. 
Pa. Tėvas Pranciškonas iš 

šias reko-

llllllll 
IJLLLU

Californija Išleido Vadovėlį Savo 
Policininkams Apie Rasinius 

SantykiusTRUMPOS ŽINIOS
Paskutiniame L. Vyčių kuo

pos susirinkime, nariai išklausė 
labai Įdomią kalbą, kurią pasa
kė Vytis Juozas Lola apie oru 
skraidymą. Juozas daug gali 
apie skraidymą kalbėti, nes jau 
prieš karą turėjo leidimą oru 
skraidyti. Pat karo pradžioje į- 
stojo į laivyną ir neužilgo gavo 
piloto leidimą ir per tris metus 
buvo pilotu vieno didžiojo bom- 
berio. Gana ilgą laiką praleido 
Pacifike. Po karo buvo paliuo
suotas ir dabar bando gauti pa
skyrimą ir užimti manadžerio 
vietą naujame VVorcesterio air- 
porte. Miesto mayoras už kiek 
laiko paskirs manadžerį ir tiki-1 
m ės. kad Juozas bus tas žmo-' 
gus. Vyčiai bei kitos miesto or-' 
ganizacijos yra parašę mayorui 
laiškus.

Jo kalba buvo ištikro žingeidi. 
Po kalbos nariai iškėlė įvairius 
klausimus apie lėktuvus ir į vi
sus Juozas puikiai atsakė. Vi-j 
siems patiko jo kalba, kuri bu
vo pamarginta labai juokingo- i 
mis pasakėlėmis. Nariai širdin-' 
gai dėkojo savo broliui Vyčiui i 
už pasakytą kalbą ir linki jamj 
gauti užsibrėžtą vietą.

i

*

Pranciškonas
Greene. Maine, ves 
lekcijas.

i Prašome pranešti 
jeigu norėsite atlikt 
lekcijas.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserys.

i

iš anksto, 
šias reko-

NORWOOD. MASS.
Sekmadienį, gegužės 26 d.. 

tuoj po sumos Įvyks Federaci
jos skyriaus susirinkimas.

1:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyks LRKSA Mas- 
sachusetts apskričio metinis su
važiavimas.

I

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. An
tano Vienuolyno Ir Koplyčios Garbės Fun

datorių, Fundatorių ir Rėmėjų
PRIVILEGIJOS

Pirmam ir istoriniam Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 
Vienuolynui ir Koplyčiai Amerikoje pastatyti. Tėvai Pran
ciškonai suorganizavo Fundatorių ir Rėmėjų Fondą. GAR
BES FUNDATORIAIS tampa tie, kurie Vienuolynui ir Kop
lyčiai pastatyti aukoja — $500.00, FUNDATORIAIS — ku
rie aukoja — $100.00 ir RĖMĖJAIS — kurie aukoja kad ir 
mažiausią auką.

FUNDATORIŲ IR RĖMĖJU PRIVILEGIJOS YRA SEKANČIOS:
1. Už visus gyvus ir mirusius Lietuvos Pranciškonų Šv. 

Antano Vienuolyno ir Koplyčios Garbės Fundatorius ir Rė
mėjus kas antradienį 7:30 A.M. prie Šv. Antano yra atlaiko
mos iškilmingos Šv. Mišios.

2. Mirus Garbės Fundatoriui ir Fundatoriui už jų vėlę at
laikomos privelegijuotos gedulingos Šv. Mišios su egzekvijo
mis ir apvaikščiojami Kryžiaus Keliai.

3. Fundatoriai gauna kas mėnesį veltui “Šv. Pranciškaus 
Varpelį" ir kas metą — kalendorių.

4. Garbės Fundatorių vardai bus įamžinti marmorinėje 
lentoje, kuri nuolat kabės ant vienuolyno koplyčios sienos ir 
lankytojams primins G. Fundatorių duosnią pagalbą įku
riant Amerikoje pirmąjį paminklinį Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano vienuolyną ir Koplyčią.

5. Už mirusius Fundatorius kas penktadienį apvaikščioja
mi Kryžiaus Keliai.

6. Vėlinėse, Lapkričio 2 d., už visus mirusius Garbės Fun
datorius. Fundatorius ir Rėmėjus atlaikomos privilegijuotos 
gedulingos Šv. Mišios su egzekvijomis ir apvaikščiojami 
Kryžiaus Keliai.

7. Kalėdų Šventėje, Gruodžio 25 d. atlaikomos pirmosios 
iškilmingos Šv. Mišios už visus G. Fundatorius, Fundatorius 
ir Rėmėjus.

8. Už visus gyvus ir mirusius Fundatorius ir Rėmėjus 
Pranciškonai kasdieną meldžiasi ir aukoja savo nuopelnus.
Visas aukas Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios Statybos Fondan prašome siųsti sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERSMount St. Francis Greene, Maine.

kad duosnioji visuo- 
atjaus šiuos kilnius 
sulig galimybės pa- 
Seimą ir tuo pačiu

Pirmadienio vakare įvyko 
"Shovver party" p. Anelę Smel- 
storiūtę pagerbti, kuri birželio 
29 d. priims Moterystės Sakra
mentą su veteranu Juozu Paz- 
nioku.

Juozas Lola,
baigęs Marianapolio kolegiją. 
Buvęs leitenantu U. S. Navy 
Air Corps. Apie aviaciją jis 
kalba visur įvairiuose organiza
cijų susirinkimuose.

Ilgą laiką praleido Europoje, 
kur turėjo progą kalbėti su 
tremtiniais iš įvairių kraštų. 
Sutiko daug lietuvių ir su jais 
praleido savo visą laisvą laiką. 
Gal bus proga ateityje Juozui
susirinkime papasakoti nariams nių 
ką jis matė ir girdėjo tenai, 

j Lauksime tos progos.
, Auksas ir Sidabras.

Tikimasi, 
menė giliai 
reikalus ir 
rems ARD
švento Kazimiero Seseris. Kvie
čiame į Seimą, jei negalite at
vykti. malonėkite prisiųsti au

Sekmadienį, geg. 19 d.. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
priėmė Moterystės Sakramentą 
pp. Virginija Vasiliūnaitė su B. 
Abromausku. Sveikiname!

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,
WORCESTFP. r*4SS

275 Main St.. V.ebs'er. Mass
■

t

pp. Jonas ir Emilija Paznio- 
kai. kurie neseniai 
dabar praleidžia 
nesi" vakarinėse valstybėse, 
šo. kad turį "good time" ir 
užilgo sugrįšę į namus.

apsivedė ir 
"medaus mė- 

ra- 
ne-

šeštadienį, geg. 11 d. apsivedė 
Vytė Antanina Baliukonytė. 
Liudininkė buvo jos sesuo Vytė 
Irena, o palydovėmis buvo Vy
tės Ieva Jazukevičiūtė ir Rita 
Tamulevičiūtė. Antanina per 
ilgus metus darbavosi kuopoje 
ir yra daug nuveikus jos gero
vei. Linkime gražaus vedybinio 
gyvenimo.

CAMBRIDGE, MASS.

LAWRENCE, MASS
ry-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patamavlmar

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI 6286

Eiržalio 3 dieną. 7:30 ial. 
te šv. Pranciškaus par. bažny
čioje bus atnašaujamos iškil
mingos gedulingos šv. mišios už 
a. a. vėles Tarno ir Agotos Zin
kevičių ir brolio Kazimiero vėlę, 
kuris mirė pereitą gegužės mė
nesį 5 d.. 1945 m. Nuoširdžiai 
prašome visų giminių, draugų 
ir pažystamų dalyvauti šiose 
pamaldose ir pasimelsti už mi
rusiuos.

