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SSSR Darbininku Skundas— 
Nesiskaito Su Jų Nuomone

vis tai

New York (LAIC)—Pri
verstinas iš vietos į vietą 
kilnojimas, be priežasties 
atleidinėjimai
SSSR darbininkijos gyve
nimo bruožai. Dažnai tas 
įvyksta “laužant sovietiš
kos demokratijos dės
nius”, skundžiasi “Izvies- 
tija” nr. 77 koresponden
tas. Duodamas pavyzdys 
iš Saratovo apylinkių: Ka- 
račinsko rajone sovieto 
sekretorius Eliseeva, buvo 
atleista, kaip jos knygutė
je pažymėta “asmenišku 
rajono vykdomojo komi
teto pirmininko patvarky
mu”. Jos atleidimo klausi
mas nebuvo svarstomas 
nei ispolkomo (vykdomojo 
komiteto), nei darbininkų 
susirinkimo. Tokių sauva
liavimų pasitaiko ir dau
giau.

Protestantai Karščiuojasi 
Dėl Atstovo Vatikane
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VVashin.gton, D. C., birž. 
6 — Protestantų bažnyčių 
vadai vėl lankėsi pas Pre-; 
zidentą Truman ir reikalą- j 
vo, kad jis atšauktu savoj 
asmeninį atstovą iš Vati-: 
kano Myron C. Tavlor.

Protestantų vadai sako, 
kad atstovo būvimas Vati
kane “priešinasi Bažny
čios ir valstybės atskyri
mo Amerikos istoriniams 
principams”. Jie savo re
zoliucijoje Prezidentui sa
ko, kad Mr. Taylor pasky
rimas Prezidento asmeni
niu atstovu į Vatikaną yra 
“neįgaliotas” ir “nekonsti- 
tucinis”.

Kaip žinoma, Preziden
tas Rooseveltas pirmasis 
paskyrė savo atstovą į Va
tikaną. Vatikanas yra pa
saulio centras. Preziden
tas, jeigu yra reikalas, ga
li skirti ir siųsti savo as
meninius atstovus į bet 
kraštą. Taigi ir Mr. Taylor 
paskyrimas ir jo laikymas 
Vatikane visai nesiprieši
na konstitucijai.
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Dr. J. Robinzono Naujas 
Veikalas
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Vaizdas Iš Katalikų Spaudos Seimo Bostone
t

I

t

Kataliku Spaudos Seimo globėjas, J. E. arkivyskupas Richarde Cushing, 
D. bankieto metu pasakė principUl^ "kalbą, kuri buvo Seimo trijų dienų se

sijų pagrindu. Jo Ekscelencija labai plačiai apibudino katalikų spaudos reikš
mę ir laikraščio “Pilot” 117 metų gyvavimą.

D.

KATALIKŲ VYRŲ DĖMESIUI! 1 Jung. Valstybės Paruošė
Taikos Sutartį Austrijai

į Boston, Mass. — Sekma- rios įvyks Braves Field, 
dienį, birželio 9 dieną. 3:30 Boston. Visi vyrai, norin- 
val. po pietų, Braves Field,! tieji važiuoti specialiais 
Bostone, įvyks šventoji autobusais, turi ateiti prie J* • YaTneZ 
Vyrų Valanda. Įšv. Jurgio lietuvių par.'

Šių reikšmingų pamaldų' bažnyčios prieš 1:30 vai. 
sumanytoju ir globėju yra J po pietų, nes tuo laiku iš-’ 
J. E. Bostono arkivysku-Į - - -
Das Richard J. Cushing,

|D. D.
Visi katalikai vyrai, y-

pač Šv. Vardo draugijų na
riai turėtų šiose pamaldo
se dalyvauti.

Noruood, Mass. — Sek
madienį, birželio 9 d. visi 
lietuviai katalikai vyrai 
ruošiasi vykti į Šventosios' —------------ —
Valandos pamaldas, ku- i daryta daug nuostolių.
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TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

Kaip Aš Pasidariau
Sovietų Šnipe

- Elenos paslaptis, kurię Kravčenko paskelbė visam pa-
-aul ui. - Kalėjimo ligoninėj, pas sumuštą tėvą. - Komi
saro meilužės žodis galingesnis už teisybės prašymus. - 
Rusė lenko priverstinųjų darbų stovyklą.-“Sergiejus puo- 

I le ant kelių ir pradėjo bučiuoti mano drabužius, rankas”. 
- Komisaras c uodą instrukcijas būsimai šnipei. - Pasi- 

i kalbėjimas prie nukankinto tėvo kapo.
— Niekur pasaulyje nėra

-:ukoncentruota (sutelk- policijos būstinę. Jam pa
la) tiek daug bais:ų kentė- aiškėjo — ji yra slaptoje 
įimu ir tiek politinio dės- sovietų žvalgybos tarny- 
^otizmo, niekur pasaulyje boję.
lėra skurdas tain be?ėdiš-
’ ai oridengiamas “ 
giais”
šo apie Rusiją Viktoras slaptį (kurią čia sutrum- 
Kravčenko, 15 metų išbu- pintai jos žodžiais paduo- 
vęs rusų komunistų parti-(dame):
Tos nariu ir pasiekęs aukš-■ — Mūsų šeima gyveno 
ra vietą Maskvoie, bet pa- Kieve. Mano tėvas buvo 
sibaisėdamas diktatūrine profesorius, inžinierius, 
nriespauda metęs tarnybą Aš susipažinau su kaimy- 
Stalinui ir savo pergyveni-, nų sūnumi Sergiejumi, ei- 
mus paskelbęs knygoje nančiu taipgi inžinerijos 
“I chose freedom”. | mokslus ir už jo ištekėjau.

Knygoje jis atskleidžia’ Atėjo “valymo” metai.
i

lankosi į sovietų slaptosios Šiurpus pasiūlymas
Ieškodama tėvui pagal

bos, atsilankydavau į G. P. 
U. būstinę. Kartą viršinin
kas į mane prabilo:
— Jūs esate graži, kultū

ringa, tinkamai užsilai
kanti... Mes galime jums 
padėti, jei mums padėsi
te... Jums tik reikės sutik
ti reikiamus žmones, iš ku
rių galėsite išgirsti apie 
idaug dalykų, kuriuos rei- 
į kia žinoti mūsų vyriausy
bei. Aišku, jums gausiai 
užmokėsime ir globosime 
ne tik jus, bet ir jūsų šei
mos narius, kuriuos myli-

I

Jiedu jau buvo gerai su- 
pažan- sipažinusiu ir Elena vieną 

obalsiais, — taiD ra- dieną išpasakojo savo pa- 
Viktoras slaptį (kurią čia sutrum-

iaug iki šiol mums nežino-į Vienu laikotarpiu buvau te.
mų faktų iš Sovietų vi-į 
daus gyvenimo^.

Naujas susipažinimas
Jis aprašo, kaip jam te

ko susipažinti su gražios 
išvaizdos moterimi Elena 
(vardus jis dažniausiai pa
duoda pakeistus, kad tie 
asmenys nenukentėtų). 
Vieną dieną jis pastebėjo 
ją besivaišinančią su už
sieniečiais ; ją įtardamas 
pradėjo sekti ir slapčia pa
stebėjo, kad ji reguliariai

nuvažiavusi pas savo tė
vus ir tada kaip tik areš- jūs 
tavo manąjį tėvą. Iškratė k^d aš išduočiau
visą namą, piaustė ikonas! Meletos žmonių gyvastis, 
(šv. paveikius), sofas, ma-!^ mano tevo 
trasus, bet nieko nerado. a.r pazjstamų... ir jus islei- 
Mūsų laimingas gyveni-!s}te man_? tėvą... To nega-

— Kitais būdais

mas pasibaigė. Kas vaka-i^į1 apsiimti, atsakiau 
ro ičficrimia covoitomic iv* aS.