Albertas Zavorskas praneša, 
kad kuopos formališkų šokių 
bilietai yra gatavi ir kas tik no
ri. gali nuo jo gauti. Jau gana 
daug išėję, bet jų yra užtekti
nai kitiems. Šokių komisija 
nuoširdžiai kviečia Vyčius ir 
jaunimą iš kitų kolonijų turėti 
šokių dieną, birželio 20 d., min
tyje ir tą dieną atvykti į Wor- 
cesterį. Šokiai įvyks garsiame 
Wachusetts Country Klūbo pa
talpose.

---------—

Jonas Zinkevičius.

IDEAL PHARMACY
< Lietuviška Vaistinė >

29 Kelty Square
i Vemon Square I 

VVorcester, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palengvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistus kurie yra nuoširdžiai pa
gaminami Lietuviškoje vaistinėje.

Mūsų patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
gėrimų ir led'i. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
.' : pažįstamais, kad pažintis su- 
st iprinti.

Savininkas
Vytautas SkrinsJa, B. S. 

Reg. Pharm.

Juozas Čėsna praneša, kad 
pilnas autobusas narių važiavo 
Į Lietuvių kolegiją Marianapo- 
lyj 19 d. dalyvauti lietuviš
ko jaunimo dienos iškilmėse. 
Nariai dalyvavo šv. mišiose ir 
visą dieną praleido su Vyčiais 
iš kitų kuopų tyrame Thomp- 
sono ore. Tėvai Marijonai pui
kiai pavaišino atsilankusius ir 
Vyčiai todėl labai dėkingi. Ypač 
patiko studentų vaidinimas, 
kun. Dambrausko. MIC., vado
vybėje.

Vyčiai lauks daugiau tokių 
dienų. Tokios dienos duoda mū
sų gražiajam jaunimui geriau 
susipažinti ir pasilinksminti 
tikroje lietuviškoje dvasioje.

_____________________

Sekmadienį, gegužės 19 d. N. j 
P. bažnyčioje apsivedė p. M.' 
Laurinaitis su p-le E. Šarkiūte. 
Jauniesiems liūdyjo pabroliais: 
V. Laurinaitis, S. ir St. Šarkai; 
pamergėmis — p-lės E. Luko- 
šiūnaitė. N. Zyliūtė ir E. Straz- 
daitė. Vestuvių bankietas įvyko, 
Inman Sočiai klūbo patalpose. 
Vestuvių bankiete dalyvavo 
gražus būrys svečių.

Jaunuolis Laurinaitis tik ne
senai sugrįžo iš karo tarnybos. 
Jis tarnavo aviacijoje eidamas 
prie transporto lėktuvų viršytos 
pareigas Himalajuose. Labai y- 
ra malonu matyti, kad lietuviai 
jaunuoliai pasirenka gyvenimo 
drauges lietuves mergaites.

Vestuvių bankiete buvo sve
čių ir iš kitų tolimesnių valsty
bių. Iš Waterbury, Conn. buvo 
atvykę p.p. Šarkai su šeima. 
Linkime kogeriausių sėkmių ir 
laimingiausio vedybinio gyveni
mo, p. p. M. E. Laurinaičiam, 
kurie dabar praleidžia medaus 
mėnesį Kanadoj ir kitur.

i

Apskrities Ritualo Komisijos 
narys Vincas Montvilas pralei
džia šias dvi savaites atostogau
jant. Vytis Juozas Marcinkus 
yra sugrįžęs iš kariuomenės.

Californijoj gyvena įvai-jkuom nesutinka ir tuoj 
daug anie tai kalbėta ir ra
šyta. Šiandien, ypač, yra 
daug visokių neaiškumų, 
nėra užtektinai gyvenimo 
vietų, darbai ne koki, daug 
nedarbo, keliavimas sun
kus ir pan.

Patys policininkai turi tą 
viską suprasti.

Californijos vadovėlis 
sako, kad neapykanta įgy
ta, bet maži vaikai nejau
čia jokios neapykantos. 
Knygelė primena kaip mo
tinos gąsdina savo vaiku
čius, kada jie ką nors blo
go padaro. Sakydamos: 
“jeigu nebūsi geras vai
kas, pašauksiu policinin
ką”. Ir kada motina taip 
gąsdina vaiką, jis išmoks
ta netik bijoti policininko, 
bet jo nekęsti.

Pačiu būdu, kaip vaikai 
išgirsta tėvus kalbant apie 
negrus, japonus, žydus,

rių tautų žmonės. Viena iš 
svarbiausių problemų te- 
nais yra su japonais ame
rikiečiais, ypač kada jie 
sugrįžo į savo namus.

Californija rimtai sten
giasi išrišti problemas, lie
čiančias savo visokius gy
ventojus, ji nori visiems 
savo žmonėms priminti jų 
atsakomybę pagerinti ge
resnius santykius netik 
tarpe amerikiečių japonų, 

, bet tarpe visų tautinių kil- 
: mių, tikybų ir rasių, 
į Pirmas žingsnis įvykdin- 
| ti tą buvo praeitais metais 
'kada Teisingumo Deporta- 
mentas išleido puikų va
dovėlį “Guide to Rače Re- 
lations for Police Offi- 
cers”. Kadangi policinin
kams lieka išrišti visokias 
problemas šis vadovėlis 
jiems skirtas.

Tikslas šio vadovėlio yra‘ 
geresnis supratimas viso- katalikus ir kitus, jie pra
šių rasinių problemų, kad deda žiūrėti j tuos žmones, 
patys policininkai apsipa- ■ lygiai kaip tėvai žiūri.

. . *- - - ’ Vadovėlis rodo, kad nea-

i

to didelius kiekius aukavo pp. 
F. Monkai, p. B. Pocienė ir p. J. 
Gintei. Maistas supirktas A. 
Daukanto krautuvėje, p. Dau
kantas perkantiems konservuo
tą maistą dėl Lietuvos tremti- 

duoda nuolaidas žemiau
pirkimo kainų.

p. A. Stankūnas praneša, kad 
rugsėjo 8 d. Northon Sq. bus 
pakeistas “Peter Sarapas Sq.” 
vardu. Tą dieną įvyks iškilmin
gos šventinimo iškilmės. Drau
gijos ir organizacijos, norinčios 
dalyvauti šiose iškilmėse, turi 
pranešti iš anksto p. Stankūnui, 
kuris jų dalyvavimą užregis
truos. Jam galima pranešti į jo 
biznio vietą 93 Hampshire St., 
ar šaukiant telefonu TRO 6631.

i

žintų su žmonių papro- Vadovėlis rodo, kad nea- 
čiais, jų tikyba, jų gyveni-1 pykanta veda prie diskri- 
mu, ir t.t. Suprasti, kad vi- minacijos. Ir diskrimina- 
si piliečiai yra lygūs pagalbija reiškia, kad dėl savo 
įstatymą — yra pirmas rasės, spalvos arba tauti- 
principas. Policininkas y-'nės kilmės, daug Ameri- 
ra įstatymo ranka, ir jis kos piliečių neturi teisių 
turi pripažinti faktą, kad įr privilegijų, kurios kiek- vici trra Kronic •______ _____visi piliečiai yra lygūs i vienam priklauso.

“Tas”, sako vadovėlis,! Mes visi žinome, kad «, • *
sijonalui policininkui.”