I

rą, ištisomis savaitėmis ir 
mėnesiais eidavau prie 
kalėjimo vartų nešdama 
maisto pakelius tėvui. Su 
šimtais kitų nelaimingųjų 
moterų aš stovėdavau eilė
je, lietuje ar sniegant.

Po to — paėmė iš manęs 
parašą, kad niekam nepa
sakysiu, apie ką kalbėjau 
ir, kad aš žinau — jei su
laužyčiau paslaptį — bū
čiau nubausta.

Po kiek laiko ir vėl bu
vau pakviesta į G.P.U., ir 
vėl tas pats pasiūlymas.
— Ne, to aš negaliu apsi

imti, — atsakiau.
— Ar tas paskutinis žo

dis?
— Taip, paskutinis.
— Jei taip, tai man labai 

gaila jūsų ir jūsų tėvo, — 
pratarė G.P.U. viršinin
kas.

Washington, D. C., birž. 
6 — J. V. valstybės sekre- 
____  ____ > F. Byrnes 
paneigė pranešimus, kad 
keturių didžiųjų užsienių 

-. - A , . _ , A . įministerių konferencijaeis autobusai. Round tnp neįvyks kaip buvo numa- 
jtyta birželio 15 d. dėl neiš
aiškintų diplomatinių rei
kalų. Jis pranešė spaudos 

. konferencijai, kad jis pla- 
i nuojąs vykti į Paryžių 

Istanbul, Turkija — Pe-j lėktuvu birželio 13 d.
reitą sekmadienį rytinėje! Besiruošdamas birželio 
Turkijoje įvyko smarkus j 15 d. susirinkiman, p. Byr- 
žemės drebėjimas. Tūks-nes sako, kad jis paruošęs 
tančiai žmonių žuvo. Pa-i taikos sutarties projektą 

j Austrijai ir tą projektą 
Į pasiuntęs Br i t a n i j o s, 
i Prancūzijos ir Rusijos už- 
! sienių ministeriams. Jis 
įrėmęs tokį pat taikos pro
jektą pereitame susirinki
me, bet Rusijos užsienių 
ministeris Molotovas atsi
sakęs diskusuoti.

tikietas $1.00.

Tūkstančiai Žuvo Žemės 
Drebėjime

ITALIJOS PILIEČIAI PASIRIN
KO RESPUBLIKĄ - KARALIUS 

VYKSIĄS Į UŽSIENĮ

New York (LAIC) — 
Iš spaudos išėjo naujas 
Dr. J. Robinzono veika
las: — Human Rights and 
Fundamentai Freedoms in 
the Charter of the United 
Nations”. Yra tai 166 pus
lapių rimtai dokumentuo
tas veikalas. Knygą išlei
do Institute of Jewish Af- 
fairs (American Jewish 
Congress and World Jew- 
ish Congress dalinys) taip 
vadinamoje “From War to 
Peace” serijoje. Dr. J. Ro
binzono veikalas toje seri
joje yra 4-as iš eilės (Pir
mieji trys: Relief and Re- 
habilitation 1 
tion & Reparati'ons ir The 
Jewish Catastrophe).

Dr. J. Robinzonas paei
na iš senos Lietuvos žydų 
šeimos ir, kaipo tarptauti
nės teisės žinovas, ne vie-'kad Sovietų Unija sėja 
ną kartą prisidėjo prie Ne- ’ ’ — ’ r *
priklausomos Lietuvos tei
sių tarptautiniuose foru
muose gynimo. J Ameriką 
atvykęs vos 1940 metais, 
Dr. J. Robinzonas jau spė
jo susidaryti tvirtą Euro- 
piejinių reikalų žinovo ir 
mokslininko reputaciją. 
Ypatingai autoritetinga tu.

Sovietai Sėja Trečio Pasaulinio 
Karo Sėklą, Sako Churchill

Londonas, birž. 6 — An
glijos parlamente per dvi 
dienas vyko diskusijos už
sienio politikos klausi- 

Indemnifica-Į mais. Winston Churchill 
labai smarkiai išėjo orieš 
tarptautinį komunizmą. 
Jis kalbėjo apie komuniz
mo penktosios kolumnos 
klastingumą, ir pareiškė,

naujo karo sėklą užpaka
lyj “geležinės uždangos”.

Anglijos premieras At- 
tlee pareiškė, kad tikra ge-

Dr. Robinzono nuomonė 
mažumų komplekso sryty- 
je. Naują daktaro knygą 
parcenzūruosime kitu kar-

Humbert’as vyksiąs j 
sienį pas savo tėvą.

v uz-

Piliečiams 
proga pasisakyti 

jie norėtų 
monarchi-

Mirė Rusijos Prezidentas

ležinė uždanga “yra tarpe 
minčių” ir tvirtino, kad ru
sai literatiniai interpre
tuodami Potsdam sutartį 
ir neduodami tai sutarčiai 
reikalingo lankstumo, pa-j 
niekina tų visų dalykų 
prasmę, kurią mes turėjo-’ 
me Potsdame. i Rumunijos valdžiai pro-

Ernest Bevin, Anglijos testą dėl nesilaikymo duo-į 
užsienių reikalų r ‘ " ......... .............
ris, pareiškė, kad Rusija 
nori primesti savo san
tvarką visiems kraštams. 
Tačiau Rusija turėtų dau
giau susiartinti su vakari
nėmis valstybėmis— Ang
lija, Prancūzija ir Jung. 
Valstybėmis, jeigu nori į- 
vykdinti pastovią taiką 
Europoj.

Rumunija Nesilaiko Duotų 
Pažadėjimų

Washington, D. C., birž. 
6 —Jung. Valstybės ir An
glija geg. 27 d. pasiuntė 

į Rumunijos valdžiai pro-

Maskva, Rusija — Pra-: 
neša, kad mirė sovietų! 
Rusijos vyriausios tary
bos buvęs prezidentas, Mi- 
chail Kalinin.

Kalininas tik iš vardo 
buvo prezidentas, nes visą 
galią turėjo ir tebeturi 
diktatoriškai valdyti Juo
zas Stalinas.

Kalininui atsistatydi
nus nuo prezidentavimo, 
jo vieton buvo išrinktas 
Nikolai švernik.

i I
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Roma, Italija, birž. 6 — 
Pereitą sekmadienį ir pir
madienį įvyko laisvi balsa
vimai Italijoje, 
duota
kokios tvarkos 
savo krašte — 
jos ar respublikos? Dau
guma balsų pasisakė už 
respubliką. Nors dar nevi
si balsai suskaityti, bet 
jau dabar aišku, kad ir vi
sus nesuskaitytus balsus 
pridėtų monarchistams ir 
tai jie neviršytų balsų už 
respubliką.

Galima sakyti, kad Itali
jos respublika gimė pir
madienį, tačiau oficialiai
permainos įvyks tik šešta- j 
dienį, birželio 8 d. Monar-! 
chija perduos savo valdžia 
respublikai. Koalicinis mi- 

i nisterių kabinetas pasiliks ŠEšTADIENJ, 1:15—2:15 P. M. 
ministe- ■ tų pažadėjimų. Alijantai j iki birželio 24 d. kada susi- 
4 reikalavo, kad Rumunijos i -----’-----

valdžia pravestų laisvus: 
rinkimus ir sudarytų vai-' 
džią, kuri atstovautų visus 
gyventojus. Tačiau ji to 
iki šiol neišpildė.

Rumunijos valdžiai pri
siuntė pasiaiškinimą, bet 
tas nepatenkina Jung. Val
stybių nei Britanijos.

i

Ieškau pradingusio tėvo
Tą naktį jau nebepriėmė 

atnešto maisto tėvui... Pri
ėjau prie kito langelio, su 
užrašu “Informacija”. 
Sargybinis uždarė langelį, 
pradėjo telefonuoti. Sten
giausi pagauti jo pašneke
sį. Išgirdau tik vieną žodį: 
“ligoninė”, bet jis atidarė 
langelį ir pratarė:
— Jokių informacijų dėl

Tęsinys 5-tame pusi.

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

rinks seimas. j ------------------------------------
Oficialiai praneša, kadi šeštadienį, birželio 8 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

12,182,855 balsai paduota lietuvių radio programa. Gražios lietuviškos liaudies 
už respubliką ir 10,362,709 j dainos, muzika, pranešimai ir kalbelės plauks oro ban- 
už monarchiją. j_ ' ’ ** ’

Apie balsavimo rezulta- 1230 kilocycles ir klausykite lietuvių radio balso, 
tus premieras Alcide de
Gaspari pranešė karaliui kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
Humbertui, kuris nusilen-j way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
kė žmonių valiai. Karalius 12680 arba NORwood 1449.

gomis j visų namus. Pasukite savo radio rodyklę ant

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip-



Penktadienis. Birželio 7. 1946 DARfelNISKAS

ĮVAIRIOS žinios
Atvažiuoja Iš Europos

Senatas Pratęsė Jaunuolių Orai- '“KSfr* 
tavimą IkiGegužės15,1947

WashingtDii, D. C., birž. ’ tu. turėjo progos inž. Bori- 
6 — J. V. Senatas 69 bal- i są sutikti.
sais prieš 8 nubalsavo pra- \ Tas pats Vilnietis pasa- 
tęsti naujokų draftavimą koja. matęs pauralėje 

daug lietuvių dirbančių 
kasyklose, miškuose ir 
prie geležinkelio. Tiek jų 
gyvenimo, tiek darbo sąly
gos yra pasibaisėtinos.

i
I
I

iki gegužės 15, 1947, ir 
taipgi grąžinti jaunuolių, 
18 ir 19 metų amžiaus, 
draftavimą.

Senatas šį bilių pasiuntė 
Atstovų Butui, kur galima 
tikėtis karštų ginčų dėl 
jaunuolių draftavimo.

Senatas taipgi užgvrė 50 
nuoš. pakelti eiliniams ka
reiviams algas, o viršinin
kams 2 nuoš.

Vrkarų Europa (LAIC)
— Iš Europos mums pra
neša, kad pakeliui į Ame
riką yra doc. Jonas Kup- 
rionis, kun. čekavičius ir 
eilė kitų. Australijoje bu
vęs lietuvis kun. J. Tamu
lis pasiekė Londoną ir, ga
vęs vizą, artimiausiu laiku 
atvyks į Los Angeles. Ten 

J pat laukiama atvykstant 
ir kun. Jono Kučinsko. A- 

29-tas Argentinos prezi- ; pie rudenį rengiasi pasiek- 
dentas. Inauguracijoje da- ti Chicagą kun. Dr. K. Ma- 
lyvavo apie milijonas žmo- ■ tulaitis, dabar besidarbuo- 
nių ir labai triukšmingai 
sveikino naują prezidentą.

Gatvėse ir prie namų ple
vėsavo vėliavos.

Buenos Aires, Argenti
na, birž. 6 
radienį Juan Domingo Pe- 
ron buvo įvesdintas kaipo

Pereitą ant-

NUMATOMA BALTIJOS
DRAUGŲ KONFERENCIJA

I

jąs Londono lietuvių tar
pe.

58 Žuvo Chicagos Viešbučio 
Gaisre; 200 Sužeidė

Inž. Borisas Dirba Pečioros 
Anglių Kasyklose

New York (LAIC) — 
Šiaurinėje Sovdepijos da
lyje, paliai Uralo kalnus 
buvo priskirtas statyti ba
rakus ir anglių kasykloms 
įrengimus lietuvis inžinie
rius Borisas, pirmosios 
bolševikų okupacijos metu 
išvežtas iš Panevėžio į Si
birą. Apie tai gauta žinių 
iš vieno Vilniaus lietuvio, 
kurs, pats buvęs deportuo-

New York (LAIC) —Ge
gužės 14 d. McAlpin vieš
buty įvykusiame metinia
me Baltijos Amerikos 
Draugijos susirinkime nu
tarta spalių 12 d. sukvies- 

i ti Baltijos Amerikos Drau- 
i gijų ir Baltijos tautų drau- 
: kų konferenciją. Šaukimo 
• komisiją sudaro pp. Ro
bert J. Caldwell, adv. K. 

;Jurgela, adv. Stepas Brie- 
! dis. Mildred Grube, Ri- 
įchard Hermanson, Johan- 
;nes Markus ir Juri Kuko- 
puu.

Ši Draugija buvo suor
ganizuota dvidešimts pen-

Hashington, D. C. — J. 
V. Atstovų Butas 230 bal
sų prieš 106 priėmė Sena
to priimtą Case bilių. pa
gal kurį suvaržoma strei-1 
kai ir kitos darbininku* I 
teisės.

Philip Murray, CIO pre
zidentas, atsišaukė į Pre-i 
zidentą Truman. kad jis 
to biliaus nepasirašytų, 
nes esąs pavojingas ne tik 
darbininkams, bet ir vi
suomenės gerovei.

Kongreso priimtas Case 
įstatymas turi būti pasira
šytas arba uždėta veto lai
ke dešimt dienų. Jeigu 
Prezidentas Truman uždės 
veto, tai tas bilius bus grą
žintas Kongresui. Kongre
sas turi jį priimti dviem 
trečdaliais balsų, jeigu 
nori, kad jis liktų įstaty
mu.

Pagal šį Case bilių 1) tu
ri būti sudaryta federalė 
arbitracijos komisija, kuri 
turi teisę uždrausti strei
ką ir lokautą 60 dienų. Per 
tą laiką toji komisija ban
dys sutaikinti abi pusi. 2) 
Teismas galės kaltinti dar
bininkų unijas arba įstai
gų savininkus už nesilai-

T?

I kymo sutarties. 3) Netu
rės teisės deryboms, jeigu 
išeis pikietuoti ar strei
kuoti, nepraėjus 60 dienų. 
4) Savininkai neturi mo
kėti į gerbūvio fondą, jei
gu tas fondas yra tik uni
jos kontrolėje. 5) Kilus di
desniam nesusipratimui, 
bus sudaryta faktų surin-

i kimui komisija vietoje, 
Į kur tie nesusipratimai 
kils.

Angliakasiu Streikas

i

LDS SEIMO RENGIMO 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

LDS Seimo Tvarka

1. Birželio 23 d. a) Seimas prasidės šv. mišiomis 
10-tą vai. rytą Šv. Juozapo par. bažnyčioje, b) Šv. mi
šias atnašaus LDS garbės narys, kun. kleb. Juozas J. 
Valantiejus. c) Pamokslą sakys LDS Centro pirm, 
kun. Pranas M. Juras, d) Laike pamaldų giedos Mote
rų S-gos choras, e) Šiose pamaldose dalyvaus “in cor- 
pore” seimo delegatai ir visi LDS 5-tos kuopos nariai, 
f) Po pamaldų, senosios mokyklos kambaryje, seimo 
dalyviai ir svečiai turės bendrus pusryčius.

2. Seimo pirmoji sesija prasidės 1-mą vai. po pie
tų, Šv. Vardo draugijos kambaryje, (Holy Name 
Room) senosios mokyklos patalpose.