Šiandien beveik visi žmo- restoranų ir 
nes jaučia j—-----
skriaudą. Atyda nekrei
piama į piliečių skriaudas, 
bet tegul svetimšalis arba 
negras išsitaria, kad kas 
jiems nepatinka, arba su

Sekmadienį, gegužės 19 d., pa- 
! rapijos svetainėje įvyko T.T. 
Marijonų rėmėjų skyriaus susi- 

i rinkimas. Nutarta rengtis prie 
: išvažiavimo liepos 4 d., Maria- 
j napolyj, Thompson, Conn. Au- 
! tobusu transportacija pasirū- 
j pins p. P. Kadaitis, p. J. Mocke- 
' vičius ir p. B. Jakutis. Taipgi 
išrinkta komisija vykti gegužės 
30 d. į Marianapolį pasitarimui. 
Komisiją sudaro: P. Radaitis, 
M. Kirslienė, J. Mockevičius, M. 
Jankauskienė, B. Jakutis ir M. 
Norbutas. Susirinkime dalyva- 
vo ir Tėvas V. Andriuška, MIC., 
kuris plačiai aiškino lietuviškos 
mokyklos svarbą.

I

Ketvirtadienį, gegužės 16 d. į- 
vyko Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas. Susirinkime nutarta 
birželio 7 d. ruošti parengimą, 
pagerbimui narių veteranų ir 
grįžusių karių. Programa susi
darys iš kalbų, filmų ir taipgi 
bus draugiškumo užkandžių. 
Parengimo komisiją sudaro se
kanti nariai: kun. A. Baltru
šiūnas, A. Stankūnas, A. Kaz
lauskas. J. Mockevičius, A. Sut
kus. J. Lenkauskas, K. Ribokas 
ir A. Marcinkevėičius.

Šią savaitę BALF 60 skyrius 
priima aukas iš geraširdžių 
žmonių, kurie užjaučia Lietuvos 
tremtinius. Konservuoto mais-

Tas”,
yra pirma pamoka profe- spalva sulaiko kaikuriuos 

. (asmenis nuo viešbučių,
______ T kitų viešų 

kokią nors vietų čia vadovėlis bando 
paaiškinti policininkams 
kaip apie tą viską mano 
negrai, meksikiečiai ir ki
niečiai. Žmonės jų nesu
pranta ir jie kitų žmonių 
nenori suprasti.

Californijoj gyvena di
deli skaičiai meksikiečių, 
negrų ir kitų rytinių žmo
nių — ir šis vadovėlis maž
daug juos liečia. Vadovėlio 
tikslas yra — kad demo
kratija tikrai veiktų Cali
fornijos valstybėje, nega
na kalbėti apie ją. Polici
ninkai turi suprasti kas y- 
ra demokratija ir kasdien 
ją praktikuoti.

Vadovėlis buvo išleistas 
po serijų konferencijų 
Richmond, Californija. Ti
kima, kad ir kitos valsty
bės seks šį puikų pavyzdį, 

t FLIS.

BROCKTON, MASS.
Prieš keletą savaičių mūsų 

parapijos naujai įsikūrusi mer
gaičių, “Glee Club" dainavo per 
radio — ‘Student’s Radio Club’. 
Gavome linksmą žinią, kad mū
sų grupė išlaimėjo tos progra
mos pirmą prizą. Šios progra
mos dalyviai buvo sekantieji: 
Dolores Kubiliūtė, Gracilda 
Drevinskaitė, Teresė Bielskiūtė, 
Marytė Česnulevičiūtė, Marily- 
na Janušaitė, Viola Buivydaitė, 
Birutė Gutauskaitė, Alena Ba
ronaitė, Alicija Bartkiūtė, Ire
na Milutytė, Elena Germanaitė, 
Jean Chamberlain, Mary Mor- 
row, Jean Ferretto. Džiaugia
mės jūsų pasisekimu! Linkime 
viso gero.

32?
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Sekmadienį, gegužės 26 d., 3 
vai. p.p. įvyksta May-Gegužinė 
procesija. Procesijoje dalyvauja 
mokyklos vaikučiai, alumnie- 
čiai, sodalicija ir Šv. Vardo 
draugijos vyrai. Procesijai va
dovaus kun. A. Baltrušiūnas.

I
i

Šiomis dienomis sugrįžo iš ka
ro tarnybos vyresnis leitenan
tas A. šakalys. Leit. Šakalys 
tarnavo Pacifiko zonoje ir da
lyvavo didžiuosiuose mūšiuose 
prieš japonus. Džiaugiasi tėve
liai sūnaus sugrįžimu ir tik lau
kia grįžtant kito sūnaus iš Vo
kietijos, kuris kovėsi Europos 
zonose. Sveikiname Įeit, šakalį 
ir linkime geriausių sėkmių na
mučiuose. A.D.

Paskolos yra duodamos lengvai ir privačiai 
mūsų 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 
sveikam bizniui

The t\ational

Shawmut Bank T?®?
South Boston Branch. 474 West Broadvrav

paskolų prašymai 
yra patenkinti

e 
e 
e
e

Užsisakykite Toniko Pas Mm
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
r

PRANAS GERUL8K18, Namu Tel. Dedham 130Ą-R

Rytu..se
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ŽINUTES
Geg. 20 d., staiga mirė ex- 

kareivis Jonas Karavičius, 34 
metų amžiaus, gyv. 915 E. 4th 
St. Gimęs Lawrence, Mass., au
gęs So. Bostone. Paliko du bro
liu ir seserį. Tapo palaidotas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, geg. 
24 d., 10 v. r., Mount Hope ka
puose.

Pagerbė Adv. Jom J
Grigaity

i- ■

CANSFORWARAND PEACE
—

| “Sveikiname jus už tą tikrą 
meno puotą, ir esame tikri, kad 

' tokios sėkmingos pastangos at
eityj bus apvainikuotos su dar 
uolesne parama ir pripažinimu 
nuo gausiausios publikos.”

j

Jūreivis - veteranas Bronius 
Bartkevičius savo mamytės p. 
Marijonos Bartkevičienės var
du prisiuntė čekį $27.00 vertės 
už parduotus tikietus ir laiško 
pabaigoje rašo: “Fine Concert”. 

Kun. Pr. M. Juras. LDS Cen
tro pirmininkas ir Koncerto Ko
miteto Garbės pirmininkas, pa
reiškė: “Sveikinu! Tai gražiau
sias koncertas!”

; p. Juozas Kapočiūnas iš So.. 
Bostono pareiškė: “Sveikinu! 
Tikrai buvo gražus koncertas. 
Jeigu kada ruošite koncertą,’ 
pakvieskite Viktorą Benderį; 
Aš vėl ateisiu jo paklausyti. -Jis • 
tikrai gražiai dainuoja.” 

Lietuvos Garbės konsulas adv.
. ! Antanas O. Shallna, kuris su

savo žmona adv. Suzana daly- ■ 
Įvavo koncerte, taip pat buvo 
labai patenkintas koncerto pro
grama. Jis buvo labai palankus 
Koncerto Rengimo Komitetui ir 

nors jis neturėjo progos leido savo sekretorei p. Felici-

nuoširdžiai remia Lietuvių Ra
dio programą ir joje per metų 
metus skelbiasi, buvo tiek daug, 
kad visų nėra galimybės pami
nėti. Nenorime nei vieno aplenk
ti. Todėl nė nemėginame jųjų 
įvardinti.