3. a) 7-tą vai. vakare, Seimo dalyvių bei svečių pa
gerbimui, parap. auditorijoje įvyks bankietas. b) Lai
ke bankieto kalbės miesto mayoras John S. Monagan,

LDS Centro pirm. kun. Pranas M. Juras, poetas ir žmo
na — Aleksandravičiai, “Darbininko” red. Antanas 
Kneižys, LDS garbės narys kun. Juozas J. Valantiejus, 
kun. Jonas Bernatonis ir kiti įžymūs delegatai ir sve
čiai. c) Muzikalę dalį išpildys Šv. Juoz. par. choras.

4. Birželio 24 d. a) 8-tą vai. ryto, gedulo šv. mišios 
už mirusius LDS narius, b) 9:30 vai. ryto, prasidės se
sijos, naujosios mokyklos patalpose.

5. Atvykstantiems delegatams bei svečiams apsi
stojimo dėliai rekomenduojame: Elton Hotel—$3.50 
už kambarį, Kingsbury Hotel — $2.50 už kambarį ir 
pas privačiai lietuvių šeimas.

Visokiais seimo reikalais prašome adresuoti:-— 
LDS ConVention, % Rev. Joseph Valantiejus,

, 46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
Į Seimo Rengimo Komisiją įeina sekanti asmenys: 

Kun. Juozas J. Valantiejus — garbės pirm., komp. A. 
J. Aleksis — pirm.; Jonas Totilas — rašt.; Magdalena 
Karinauskienė — valgių gamybos pirm. Komisijos na- 
riai-rės: Juozas Bernotas, Kazys Dapkus, Marcelė Di- 
gimienė, Ona Girdzijauskienė, Petras Jokubauskas, 
Jonas Kairys, Mariutė Kašėtaitė, Petronė Laurinaitie
nė, Petras Liubinas, Dominikas Matas, Elzbieta Matu- 
liunienė, Kazimiera Petrauskienė, Stefanija Sapranie- 
nė, Marijona Stankevičienė. Antanas Šambaris, Anta
nas ir Ona Šmotai, Nelė Totilienė, Vincas ir Ona Ur
bonai.

Kun. Janas Balkūnas, 
V. J. Atsimainymo lietu
vių parapijos, Maspeth, L. 

! I., N. Y., klebonas, gegužės 
29 d. š. m. minėjo dvide
šimt metų savo kunigavi
mo sukaktį. Pirmaisiais 
kunigavimo metais buvo 
paskirtas į Brooklyno Šv. 

i Liudviko (kitataučių) par. 
1926 m. rudenį perkeltas

Chicago, Iii. — Birželio
5 d. anksti rytą kilo gais
ras La Šalie viešbuty, ku
ris yra pačiame miesto 
centre. Penkiosdešimt aš- vikaru į Apreiškimo lietu- 
tuoni vyrai ir moterys žu-. vių parapiją, *kurioje dar- 
vo liepsnose ir dūmuose, o'bavosi iki 1928 m. birželio 
apie 200 žmonių sužeista.

v •

’ki metai atgal (1921) Ini
ciatoriai buvo kongresma- 
nas R. J. Caldwell, Henry 
Hoddard Leach, Mathilda 

į Spence, William J. Schief- 
felin, senatorius William 

i King, kongresmanas Wil- 
liam C. Chandler, prof. 
Stephen Duggan, prof. Ha- 
milton Holt, John Finley, 
britų parlamento narys 

! Alfred C. Bossom, Dr. Ro- 
j bert P. Montgomery, prof. 
;Peter Speek, ir kiti. Iš lie- 
i tuvių inkorporatorių tar- 
; pe buvo kun. Dr. Jonas Ja- 
: kaitis, Dr. Julius J. Biels- 
!kis, Petras Wilmont ir k.

Draugija daug prisidėjo 
prie Baltijos valstybių de 

j jure pripažinimui laimėti. 
Pripažinimo dienoje Drau
gija buvo inkorporuata 
(1922 m. liepos 28 d.) ir 
pradėjo leisti Baltic Bulle- 
tin. Po poro# metų draugi
jos veikla kiek nusilpo. 
1934 m. vadovavimą perė
mė daugumoje lietuvių, 
latvių ir estų kilmės ame
rikiečiai.

Spalių 12 d. Konferenci
jos proga numatoma su
ruošti koncertą, balių, 
spaudos konferenciją, ra
dio valandą ir pan. Be to, 
nutarta dalyvauti Wo- 
men’s International Expo- 
sition lapkričio 4-11 dd. 
New Yorke, surengiant 
bendrą baltiečių liaudies 

Komisiją 
j sudaro p-lė M. Kižytė, Mrs. 
Mathilda Grube ir p-lė 
Berg.

Draugija užsiprenume
ravo Stockholme leidžia
mą Baltic Review. Be to, 
nariai suauk’avo $24. ne
mokamą žurnalo siuntinė
jimui į rinktinius knygy
nus.

Naują valdybą sudaro: 
pirm. adv. Briedis, vice- 
pirm. Karlis Kiwul, ir Juri 

jKukepuu, sek. - ižd. Mild
red Grube, reik. ved. adv. 
K. Jurgela ir koresponden
tas Jonas Valaitis.

Washington, D. C.
Kaip žinoma, minkštųjų meno kambarį, 
angliakasių darbininkai, 
laimėję $1.85 daugiau die
nai, grįžo darban. Jie lai
mėjo ir daugiau, būtent, 
savininkai privalo atskai
tyti iš kiekvienos iškastos 
anglies tonos po 5 centus į 
gerbūvio fondą. Leista su-1 
daryti ir kitą fondą, į kurį 
mokės patys darbininkai.

Pasibaigus minkštųjų 
anglies kasėjų streikui, iš
ėjo kietųjų anglies kasė
jai. kurie taip pat tikisi 
laimėti algų pakėlimą ir 
kitas teises.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

'mėnesio. Jo sveikatai su
silpnėjus, ir gydytojų įsa-

Paskyra Senatorių Austin tymu buvo priverstas pa-
U. N. Tarytai Atstovu sitraukti nuo parapijos 

darbo ir vykti gydytis į 
i Denver, Colorado. Brook-

VNashmgton, D. C., birz.ijynan grįžo 1929 metais, 
6 Prezidentas Truman i gegUžės mėn., ir buvo pa- 
paskyrė Senatorių W arren s^irįas vikaru į Karalienės 
R. Austin iš Vermont, res- Angelų 
publikoną, Jung. Valsty- spaiįų i d., ______
bių konstituciją, negalės tirtas V. J. Atsimainymo 
užimti jam skirtų pareigų; 
be sausio 1 d.

•>

parapiją. Nuo 
., 1933 m. pas-

I

par. klebonu, ir iki šiol 
garbingai klebonauja.

Kun. Jonas Balkūnas yra 
įžymus vadas — visuome- 

I nininkas, nuoširdus kata- 
Toronto, Canada — Ka- ūkiškos spaudos rėmėjas, 

nados imigracijos pareigu- daug dirbo ir tebedirba ko- 
nai areštavo Wm. Z. Fos- voje dėl Lietuvos nepri- 
ter, Amerikos komunistų 
partijos vądą. Jam yra 
uždrausta lankyti Kana
doje. Bet jis vistiek nuvy
ko ir buvo areštuotas. Pa
leistas užstačius $500 kau
ciją.

Areštavo Komunistę Vadą

I

klausomybės ir laisvės. Jis 
visas slavo jėgas pašven
čia Bažnyčiai, Jung. Vals
tybėms ir Lietuvai.

Sveikiname garbingąjį 
vadą ir linkime ilgiausių 
metų!

1

Ispanija Smerkia U. N. Raportą

LIETUVOS ŽMONES TURĖS 
MENESIO ALGĄ SKIRTI 

PRIVALOMAI PASKOLAI
Tru-

Madridas, Ispanija, bir-jra tironiškiausia. Mažuma 
želio 6 — Ispanijos valdžia ! valdo daugumą ir tai žiau- 
smerkia Jung. Tautų tary- \ riausiomis priemonėmis, 
bos komisijos raportą apie į Rusijoje nėra nei spaudos, 
Ispanijos vidaus reikalus. • nei žodžio, nei susirinki- 
Ispanijos valdžia gina neimu, nei religijos laisvės, 

j tik savo krašto neliečia-į Tiesa, rašyta konstitucija 
imybę, bet taip pat ir kitų -— J-----’—
mažųjų tautų teises.

Jeigu galima priversti 
Ispaniją, kad jos valdžia 
atsistatydintų, tai kodėl 
to paties negalima pritai
kinti ir kitoms valsty
bėms. Pavyzdžiui, sovietų 
Rusijos valdžios forma y-

yra demokratiškiausia, 
bet tai yra klasta ir ap
gaulė.

Jeigu Jung. Tautų Tary
ba gali priversti gen. 
Franco atsistatydinti, tai 
ar to paties negalima pa
daryti su Rusijos gen. Sta
linu?

New York (LAIC) —So-,Tačiau Prezidentas 
vietų Rusija pradėjo ko-‘man kol kas jo rezignaci- 
lektuoti didžiausią vidaus! 
paskolą, kokia tik kada 
Rusijoje yra buvusi: 20 
bilijonų rublių “Time” 
tvirtinimu. Kiekvienas tu
rėsiąs pirkti paskolos lak
štų nemažiau, kaip už mė
nesinę algą. Perkamieji 
lakštai jokių nuošimčių 
neneša, o tik duoda teisės 
jų savininkui dalyvauti 
loterijoje. į

Būdinga, kad savo laiku’ 
Sovietai laikė loteriją ne
moraliu dalyku.

Nors 20,000,000,000 rub
lių atrodo ir įspūdingai, 
vienok žinant Sovietų lais
vosios prekyviatės kainas,; 
ta suma susiveda į visai 
kuklų mastelį.

jos nepriėmė.
Edward R. Stettinius sa

koma esąs nepatenkintas 
J. V. valdžios įsikišimu į 
kiekvieną Jung. Tautų 
svarbesnį reikalą.

Italijoj Balsavimai Praėjo 
Ramiai

-------- --------------------------------------------------- e
Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 

Misijonierius
Tėvas Jonas Bružikas

Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 
Iš Tremtinystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami
6C

Roma, Italija, birž. 3 — 
Vakar Italijoj įvyko bal
savimai, kuriais piliečiai 
pirmą kartą demokrati
niai turėjo progą pasisa
kyti kokios tvarkos jie no- 

, retų savo krašte: monar
chijos ar respublikos.

Italijos balsuotojai taip 
pat išrinko 560 atstovų į 
Steigiamąjį Seimą, kuris 
paruoš kraštui naują kon
stituciją.

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
------------ ---------------------------- -------- 4>

Rusija Nedalyvaus Britani
jos Pergalės Parade

>HOBa«XSS3«XX»»3«WSXSS»XX3O«MXSS3CS3««^^

uVAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapiu, nedidelio — malda-

J

'i

\
/ knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti. ' 

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

j DARBININKAS l
į 366 West Broadway So. Boston 27, Mass. į

Londonas, birželio 6 — 
Jugoslavijos Tito valdžia 
atsisakė dalyvauti Brita
nijos pergalės parade šeš
tadienį, birželio 8 d. Atsi
sakymo priežastis — “Bri
tų politika link 
nedrauginga”.

Kaip žinoma, 
Rusija taip pat
dalyvauti dėl tokių pat 
priežasčių.

Suprantama, Britanija 
dėl sovietų Rusijos ir Ju
goslavijos atsisakymo vi
sai nesijaudina.

Mirė Adv. Lembergas

Tito yra

Sovietų 
atsisakė

Vakarų Vokietija (LAIC) 
— Hamburge mirė advo
katas ir žurnalistas Julius 
Lembergas.. Jis buvo vie
nas iš lietuvių advokatų, 
kuriam buvo leista anglų 
karo ir vokiečių civiliniuo
se teismuose ginti lietuvių 
bylas.

Tikisi Prašalinti Jūrininky 
Streiką

MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Stettinius Rezignavo

VVashington, D. C., birž. 
6 — J. V. valdžios paskir
ta “faktų - surinkimui” ta
ryba deda visas pastan
gas, kaip ir Darbo depar
tamentas, kad prašalinti 
visas kliūtis ir nesusipra
timus tarp laivų kompani
jų ir darbininkų.

Tikisi išvengti streiko.

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

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.

Malonūs yra baigti dar
bai. Ciceronas." įteikė

VVashington, D. C., birž. 
6 — Edward R. Stettinius, 
Jung. Valstybių atstovas 
Jung. Tautų organizacijoj, gyvenimas daug vertas, 

savo rezignaciją.

Mirties nebijo tie, kurių

3S3S9SMSSS9SX3S»MS90S3SMk3S3S3SS3S3a0S3S3S3aS3SXXX»S3SWS3SX3(3SXK

! Co op
erativeBankI

Kantas. J



Penktadienis, Birželio 7, 1946 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holidaya auch as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Christmaa
aAINT JOSEPH'a LITHUANIAN^. C. ABBOCIATION OF LABOM

fcfiml M szcond-claM mztter SepL 12, 1915 at the post afflca at Boatoa. 
Maaa. under the Act of ltarch S, 1870.

Aecaptanca for mailius at apačiai rate of poataga provided for in Sectlon 1108 
Act at October 8,1917, authorized on July 12.1918

BUBSCRIP^iON KATES: PRENUMERATOS KAINA
Domertlc yeariy ------------------  84.00 Amerikoje metame__________84.00
Domestic once per week yeariy 82.00 Viena kart eavaltSje metama— 82 00
Forelgn yeariy _____________ 85.00 Ufoleny metame ___________ 85.00
Varelgn once per week yeariy 8250 Užsieny 1 kart aa-tij metama 8250

IMIGRACIJA IŠVIETINTŲ 
ASMENŲ

i

DARBININKAS
BM West Broadiray, South Boston, linas

Telephonc SOUth Boston 2680

Nieks Nenori Prasto Kaimyno
Vienas koliumnistas pasakoja, kad Texaso Sena

torius Tom Connelly, sugrįžęs iš Paryžiaus, pareiškė, 
jog Rusija visais klausimais būtų sušnekama, išsky
rus Trijesto klausimą, kuriame ji niekad nenusileisian- 
ti. Bet, lyg tyčia, ir mūsiškis Valstybės Sekretorius 
Byrnes kaip tiktai tame klausime nenusileidžia, vadi
nasi, nenori Trijesto atiduoti Jugoslavijai, ko Moloto
vas primygtinai reikalauja. Senatorius negali suprasti, 
kam čia tiek ginčų dėl kokio ten Trijesto. Atiduoti jį 
Jugoslavijai, ir visi bus patenkinti.

Deja, Senatorius klysta, labai klysta. Jis nušnekė
jo lyg, atsiprašant, dvylikos metų vaikištys - politikie
rius. Jei senatoriai taip galvoja, tai ką jau bekalbėti 
apie paprastą eilinį amerikietį? Toks ir dalykas, kad 
toli gražu nevisi bus patenkinti, jei Trijestas teks Ju
goslavijai, kuri, anot “Amerikos” redaktoriaus išsi
reiškimo, šiuo momentu yra Rusijos prieškambaris. 
Patenkinti bus Kremliaus ponai ir jų lakiejus “marša
las” Tito, kurio pastangomis Jugoslavija pakliuvo į 
bolševikų nelaisvę, o uoliausias už jos laisvę kovotojas, 
gen. Michailovič, yra Tito naguose ir laukia mirties.