Gausiausia reprezentacija bu
vo iš eilinių labai nuoširdžių 
radio programos rėmėjų ir me
no mėgėjų — darbininkų. Tik 
gaila, kad kasmet beveik tie pa
tys veidai. Kur kiti? Taip ir ne
galima pripildyti JORDAN 
HALL. Tiesa, šįmet buvo labai 
daug ir įvairių parengimų prieš, 
tą pačią dieną'. ir . po koncerto, 
kurių tikietai buvo iš anksto 
parduodami Tą pačią dieną į- 
vyko keliolika vestuvių ir pa
rengimų kitose kolonijose. Cam- 
hridge lietuvių klubas pasirodė 
tikrai džentlemoniškai. Šis klū-. - . » . 7;-v 3
bas ne tik atidėjo ’ savo ruošia
mą bankietą nariaftis į sekma
dienį, gegužės. 26‘d.,'-bet ir įsi
rašė mūsų koncerto Garbės 
globėju, paskirdamas $25.00. -

Tikimės, kad kitą metą, jei 
Dievulis sveikus laikys, mūsų 
draugijos, organizacijos ir pa
vieniai asmenys užleis vieną 
dieną, vienam Lietuvių Radio 
programos parengimui ir jame 
gausiau dalyvaus.

Trečiadienio vaJcare, gegužės 
22 d.. Boston City Club’e, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos direktorių iniciatyva su
ruoštas šaunus bankietas adv. 
Joną J. Grigalių, Metropolijos 
Distrikto Komisijos narį, pa
gerbti.

Dalyvavo apie 125 asmenys, 
daugumoje profesionalai ir biz
nieriai. Toastmasteriu buvo 
adv. Juozas Cunys, Suffolk: 

i County Distrikto prokuroro a- j 
sistentas. Pasakyta daug svei- ■ 
kinimo kalbų. Visi linkėjo adv. Į 

moterystės Į Jonui J. Grigaliui iškilti aukš- :

į Tikiuosiu, kad. kas nors apie j 
" Grimaitei. Abu jaunuoliai yra šį parengimą plačiau parašys į 

; kitame /‘Darbininko” nunąęryj. ' 
,' ’ : Beje. pasibaigus 4 pki^ramai, i 
į atvyko ir Gubernatorius Mau- 
i rice J. Tobin, kuris tą pačią die- 
' ną minėjo savo gimtadienį. Jis 
j pasveikino adv. Joną ir paminė
jo jo geras ypatybes ir gabu- 

I mus. Susirinkusieji, Dr. Juozui 
Antanėliui vadovaujant, sudai
navo Gubernatoriui “Happy 

l Birthday To You”.

i
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St. Paėjo Žąslių parapijos Ame
rikoje pragyveno virš 42 metu. 
Paliko dvi dukteri ir du sūnus. 
Tapo palaidotas, iš Šv. Petro 
bažnyčios, geg. 24 d., 9 v. r., Šv. 
Benedikto kapuose. Melskimės 
už mirusius.

Vedasi lietuviški jaunuoliai.
Geg. 25 d., 10 v. r., Šv. Petro 
par. bažnyčioje kun. Alfonsas 
Janušonis giedos šliūbines šv. 
mišias ir suteiks

Geg. 20 d., staiga mirė Tadas Sakraraentą klasės draugui Ka-iėiausiai Amerikos politikoje. 
Janulis. 65 metų, gyv. 2 Grime. Karčiauskui ir Florencijai ......... - -------

; ^patrijotingų, i. tėvų

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

veikėjų. 
Jaunosios tėvai Jonas ir Marė 
Grimai kelia vestuvių iškilmin
gus pietus. Geriausios • kloties 
naujai porelei.

Aukos. Pranas Aukštikalnis 
aukavo badaujantiems $10.

i Salės taisymui John J. Green 
iš Chester, Pa. $2., panelė Miš
kinytė $5. Ačiū.

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

OPTOMEĮ’RISTAI 

447 Broadway
Se. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

ATSIŠAUKIMAS
South Boston’o Stephen 

rius Post z?317 su viltimi ir pa- 
' sitikėjimu kreipiasi į Jus ex-ka- 
' rius, kad stotumėte aktyviais 
■ nariais į mūsų postą.
I Karas laimėtas, bet taika ir 
! ex-karių buvūsis pasiaukavimas

Destnytr Buck, in Navy siup, 'sighted 
sub,suk sut f in Mediterrnnean, picking up+5 
suniurs. I

d<**4 .
de-W
Fhel

•I
akel 
t.all

Fat talvage cant are as indis*' 
pensable in ,pea«e as our de-* 
*troyer "cans" were in war. The 

j > used fat.that .filis these can* i* 
' -.urgently^needed to help make 
£ laundry soap^and other essential 
b. produets- Save,: ture'in ■ used fat1

DIDELIS PASITENKINIMAS j 
KONCERTO PROGRAMA

TeL TROwbridg* 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
27* HARVARD STftEET

Kampas Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
!

Jo Ekscelencija Arkivysku
pas Richard J. Cushing, D. D., 
ragina visus, laišku į klebonus, 
skaityti “Pilote” aprašymą apie 
“Bado Darželius” ir abelnai su
sirūpinti maisto aukojimu. 
Maisto stoka didžiulei žmonijos! 
dalei.

Jo Ekscelencija kitu laišku praeitame kare pradedama pa- 
klebonams prašo visų, kiek tik'lengva pamiršti žmonių kasdie- 
galima. taupyt taukus bei rieba- ninio gyvenimo rūpesčiuose, 
lūs. Galima pagalvoti ką reiškia! Tik gerai organizuoti ex-ka- 
smalčiaus biskelis žmogui min- j riai - veteranai gali atsiekti sa- 
tančiam žole ar diegais. į vo užsibrėštus uždavinius. Ne-

________ į organizuoti asmenys niekuomet 
Boston College High School į negalėjo ir negalės išreikšti sa-

I skelbia pradiniams mokiniams I vo valios.
i kvotimus birželio 1 d., 9 v. r. I 
Visi vaikynai, baigę 8 skyrių 
pradinėse mokyklose, gali ban
dyti šiuos kvotimus. Pirmi aš- 
tuoni laimės mokesčių nuolai
das.

Da-

I

Mes, veteranai, gyvendami ir 
kovo ją už šios šalies demokra
tinę laisvę turime pilnai įver
tinti duotąją ir šios šalies vals
tybės remiamąją teisę organi
zuotis į legionų postus. South 
Bostono Stephen Darius Post

i #317 turi apie 250 narių. Šio 
P-LĖS AMELIJOS TATA- | posto troškimas yra, kad subū- 

RONIS KONCERTAS
{VAIRŪS SKELBIMAI

Kaip jau žinoma, pereitą sek
madienį, gegužės 19 d., JOR
DAN HALL, Bostone, įvyko 
Lietuvių Darbininkų radio 
KONCERTAS. Programą išpil
dė artistas - dainininkas Vikto
ras Benderis, art. Ludwig Juht, 
kontra - basas - virtuozas, art. 
Einar Hansen, smuikininkas - 
virtuozas, muzikas mokytojas 
Hipolitas Valentinas, akordio- 
nistas. Artistams akompanavo 
gabi pianistė p. Luise Vosger- 
chian.

Pažymėtina, kad nei vienas iš 
koncerto dalyvių dar nėra pa
reiškęs nepasitenkinimo kon
certo programa. Vieniems ge
riausiai patiko art. Viktoras 
Benderis, kuris turi gražų teno
ro balsą ir patrauklę asmenybę; 
kitiems geriausiai patiko art. 
Ludwig Juht, kuris kontra-basu 
labai jausmingai sugrojo tris 
lietuviškus liaudies kūrinius; i 
kitiems patiko art. Einar Han-j 
šen, kuris smuiką tikrai artis-1 
tiškai grojo klasiškus kūrinius.' 

Į 
i

Armonistas Hipolitas Valenti
nas,
parodyti savo gabumus, nes jai Grendelytei darbo metu pa
grojo tik du trumpus muzikos švęsti nemažai laiko koncerto 

ruošimo darbui.
Beje, pereitame “Darbinin

ko” numery j nebuvo paminėtas, 
kad dalyvavo koncerte kapelio-

ĮV4 SKELBIMAI
REIKALINGA Waitresses, 

uniformos ir valgis. Atsišaukite 
asmeniai, Childs’ Old France, 
258 Huntington Avė., Boston.

(24-28-4)

kūrinius, bet . gerai užsireko
mendavo klausovams ir nuo jų 
susilaukė gausių aplodismentų. 
Akompanistė p. Luise Vosger-
chian, kiek teko girdėti, visiems nas kun. J. Daunis, kuris šiomis 
patiko. Ji labai gabiai ir gyvai dienomis paskirtas vikaru Cam- 
akompanavo pianu. Bendrai, bridge lietuvių parapijom Gali 
koncerto programa patiko vi- būti, kad ir daugiau dvasiškių 
siems. ; ir profesionalų, kurie dalyvavo

■ koncerte, nebuvo paminėti, bet 
kur čia visus pamatysi ir sutik
si tokioje gausioje publikoje. 
Nepaminėtieji teiksis dovanoti.
Paminėsiu dar du profesionalu,: merIPnU Pri(' pekiavimo. Atsi- 
kurie yra labai nuoširdūs Lietu- 

į vių Radio programos rėmėjai, 
i tai laidotuvių direktoriai pp.
Juozas CasĮ>er ir D. A. Zalets
kas, kurie su savo žmonomis 
dalyvavo koncerte.

Lietuvių biznierių, kurie labai

Pertraukoje ir pabaigoje gau
sūs dalyviai sveikino ir kompli- 
mentavo artistus už gražios ir 
įvairios programos artistišką

REIKALINGA dirbti prie če- 
verykų Russet Repairer; dar
bas pastovus. Taipgi reikalinga

f išpildymą. Taipgi labai daug 
; sveikinimų gavo asmeniai ir j

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. Se. Boston 094*

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Sekmadienį, geg. 26 d.. 8 vai. vybės naudai, 
vak., 565 ~ ” —
Sąuare), 
vokalinis 
dovy bėję

rus kodaugiausia narių; tik 
tvirtai organizuotai gali sėk
mingai dirbti Amerikos ir lietu-

Tautinių Šokių Šokėjų Gru
pė Išvyko Cbveland'an

Boylston St., (Copley 
Bostone įvyks gražus 
solistų koncertas va-j 
Miss Amelia Tataro- 

nis. Programa labai įvairi ir į- ■ 
domi. Kas interesuojatės gražiu 
koncertu, kviečiami dalyvauti.

Casper’s Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 8C 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU 4645

1 Pristatome Alų ir To
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. Šaukite:

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

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

ii 
i!' 
i'i
iii
i!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,
USXKK*SK3KK»BMKK»(»tSX90l

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Izj
'zl

South Bostono visuomenėj 
dažnai girdėdavosi piktų užme- 
tinėjimų šiam postui už kokį 
tai neveiklumą. Mūsų visuome
nei reiktų prisiminti vieną dės
nį, kad kiekviena organizacija 
turi silpnėti jeigu neauga narių 
skaičiumi.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad į legiono postus tik vieni 
veteranai turi teisę stoti 
riais.

Be to, reiktų prisiminti, 
legiono postai yra daugiau 
ologinės organizacijos, o ne ko- 

I kios tai prekybinės korporaci
jos.

Mūsų nariams, antrojo pasau
linio karo veteranams svarbu 
sekti ir kartu mokytis iš šių 
pirmųjų veteranų posto kūrėjų 
darbų, pasisekimų, laimėjimų ir 
klaidų — tik tuomet mes suge- 

: besime išaugti į stiprią organi- 
I zaciją.

Jūsų, tėvų pareiga paraginti! 
savo sūnus stoji į šį postą, nes 
šiame poste daugiau negu kita
me vyrauja lietuviškumo dva
sia. neatsižvelgiant, kad i>osto 
susirinkimai yra vedami anglų 

i kalba.
Susirinkimai esti kiekvieno

■ mėnesio antrą ketvirtadienį.
Šių metų, birželio 23 dieną 

virš minėtas postas ruošia savo 
metinį pikniką (Outing) Ro
muvos Parke, Montello, Mass.

Bilietų kaina 25 centai. Be to, 
bilieto savininkas 
dovanas.

Stephen Darius 
vardu kviečiu visus 
čius apylinkės lietuvius atsilan
kyti į pikniką.
Junior Commander J. R. B.

na-

kad 
ide-

I

Pirmadienio vakare, geg. 20 
Lietuvių Jaunamečių Šokėjų 

grupė kartu su savo mokytoja 
p. Ona Ivaškiene išvyko į Cleve- 
land, Ohio dalyvauti tarptauti
niame festivale. Taipgi kartu 
vyko p. M. Valatkienė, kuri pia
nu skambina tautinius šokius, 
p. Aleksandras Ivaška ir kelios 
ponios palydovės.

Malonu pažymėti, kad p. O- i 
nos Ivaškienės vadovaujama 1
šokėjų grupė kasmet pasižymi' Pirmininkė — Eva Marksienė. 
tautiniais šokiais ir tuo keliai 62TeT|oh^s’tSi2^tOn’MaSS' 
lietuvių vardą kitataučių pa- Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienč, 

rengimuose. Toji grupė, kaip 
buvo numatyta, grįš į Bostoną i

d.

-

laiškais koncerto
Lietuvių Radio programos va
dovybė. Visi sako, kad koncer
tas buvo vienas gražiausių.

Adv. Kazys Kalinauskas, ku
ris buvo sunkiai susirgęs pereitą 
savaitę, kiek pasveikęs, atėjo į 
koncertą su savo žmona. Sugrį-! 
žęs į namus, apie koncertą štai Klausė žvirblis čiulbuonėlis 
ką parašė: ■ Pas tą pilką karvelėlį:

“Leiskite man pareikšti kom- Kaip, kaip aguonėlę sėja? 
plimentų žodžius dėl šios dienos i 
koncerto puikumo. Mano žmo
nai ir man visa programa labai l 
patiko, ir ištikrųjų. eidami iš 

i Jordan Hali, jautėmės, kad bus 
ilgas tas metas kol vėl sulauk
sime tamstos ruošiamo sekan
čio koncerto. i

ruošėjai

AGUONĖLĖ

šaukite: French, Shriner k
Urner, 63 Melcher St., Boston.

(21-24-28-4-7-11)

Res. Šou 3729 Šou 4C19

Lithuanian Fumitiire Co.
MOVER8—
Intu red and

Bontod 
Local A Long 

D leteno* 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Masą.

f

. šitaip, šitaip, va ir va kaip, 
šitaip, šitaip, va ir va kaip, 
Taip, taip aguonėlę sėja.

Toliau, šiaip mainosi:
Aguonėlę sėja, laisto, dygsta, 
auga, žydi, noksta, rau ja, 
krečia, mala, valgo.

So. Bėdon Fumiture Co.

Draugijų Valdybų Adresai

Visoki baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
380% West Broadway, 

Tel. ŠOU 2758 
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

penktadienį, geg. 24 d.