Bet nepatenkinta būtų Anglija, kuriai Trijesto 
klausimas yra gyvybinis dalykas. Įsivaizduokime, kad 
Trijestas priklauso Jugoslavijai, t. y. Rusijai. Tai 
reikštų, kad bolševikų koja jau atsistojo ant Adrijati- 
ko kranto. Adrijatikas jungiasi su Viduržemio jūra, 
taigi bolševikai įsiskverbtų į Viduržemio mares, ku
rios susisiekia su visa eile valstybių ir kolonijų: Pran
cūzija, Italija, Ispanija, Graikija, Turkija, Egiptu, Tu
nisu, Morokko, Sirija, Palestina — žodžiu, plūkuriuo- 
dami tame milžiniškame “žmonijos ežere”, bolševikai 
betarpiškai susidurtų su trimis žemynais: Europa, A- 
zija ir Afrika, ir su keletu žmonijos rasių — balta, juo
da ir geltona. Kiek čia galimybių vesti komunistinę 
propagandą, ir tai ne vogčiomis, ne slaptai, bet su rau
donosios armijos pagalba, kurią Sovietų laivai gali! 
pristatyti bet kur ir bet kada.

Ir kiek čia nuostolių Anglijai! Ten jos svarbiau-; 
sios bazės: Kipras, Malta, Aleksandrija, Gibraltaras. 
Visas Viduržemio vandenynas britų žinioje, ir staiga 
ateina bolševikas ir griebia anglo-saksą už gerklės. 
Ne bereikalo ir mūsiškis Byrnes suprato Trijesto klau
simą. Jei buvo nesupratęs, britai jam kuštelėjo. Ir ga
lima kirsti lažybų, kad abi anglo-saksų pusseserės sta
tys visas pajėgas Trijestui apginti, kad priseitų ir gin
klais susiremti.

Molotovas pyksta, kad Anglija ir Amerika sudarė 
prieš Rusiją anglo-saksų bloką. Bet čia ne blokas, tik

• v

• v

Jung. Valstybių Valdžia 
deda pastangas padėti į- 
leidima į Jung. Valstybes 
kvalifikuotų žmonių, da
bar Europoje, pagal Pre
zidento Trumano direkty
vą gruodžio 22 d., 1945 m.

Žmonės privalo atsimin
ti, kad imigrantai bus įlei
džiami i Jung. Valstybes 
pagal įstatymu įsteigtas 
kvotas. Kvotos pažymėtos 
žemiau. Kvotos, kurios jau 
išsibaigusios, pažymėtos 
No. 1. Kur yra daug prašy
mų dėl vizų Pažymėtos No. 
2. Šių fiskališkų metų ne
išsibaigusios kvotos bus 
rezervuotos išvietintiems 
asmenims Amerikos zono-i 
se Vokietijoje ir Austri-j
• • ijoje.

Kvota 
(1)

(1)
(1)

•
(kuri nors Italijai tekusi 
, ožka nenorės prisijungti 
^rie sovietiškos Tito Jugo
slavijos.

Štai ir visos vertos pami
nėti žinios apie Keturių 
Ministerių darbus Pary
žiaus konferencijoje. Ta
čiau yra daug svarbesnių 
dalvkų. Aną va dieną Pa
ryžiaus BALFo Komitetas 
kukliai pranešė, kad nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams bus dalinamas pie
nas. Nueinu su savo mažu 
apsitrynusiu portfeliuku. 
Dangus apsiniaukęs ir 
sunkūs lietaus lašai kabo 
virš pat galvų. Prie san
dėlio durų pristatyta daug 
dėžių. Komitetas susirūpi
nęs skaičiuoja kažką ir vis 
rašo popiery.
— Tai ką, ar į ministerių 

konferenciją atėjai su to
kiu mažu krepšiuku? Lyg 
žinodamas, kad esu kores
pondentas, užpuola komi
teto atstovas. Matai, kad 
šiandien mums privežė 
daug maisto...

Ir tikrai, man krovė deš
relių dėžes, pieno konden
suoto ir pieno milteliuose 
ir dar buljono pridėjo.

Ir šiaip kraunu ir taip 
dedu, niekaip negaliu su
talpinti visų gėrybių nė į 
krepšį, nė į paskolintą dė
žę. Lygiai taip pat vargsta 
ir kiti mano kaimynai. Ir 
tarp savęs kalbėdami, nuo
lat kartoja malonus nema
lonumas, malonus nemalo
numas...

Su džiaugsmu spindin
čiais veidais kiekvienas 
vaizdavosi, kaip po ilgų 
kelių metų pasninko bent 
vieną kartą sočiai paval
gys mėsos, kurios čia ant 
kortelių Prancūzijoje duo
da vos trupinėlį (150 gra
mu) visai savaitei.

> Mūsų tikras džiaugsmas 
ir nuoširdi padėka BAL- 
F’ui ir visiems Amerikos 
lietuviams, kurie greta 
daugelio kasdieninių rū
pesčių nepamiršta ir mū
sų, kuriems šiuo metu liki
mas neleidžia apsirūpinti 
savo pačių pragyvenimu.

Kad bent galėtume čia 
gauti kokio darbo!

Tikėdamasis, kad pats 
mokėsi perduoti mūsų gra
žią padėką broliams ame
rikiečiams, siunčiu geriau
sius linkėjimus.

Tamstų bendradarbis 
Paryžiuje.

Vaizdas iš antrojo BALF drabužių rinkimo va
jaus. — Tie patys Pittsburgho lietuviai, klebonui kun. 
M. Kazėnui pagelbstint, rūpestingai rūšiuoja Pitts-

Pietų Europos Kraštai 
Graikija ................. 307
Albanija ................. 100
Italija .................... 5,802
Ispanija ................. 252
Portugalija ........ 440

Pirmenybės šiose kvoto
se bus duota žmonėms le- ■ 
galių gyventojų Jung. Vai-! 
stybių ir jų mažamečiams 
vaikams; vyrams Ameri
kos piliečių (apsivedusių 
po liepos 1 d., 1932 m.) ir į 
tėvams Amerikos piliečių.; 
Liekamą kvotą paskirs' 
kitiems aplikantams.

Galime tikėti, kad per į

kiek mėnesių vizos busburgho lietuvių suaukotus tremtiniams batus ir kitą 
įduotos asmenims, kurie■avalynę. Kaip Pittsburghe, taip ir kituose miestuose 
gruodžio 22 d., 1945 m. bu-' lietuviai rūpinosi, rinko, aukojo, pakavo ir siuntė dra- 
vo “išvietinti asmenys... bužius ir avalynę BALF sandėliui. Drabužių ir batų 
Amerikos (Austrijoj ir.trūkumas dar nepadengtas. Visi kenčiančių lietuvių 
Vokietijoj) okupacinėj zo- j draugai prašomi aukoti drabužius, batus, baltinius, ko- 
noje”. Bet vizos bus duo- j jines ir kitus reikmenis. Visos dovanos siųstinos tokiu 
damos ir kitose pasaulio ■ adresu: Lithuanian Warehouse, 101 Grand St., Brook- 
dalyse. | lyn 11, N. Y.