AUKOS LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS

Kun. klebonas P. Virmauskąs 
perdavė BALF’o 17-tos kuopos 
kason aukas, atsiųstas lietu
viams tremtiniams, skurstan
tiems Europoje. Viktorija Tar-i 

j bokas — 10 dolerių; Miss Anna 
1 --- 5 dnlpriiis- Chris Ka-Green — 5 dolerius; Chris Ka- 
linowskas — $1.50 ir Mrs. Ber
natonis 50c. Viso $17.00.

I

!

gali gauti

Post #317 
prijaučian-

MINSTREL SHOW

Linksma Muzika! 
Juokų Vakaras!

Šv. Petro parapijos Vyčiai ir 
jaunimas perstatys Minstrel 
Show — sekmadienį, gegužės 
26-tą, So. Boston High School 
salėje, 8 vai. vakare.

Ilgai laukėme tokio įvairaus, 
pamarginto vakaro. Jaunimas 
daug laiko pašventė prisiruošti. 
Viskas priruošta. Ateikite visi 
— seni ir jauni. į Minstrel Show 

1 ir praleiskite linksmą vakarą.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkway—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 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

»V JONO EV. BL. PA* ALPI N KS 
DRAUGIJOS VALDYBAr . • * • > 'J

Pirmininkas — Juosu Svagždys,
601 Bth SL, So. Boston, Mato. 

Vice-Pirminlnkaa — Pranas TuMkto
702 E. 5th SL, So. Boston, Mare

Prot. Ra£t. — Jonas GUnecki*,
6 Thomas PJl, So. Boston, Mas.

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičlua. j
699 E. Seventh St., So. Boston, Mani i 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinKlmus kas tr«
člą sekmadieni kiekvieno mftneak 
i vai. po pietų. Parapijos saB

GBMOIUU

S. larasevite irfiMil
MOTERIS PAGELBlHlNKt 

Lietuvių Oratorius Ir j 
Baisa mušto jas

Turi Notaro TMosa. • • * - •
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. south Boston MB0 

Sūnaus gyvenamoji vieta
MUI Urrelrei Avu 

TsL COLumMa JW

■M
i

PRASIDĖJO PANEDĖLĮ
Gegužės 27 iki Liepos 6 
Pirmos Dienos Lenktynės 

The PLYMOI’TH ROCK HANDICAP 
Pridėta $10,000

Daily Doublc Baigias 1:55 P.M. Pradžia 2:15 P.M.
8-tas Bėgimas 5:45 P.M.

Vaikai Neleidžiami

CASPEI 
FUNERAL M0M9
187 Dorchester Street 

touth Bueton, Mm»

Jmah V.Cvptr 
(KASFERAS) 

uaMutuvtą Direktorių* »• 
BaiMmuotejM 

NOTART PUBUC 
Patarnavimai Dieną Ir Naktį . 
K*pl/6la Šermenim* Dykai I 

T*L BOU Breton 14ST 1
BOU B**ton BU g

I

=s

ZALETSKAS
I PUNERAL HOMI

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, p. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Batumuotejal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims Sykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. BOU Boston 0B1I

ŠOU Boston 2B09



Penktadienis. Gegužės 24. 1946 DARBININKAS

9*

8

W aid treatmrnt may

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

l

Naujosios Anglijos Vyčių
Suvažiavimas Marianapolyje .wviul.ni rKtVENTIOM c 1 r

Mariana- turinį, bet ir veikė žiiįrovų pat- 
rijotinius jausmus karštomis 

jos Vyčių suvažiavimas. Diena, rigresijomis. Pirmą pertrauką 
kuri iš ryto nieko gero nežadė-' kalbėjo Naujosios Anglijos Vy- 
jo. lyg tyčia laiku gražiausiai čių dvasios vadas, kun. Jutke- 
prasiblaivė ir saulutė skaisčiai vičius. kuris padėkojo TT. Mari- 
apšvietė pavasario žiedais pasi- jonams ir Marianapolio Kolegi- 
puošusį Marianapolį. Atsilan- jos vadovybei už gražų priėmi- 
kiusieji galėjo pasigerėti švie- mą ir pasiūlė padaryti rinkliavą 
žiu gazonų žalumu ir pasivaikš
čioti lyg kilimu tik nuplautomis 
parko pievutėmis. Vyčiai pradė
jo rinktis karais ir autobusais 
iš visų aplinkinių Naujosios An
glijos centrų vėlybą rytą.

11 vai. 30 min. Marianapolio 
Kolegijos koplyčioje Jo Eksce
lencija vyskupas P. Bučys at
laikė vyčiams šv. mišias ir pa
sakė pritaikintą gražų pamoks
lą. išaiškindamas Vyčio vardo 
reikšmę, kuri keldintina iš rai
telio - karžygio. Vadinasi, Ame
rikos tyčiai pasiėmė vardą iš 
karžygio, kurį matome valsty
bės ženkle. Atseit, vytte yra 
karžygių luomo laipsnis, o kaip 
kiekvienas titulas duoda ne vien 
garbės, bet ir pareigas uždeda, 
tai ir Amerikos vyčiai su garbės 
titulu užsideda sau pareigą ko
voti dėl Dievo ir tėvynės.

Po mišių ir pamokslo, apie 
pirmą valandą, buvo pietūs Ma
rianapolio Kolegijos patalpose. 
Antrą valandą vyčiai, kun. J. 
Kuprevičiaus ir brolio J .Banio 
vadovaujami, apėjo stacijas. Po 
to vyčiai praleido popietę kas 
besivaikščiodamas po parką, 
kas besportuodamas.

6 vai. 30 min
kolegijos gimnastikos salėn. 
kur buvo jiems suvaidintas kun. 
J. Dambrausko parašytas ir pa-

Gegužės 19 dieną 
polyje įvyko Naujosios Angli-

organi- 
dideliu■

kalbėjo
HOME StRSISG - ‘XhOS 
t* •- -* y
Red Cross home nursing

MTRITION-
Įhev may ttope^te^th hous<r iv«
EKergeecy Relief Corormttee s Fa mine

for s<an.,g lD

,n the home would dmma'te thou «n£ o“faul a“ -
year. Above. a Red Cross demonstratron of tt d r"^ 
inflammable liquid or gas fuiaes. ^anScrs f'oni

w ATER SArETY— with summer season practically at hand. instruct;>n m 
hfe saving and handiing of s mali water crait u of parttcuiui value at this tune.

vyčių tarj>e ir paaukoti surink
tus pinigus Marianapolio Kole
gijai-

Antrą pertrauką vaidinimo♦ 
pranešėjas pakvietė tarti žodį 
Kolegijos rektorių, kun. dr. J. 
Vašką. Kolegijos rektorius pa
sidžiaugė gražiu susirinkusių 
vyčių būriu ir priminė, kad Ma
rianapolis yra Lietuvos ir Mari
jos žemė, kuri vyčius, kaip lie
tuvišką ir katalikišką 
zaciją. visuomet su 
džiaugsmu priima.

Po to dar trumpa*
Marianapolio vyresnysis kun. 
J. Kuprevičius, kuris padėkojo 
vyčių dvasios vadui už padary
tą rinkliavą pažymėdamas, kad 
kun. Jutkevičius norėjęs ją pa
daryti koplyčioje bet TT. Mari
jonai neturi papročio savo ko
plyčioje aukas rinkti, neturį net 
tam tikslui krepšelio. Kun. J. 
Kuprevičius taip pat padėkojo 
vyčiams už atsilankymą ir kvie
tė vėl bet kuria proga apsilan
kyti.