Sekantieji asmenys, ku- ‘ —---------------------------------------------------------------
rie dabar ir prieš gruodžio; vyriausybės dėl militari-; XTT;K/f Ą T OMT 
22 d., 1945 m. gyveno A-;nių priežasčių apart mili-ii^’Lui VO
merikos okupacijos zono- tarės tarnybos.
je, skaitomi išvietinti as-' 5. Visi, išskyrus vokie- 
menys: čius, kurie nebuvo Vokieti-

1. Visi, kurie prieš savo jos rasiniai, tikybiniai ar- 
valią buvo iš savo kraštų ba politiniai persekiojami

1 
I

I

KVOTOS
š.-Vakarų Europos Kraštai

ir kvota
Anglija, Škotija, Valija

Šiaurės Airija ....... 65,721
Airija ......................  17,853
Norvegija ............... 2,377
Švedija......................  3,314
Danija ....................... 1,181
Icelandija ................... 100
Olandija ................... 3,153
Luxemburgas ........... 100
Šveicarija ............... 1,707
Prancūzija ........... 3,086

Centralės Europos Kraštai
Vokietija ............... 29,957
Danzigas....................... 100
Lenkija ................... 6,524
Čekoslovakija ..... .. 2,874

i Austrija ................... 1,413
Vengrija ................... 869
Jugoslavija ............... 845

i Rytų Europos Kraštai Kvota
; Rusija ....
I Latvija .
' Estonija
| Lietuva .
i Suomija .
j Rumunija
• Bulgarija
■ Turkija .

MALONUMAS
Mielas Redak t o r i a u, 

Tamsta iš manęs laukei ži
nių apie Keturių Ministe- 

1 rių konferenciją Paryžiu
je, kuri čia dirbo išsijuo- 

.... . , . .. 'susi ir nėr tris savaitesmų ir politinių persekioji- . ,,* r 1 J net vieną klausimą is-
žmonos, tėvai, vyrai,!8pr®n*S. sutartinai bū- 

ir «pirvq'tent: dvi mazytes Adrijos 
viršminėtai pažymėtų pen- Jar°S 8aleIe,8 pad?1,n° tar,P 
kių klasų, ir kurie su jais! J1^8, Y J^layijos. I- 
gyvena. Nebūtinai reika- i tallJa‘ tekus,o'e .«“>* ga
linga, kad šie asmenys tu-IYena dV"10"68 lr trys °z: 
-P ’ .. T . ! kos, o Jugoslavijai tekusire jo gyventi Jung. Valsty- , ’ -u «. •

,.J bJ . . v & sala visai be gyventom,bių zonoje pnes gruodžio
22 d. 1945 m.) 

Aplikacijos 
asmenų, kuriems 
klausomybė kvotoje, bus 
svarstomos sekamai —

1. Našlaičiai, kurie netu-i 
ri jokių žinių apie savo tė
vus.

2. Asmenys, kurie turi 
giminių Jung. Valstybėse 
— iki pusbrolio arba pus
seserės laipsnio.

3. Visi kiti išvietinti as
menys.

Raportuojama, kad Pre
zidento Trumano direkty
va daugiausia padės išvie- 
tintus žmones iš Centralės 
ir Rytų Europos kraštų ir 

__ 'iš Balkanų. Pagal prezi- 
K. I dento pranešimo, imigra-

vokiečių atgabenti į Vo-; ir kurie bijosi grįžti į savo . 
kietiją priverstinam dar- kraštą dėl rasinių, tikybi-j 
bui.

2. Nacizmo ar fašizmo 
nukentėję, kurie apleido 
savo namus kituose kraš-; vaikai, broliai 
tuose (ne Vokietijoj) ieš-į 
koti saugumo nuo karo ne-

(2) į laimių ir kurie neturi na-
(2) mų, į kuriuos gali grįžti.
(2)

(2)

2,712
236 (2)
116 (2)
386 (2)

... 569
377 (1)

... 100 (2)
226 (1)

3. Visi, kurie buvo iš sa
li) vo namų pašalinti ir sulai

kyti koncentracijos stovy
klose dėl rasinių arba tiky
binių priežasčių, arba dėl 
nepritarimo nacių partijai 
arba Vokietijos valdžiai, 
etc.

4. Visi, kurie prieš savo 
valią buvo evakuoti iš na
mų savo krašte (ne Vokie
tijoj) vokiškos militarės

išvietintų
nepri-

šypsosi. Visiems gerai žinoma pašlijusių žmonių tak
tika: jei žulikas kaltas, tai tučtuojau kitą kaltina; kai 
mušeika mušasi, tai rėkte rėkia, kad jį kas muša; mi
nios vejamas vagis garsiau už visus šaukia: “laikykit 
vagį!” Tad patartina Molotovui nepykti, nes pyktis 
grožį gadina.

Ir kas dar daugiau bus nepatenkintas, jei bolševi
kai gautų Trijestą? Visa eilė tautų, kurios betarpiškai 

Tokio kaimyno niekspaprasčiausia savisauga: reikia gi gintis nuo laukinės i susisiekia su Viduržemio jūra. Tokio 
meškos. Molotovas pyksta, bet pasaulis suprantančiai!nepageidauja. Ypač Italija ir Ispanija.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

16. MARIJOS PAAUKOJIMAS 
BAŽNYČIOJE

Mažoji Marija visus tuos išmintingus pa
mokinimus giliai dėjosi sau į širdį ir visuo
met apie juos mąstė su didele pagarba, nuo
lankumu ir tikru dievobaimingumu. Jei ji 
kasdien ėjo tobulybės keliu, jei jos visa pri
gimtis darėsi šventesnė ir širdis kaskart de
gė skaistesne Dievo meile, panašiai kaip Se
rafino, jei jis vystė ir augino savo jaunoje 
sieloje skaisčias dorybes, — tas visas darbas 
ir nuopelnas priklauso jos palaimintai ir my
limai motinai, Šv. Onai, kurios pavyzdingais 
keliais ji ėjo kasdien, žodžiu sakant, malda ir 
geras pavyzdys tobulina kiekvieno žmogaus 
gyvenimo pėdsakius. Viešpats Jėzus yra la
bai gražiai pasakęs, kad medis pažystamas iš 
jo vaisių. Taigi, Šv. Ona turėjo būti tas ypa
tingai Dievo numylėtas medis, kuris išdavė ir 
išaugino tokį tobulą vaisių — Mariją.

Šis gražus motinos ir dukters pavyzdys, 
skatina viso pasaulio krikščioniškas motinas 
kreiptis ir melstis prie Šv. Onos, prašant ap
švietimo, jėgų ir pasišventimo taip reikalin
go šiandieną geros ir pavyzdingos motinos 
pareigose. Marijos gi skaistus pavyzdys, — 
maloniai ir uoliai ragina visus vaikučius, ber
naičius ir mergaites, sekti jos gyvenimo pė

domis ir su giliu nusižeminimu, tikru nuolan
kumu, atvira paklusnybe gerbti savo tėve
lius ir klausyti jų patarimų, bei tėviškai šir
dingų pamokinimų.

Marija šiuo laiku jau ėjo 3-sius savo gyve
nimo metus. Ištikimi savo pasižadėjimui, die
vobaimingi tėveliai nutarė išpildyti savo ap
žadą ir paaukoti Mariją pačiam Dievui Jeru
zalės šventovėje. Jie atsargiai pasakė apie 
tai savo dukrelei, kuri begalo apsidžiaugė ta 
linksmia naujiena. Motinos dvasiškai gerai 
paruošta, ji begalo ilgėjosi tokio nuošalaus 
Viešpaties akyvaizdoje gyvenimo. Nenusto
dama mylėti savo brangių tėvelių, ji padau
gino meilę prie Viešpaties visomis savo jau
nos sielos jėgomis.