Vaidinimu žiūrovai buvo gi
liai sujaudinti ir visą laiką aty- 
džiai jį sekė, o kai kurie, maty
dami scenoje tėvynės vargus,

vvčiai susirinko net ašar4 nusišluostė. Vaizdelis
' * ‘ buvo suvaidintas MarianajKJlio ^kmadi_en^; artinasi ir LDS

High School 
vaidiniman

RED CROSS HEALTH AND SAFETY SERVICES are designed to make your community a 
healthier, happier place m vvhich to live. Free courses in the services pictured above are avail- 
able at all times to everyone. Further information may be obtained at Boston Metropolitan 
Chapter, 575 Boylston Street, Boston. KENmore 8160, or at your local Red Cross headguarters.

j siems giminėms. Onos vėlei lai vainikavo Panelę Švenčiausia- 
Dievas suteikia amžiną ramybę. Įspūdingą pamokslą pasakė S</- 

*— ------- daliečių dvasios vadas kun.
Iškilmingai Atšvęsta Motinos Perėdna, M. S., ir prisiekdino 

Diena i naujas nare.
Nors oras nuo pat ryto buvo 1 Būsų labai malonu, kad tėve- 

nemalonus, bet kiekvienas sku- liai paskatintų savo jaunas du- 
binosi į bažnytėlę, kad pagerbus kreles prisirašyti prie Sodalie- 
dangišką motinėlę Mariją, taip- čių draugijėlės, kuri dirba kil- 
gi savo motinėlę. Per visas šv. nius darbus. M.
mišias skaitlingai žmonių prisi
artino prie šv. Komunijos ir ti
krai tai buvo didelis džiaugs
mas motinėlėms, matant, kad 
jųjų sūnūs - dukrelės ir kiti gi
minės už jas meldžiasi ir daly
vauja šv. Komunijoje.

10:00 valandą rytą, mūsų pa- Tretininkų vizitacija, birželio 4 
rapijos visos katalikių moterų13 3 _ Tėv. Juvenalis Liau- 
draugijos užprašė šv. mišias už ba O.F.M.
visas gyvas ir mirusias motinė-; cicero, IIL — Šv. Antano par., 
les, kurias atnašavo klebonas gv Antano novena, birželio 4— 

j kun. E. Gradeckas ir pasakė 13 d _ Tėv. Justinas Vaškys, 
Į tai dienai pritaikintą pamokslą, q p 
ir visos bendrai dalyvavo šv. j 
Komunijos puotoje.

Po mišių Sodalietės ir paTapi- jai^ birželio 2—11 d. — Tėv. 
jos choras suruošė bendrus pus- Agnelius Krasauskas, O.F.M. 
ryčius, pagerbimui visų motinė-!
lių, parapijos svetainėje. Atsi- tojoJėzaus Seserų Vienuolyne, 
lankė ir klebonas, kuris pasvei- Moterų rekolekcijos, 
kino visas motinėues, linkėda
mas sveikatos ir ilgus metelius 
mūsų tarpe gyventi ir veikti.
Taipgi sveikinimo kalbą paša- (jos par., šv. Onos novena, lie
ke p. M. Jokubaitė, ir pakvietė poS —26 d. — Tėv. Juvenalis
kalbėti S. Tamulienę * 
kienę. Labai 
giškai laikas 
čių metu, už 
ka priklauso sodalietėms ir pa- rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve- 
rapijos choro narėms už jųjų na]is Liauba, O.F.M. 
trūsą ir vaišes.

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.
Brooklyn, N. Y. — Apreiški

mo par., Šv. Antano novena ir

Newark, N. <J. — Švenč. Tre
jybės par., misijos ir 40 vai. at-

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo-

23—25 d. — Tėv. Just. 
O.F.M.
Chicago, III. — Dievo

birželio 
Vaškys,

Apvaiz-

ir J. Dič- Liauba, O.F.M.
maloniai ir drau- į Chicago, III. — Šv. Kazimiero 
praleistas pusry- Seserų Motiniškame Vienuoly- 

ką širdinga pade- ne, Seserų metinės rekolekcijos,

VATERBURY, CONN BROOKLYN.N. Y
Susirinkimas

LDS susirinkimas įvyks gegu
žės 26 d., pirmą vai. 
Šv. Juozapo parap. 
kyklos patalpose.

Prašome narius
atsilankyti. Kuopos
do draugijos išvažiavimas (pic- 
nic) jau čia pat — birželio pir-

Sutuoktuvės •

po pietų, 
senos mo-

skaitlingai 
ir šv. Var-

Prakalbos Apie Pavergtą 
Lietuvą

Gegužės 26. 3:00 valandą po 
pietų, šv. Kazimiero parapijos

! Chicago, Iii. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas

Apvainikavimas Panelės 
Švč. Statulos

Motinos Diena 3 valandą po Vaškys, O.F.M.
pietų, nustojo lietus lyjęs ir sau- Į Waterbury, Conn. — šv. Juo- 
lutė nušvito gražiai, nes ir pati 
gamta norėjo prisidėti prie pa
gerbimo Motinos Marijos. Soda
lietės savo puošniuose rūbuose 
ir gražioj eisenoj darė malonų 
vaizdą. Prefekte Alena čičir- 
kaitė su savo palydovėms ap- Mount 8t. Francis, Greene, Me.

zapo par., Šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M. ir Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas, O.F.M.
FRANCISCAN F ATITEKS

Gegužės 18 d. Karalienės An- svetainėje įvyks prakalbos apie 
gėlų par. bažnyčioj laike 10 vai. pavergtą Lietuvą. Kalbės mo- 
šv. mišių, klebonas kun. J. Alek- kytojas Jurgis Savaitis iš Lie- 
siūnas suteikė Moterystės Sa- tuvcs, kuris matė žiaurius rusų 
kramentą Pranui Plaupliui su persekiojimus mūsų tėvynėje. 
Rosemary VVasuoski. Jaunave- Taigi, kurie įdomaujate išgirsti 
džiai ir jų palydovai ėjo, 
Komunijos. Jaunasis yra sūnus 
Karolinos ir Antano Damašų.

Linkime jaunai porai laimingo 
vedybinio gyvenimo. Aguona.

Prie tikrų žinių apie mūsų tėvynės 
priespaudą ir jos brolius ištrė
mime, kviečiame atsilankyti. M.

1
Seimas, turėsime išrinkti atsto
vus ir aptarti kitus svarbius rei
kalus. J. Totilas, rašt.

mokinių. Mokiniai 
sudėjo visą savo 

. Jiems vai
dinti. atrodo, yra garbė ir šven
tė. ir jie savo entuziazmu už
krečia žiūrovą.

Vaidinimui pasibaigus buvo 
šokiai iki dešimtos valandos, po 
kurių vyčiai, pasilinksminę, pa- 
sisportavę ir pažiūrėję vaidini
mo išvažiavo. Be vyčių Maria
napolyje taip pat svečiavosi 
kun. Vaitiekūnas iš Providence, 

! R. I.. kun. Puidokas iš West- 
! field, Mass.. ir kun. A. Abra- 
činskas iš South Bostono. J. A.

statytas vaizdelis “Lietuvos že- jaunuolišką sielą, 
mė". vaidintas jau keliose gas
trolėse už Kolegijos sienų. Vai
dinimo pranešėju buvo pats 
vaizdelio kūrėjas kun. J. Dam
brauskas. kuris ugningais žo
džiais r.e tik aiškino vaizdelio

AMERICAN 
RED CROSS

Ši mergina apsikrovus daugybe batukų. Tai 
gaminiai ir plastikinės medžiagos. New Yorke 
Luvo šių batukų paroda ir buvo išaiškinta, kad 
ateityje batukai bus gaminami iš taip vadina
mos “soybeans” daržovės trys iš keturių batu
kai. Reiškia bus oda išstumta iš apyvartos.

Al Marijona Žarskienė,
86 Mėty

Mirė penktadienį, gegužės 17 
d., pas dukterį Antaniną ir žen
tą Kazimierą Binkinus, 437 48th

NEVY HAVEN, CONN.
NEW HAVEN, CONN

Gražus V aidinimas

Graudūs Tremtinių Laiškai
Mūsų gera veikėja ir Šalpos 

Fondo Skyriaus raštininkė po
nia Juzė Dičkienė gavo laišką

ĮSPĖJIMAS
Tiems

i=i
=

Motinos Dienoje įvyko puikus 
parengimas su vaidinimu “Mo- nuo savo motinėlės ir kitų gimi- 

St., Brooklyn. N. Y. Buvo kilus terims 
iš garsiųjų Anykščių.

Gyveno 20 metų prieš Didįjį 
Karą Vilniuje. Per pirmąjį pa
saulinį karą ji matė daug var
go — net ir badą turėjo paken
tėti. Jos vyras tuomet mirė ba
du.

Gyvendama Vilniuje, ji buvo 
“Rūtos“ draugijos salės prižiū
rėtoja. Ji pažino visą eilę tuo
metinių Vilniaus inteligentų ir Publikos prisirinko skaitlin- 
artistų. kurie rinkdavosi į “Rū- gai. nes visi išsiilgę lietuviškų 
tos” svetainę. Jos duktė, Elena 
Vizienė, buvo viena iš tų, kuri 
kartu su kitais pirmutiniai, 
verkdami iš džiaugsmo, bučia
vo pirmą išėjusį lietuvišką laik
raštį “Vilniaus Žinios”.

Dr. J. Basanavičius tuomet M. nauja pagyrimo žodžių: p-lė 
Žarskienės prašė, kad ji įdai- Alena Čičirkaitė, kuri pirmą 
nuotų lietuvių dainas į pirmas kartą pasirodė scenoj ir turėjo 
lietuviškas plokšteles, bet ka- atlikti ilgą rolę, tikrai pasižy- 
dangi senutė buvo labai reli- mėjo: Jonas Mačinskas, Leonas 
ginga, o tuo laiku buvo gavėnia, ir Zenonas Tamuliai, Stasys 
tai ji atsisakė, nors paskui jau Valiūkus ir Kaze Gedrimaitė. 
gailėjosi. ' Visi savo roles puikiai atliko.

Velionė paliko nuliūdime dvi Už šio vaidinimo suruošimą, 
dukteris. Eleną Vizienę ir An- priklauso padėkos žodis mūsų 
taniną Binkinienę, gyvenančias meno mylėtojai ir karių motinų 
Brooklyne. ir du sūnus Lietuvo- ■ draugijos pirmininkei, p. Sta- 

i je. Viso turėjo dešimt vaikų — se* Tamulienei.
5 sūnus ir 5 dukteris. Ji buvo Po vaidinimo sekė šokiai, 
sulaukus 8 anūkų ir 10 proa- i 
nūkių.

Jos tipingas, kaipo senos mo- rienę pagerbimui visų vaidinto- 
teries. paveikslas keletą kartų jų. kur padainuota gražių lietu- 
pasiroaė svetimtaučių spaudo- viškų dainelių, padėkota šeimi- 
je — žurnaluose, tik nebuvo pa- ninkėms už vaišes, taipgi vei- 
žymėta, kad tai lietuvė. Į ka]o rPZjsorei už jos didelį pasi-

Nelionė iškilmingai palaidota aukavjraa jr trūsą. Prisiminta 
gegužės 21 d. iš Šv. Jurgio Par-į apįe Meno Ratelio atgaivinimą, 
bažnyčios į šv. Jono kapua g koionijoj veikė ga-

Laidotuvemis rūpinosi J. Gar- . . .šva | na sėkmingai.

Neišsimeluosi”, 1 
aktų komedija. Vakarą surengė 
Karių Motinų draugija.1

Vakaro vedėja p-lė M. Joku
baitė, kuri savo kalboje reiškė 
pagarbą visoms motinėlėms, 
taipgi kvietė visus atsistojimu 
pagerbti visas motinėles, kurios 
jau yra iš mūsų tarpo atsisky
rusios.

i

trijų nių. kuriame praneša, kad šiuo 
tarpu randasi ištrėmime, ir dar 

į kol kai yra gyvi. Kiti šeimos na- 
I riai yra išvešti į Sibirą ir žinių 
iapie juos neturi. Brolis Juozas 
Krunkaitis, kuris buvo priešų 
skaudžiai sužeistas, po sunkių 

1 kančių ir nedatekliaus maisto ir 
. medikalės priežiūros mirė iš- 
; trėmime. Mūsų veikėja ir jos 
' visa šeima yra labai susijaudi
nusi iš priežasties šių graudžių 
žinių.

Iš priežasties netikėtos ir ank- 
brolio 

Juozo, visi draugai draugės pa
žįstami ir šios kolonijos veikė
jai reiškia p-niai Juzei Dičkie- 
nei ir visai šeimai, taipgi moti
nėlei ir visiems giminėms gilią 

' užuojautą lūdėsio valandoje. 
Juozo vėlei lai gerasis Pasaulio 
Kūrėjas suteikia amžiną atilsį 
danguje.

vaidinimų. Mūsų scenoje pasi
rodė geri veteranai vaidintojai: styvos mirties mylimo 
Ona Stadolnikiūtė, Adolfas
Stadolnikas. Albertas Plantas,
Viola Plantas, ir nauji scenos 
mėgėjai, kurie tikrai užsitar-

žodžių:
kuri

i

Mirė Ona Vaičiulytė Clancy
Mirties angelas atskyrė iš gy

vųjų tarpo visai netikėtai, pa- 
I čioj jaunystėje, Oną Vaičiulytę 
i Clancy, kuri po sukrėtimo stai
ga mirė. Paliko savo vyrą ir du 
dar mažus sūnelius, taipgi seną 
matinėlę Marijoną Vaičiulienę,

Karių Motinų draugijos narės kuri yra mūsų gera parapijietė, 
■ surengė tikrai karališką vaka- tris sesutes ir brolį Jurgį, kurie 

liūdi netekę savo geros žmonos, 
motinėlės, dukrelės ir sesutės. 
Velionė buvo gera ir dora mote
ris, malonaus būdo ir gera ka
talikė.

Šioj gilioj liūdesio valandoje 
reiškiame užuojautą ponui 
Clancy, sūneliams, motinėlei, 

•sesutėms ir broliui, taipgi vi-

Ką Ruošiasi Pirkti Namus I
I

Nesirašykit ant “taškuotos linijos’’ iki 
nepatirsite, kad morgičiaus sąlygos atatin- 
ka jūsų pajamoms.

Morgičiaus reikalais geriausia yra kreip
tis į Mutual Savings Banką. Tie bankai duo
da nebrangu, lankstų morgičių, tinkamai 
pritaikytą kiekvienam reikalui.

Mutual Savings Bankų tikslas yra vien tik padėti taupytojams ir namų pirkėjams. 
Jie neturi šėrininkų ir pelno neišmoka nie
kam kitam, tik savo depozitoriams. Jie yra 
finansavę daugiau Massachusetts namų, 
negu kuri kita skolinimo įstaiga.
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The SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Lakūnai stebi didumą Douglas XB-19 bomb?- 
rio ratą. Tai didžiulė padangių paukščio koja.