Dievas yra tvėrėjas visos gamtos, sykiu ir 
gausus davėjas Savo malonių žmonėms. Bū
tų didelė klaida manyti, kad malonė panaiki
na, iškraipo gamtos dėsnius, arba kad šven
tieji, žengdami tobulybės keliu, paniekina, 
arba visiškai atsisako nuo visų teisėtų žmo
gaus prigimties malonumų ir įvairių palinki
mų. šventųjų meilė yra daug ištikimesnė, ne
gu nusidėjėlių, kadangi toji meilė yra tobu
lesnė, skaistesnė. Jų širdies meilės liepsna 
yra daug karštesnė, negu tų, kurie prie pana
šios meilės prikergia egoizmą, savynaudą. 
Todėl ne vienas pasaulyje vaikelis taip tobu
lai nemylėjo savo gimdytojų, kaip Marija. 
Tačiau ji mylėjo juos Viešpaties, tat ir žino
jo, kad esant tobulesnėje vienybėje su Dievu, 
jos niekad niekas neatskirs ir nuo jos brangių 
tėvelių. Pats Dievas nori, kad mes paaukotu
me Jam pirmuosius ir geriausius vaisius savo 
ankstyvaus gyvenimo, todėl ir Marija nė kiek 
neabejodama, net kūdikystės dienose pasi

; Dabar beliks tik pagal At- 
1 lanto chartą patikrinti, ar ’ - - - - _ __
Ii ei jos kvotos dėl Centralės, 
Rytų Europos ir Balkanų 
kraštų yra 39,000 per me
tus. Manoma, kad sekamos 
dešimts kvotų skaitomos 
prie tų ‘apytikriai 39,000’. 
Austrija .................. 1,413
Bulgarija 100
Čekoslovakija ....... 2,874
Danzigas .................. 100
Vokietija .............. 25,957
Graikija.......................307
Vengrija .................. 869

: Lenkija .................. 6,524
Rumunija .................. 377
Jugoslavija .............. 845

39,366 
FLIS.

I

i

šventė aukščiausiai Dievo tarnybai. Jinai pa
sišventė Jam be jokios sau naudos, bei iš- 
skaitliavimo: ji pasišventė visiškai, pilnai, 
neatsižvelgiant savo metų ir pašventė save 
visam savo gyvenimui, jei bus toki Aukščiau
siojo valia. Kaip tik šv. Ona sužinojo savo 
dukrelės kilnų nusistatymą, tuojau pradėjo 
ruošti viską, kas buvo reikalinga dėl iškilmin
gos Paaukojimo dienos.

Šventieji Bažnyčios Rašytojai nupasakoja 
mums apie tuos brangius jos rūbus: jie buvo 
žydriai mėlynos, dangaus skliautų, spalvos 
su auksiniais papuošimais, taipgi ir graži ka
rūna, papuošta brangakmeniais. Tuo pačiu 
laiku Šv. Ona suteikė dideles išmaldas pavar
gėliams, ir brangias aukas Bažnyčiai, išsiun
tė pasiuntinius užkviesti visas gimines, pa
žystamus ir garbingas tautos moteris į šias 
dukters išleistuves ir šventovėn paaukojimo 
iškilmes. Šv. Joakimas gi iš savo pusės, pa
rinkęs geriausius gyvulius iš savo skaitlingos 
bandos, aukojo juos Dievui, kaipo nuolankią 
ir širdingą padėką už suteikimą jiems šios 
kilnios mergaitės.

Užkviestieji giminės ir pažįstami sykiu 
su Marijos gimdytojais išsirengė kelionėn iš 
Nazareto į šv. miestą Jeruzalę, kuris buvo a- 
pie 88 kilometrus (55 myl.) tolumo. Pakelyje 
juos lydėjo nematomas skaičius angelų, ku
rie giedojo garbės ir šlovės giesmes savo bū
simai Karalienei. 0, kokia begaline laime ir 
džiaugsmu buvo pripildytos Marijos, šv. O- 
nos ir Šv. Joakimo širdys! Kuomet šie visi lai
mingieji keleiviai artinosi prie šv. Miesto, 
šventovės kunigai pradėjo ruoštis iškilmin
goms pasitikimo, priėmimo ir paaukavimo iš
kilmėms. Besidžiaugdami priėmimu po savo

globa dangiškos mergaitės, jie nutarė pada
ryti tas iškilmes labai įspūdingomis. Prisiar
tinus maldininkų miniai, netoli Šventovės 
prieangio mažoji Marija atsiklaupė, prašyda
ma savo tėvelių paskutinio palaiminimo. Pa
keltomis ir drebančiomis rankomis Šv. Joaki
mas maldavo Abraomo Dievo siųsti savo 
dangiškąjį palaiminimą, ant šios išrinktosios 
ir stebuklingos mergaitės. Šv. Ona gi, vėliau 
prispaudžius ją prie savo karštai mylinčios 
ir motiniškos širdies, išbučiavo ją ir įsakė 
būti visuomet dievobaimingai, mylėti Dievą, 
gerbti, klausyti savo naujų perdėtinių, taip
gi mylėti savo artimą ir vargdienius. Gavus 
šį tėvelių palaiminimą, angeliškoji mergaitė 
žengė 15 laiptų aukštyn į šventovę ir čia, gie
dant šventas giesmes, buvo priimta į išrink
tųjų nekaltų mergaičių tarpą.

Dalyvaujant labai skaitlingai Jeruzalės 
gyventojų miniai, ji tapo iškilmingai pašvęs
ta ir paaukota V. Dievui. Niekad Jeruzalės 
šventovė nematė tokių iškilmingų apeigų, 
kaip šioje Marijos paaukojimo dienoje. Visi 
dalyvavusieji tapo giliai sujaudinti ir persi
ėmę ta mintimi, kad pagaliau dangus prisiar
tino prie žemės ir atpirkimo valanda užstos 
neužilgo!

Po paskutinio tylaus ir skausmingo atsi
sveikinimo, šv. Ona ir šv. Joakimas sugrįžo į 
Nazaretą. Jie jautėsi begalo laimingi, žinoda
mi, kad atliko savo šv. pareigą, išpildė pačios 
Marijos karštus troškimus ir taip per didžius 
prašymus, maldas, pasninkus ir gausias iš
maldas — pagaliau priartino Išganytojo atė
jimą į šį pasaulį dėl visos žmonijos atpirkimo 
ir amžino išganymo!

(Bus daugiau)
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Už Poros Savaičių Pasirodys 
Naujas Testamentas

Rusams komunistams okupavus mūsų brangią tė
vynę Lietuvą, jau nėra vilties susilaukti iš jos lietuviš
kų knygų, o ypač religinio turinio. Amerikos lietu
viams katalikams pageidaujant, kun. Pr. M. Juras, di
delis lietuviškos spaudos mylėtojas išleido Kauno ar
kivyskupo Juozapo Skvirecko II-ją pataisytą “NAU
JASIS JĖZAUS KRISTAUS MŪSŲ VIEŠPATIES 
TESTAMENTAS” laidą. Knygrišykla prižadėjo kny
gas pristatyti birželio 15 dieną. Visos knygos bus su
krautos “Darbininko” knygyne, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

Naujasis Testamentas popieros apdarais $2.00; 
audeklo viršeliais $3.00.

Nors knyga dar nepasirodė, bet jau užsisakė se
kantieji :

I

SVIESTO EILĖ. — Vyrai, moterys ir vaikai sustoję į eilę, kurią sudarė 
apie 5000 asmenų, kai sužinojo, kad Terminai Market, Philadelphijoj iš- 
parduos 12,000 svarų sviesto.

Į J®
; t Į 1t ’ ažffS * ■ By

mai atsidėkoti šventkeleiviams 
už jų kantrumą, už jų visašir- 
diškumą. Diena buvo graži, sau
lėta, neperkaršta. Tik kuomet 
keliauninkai grįžo į Baltimore, 
tuomet pradėjo smarkiai lyti.

Atminčiai šios pirmos po ka
ro kelionės buvo nutrauktas 
šventkeleivių paveikslas ir 75 
asmenis jį užsisakė, kad geriau 
atminti šią maldos dieną. Kurie 
negalėjo dalyvauti, apgailestau
ja. Girdėjau, kai kurie klausia 
kun. dr. Mendelio, kada jis vėl 

' surengs panašią maldos dieną.
-

• Po 1 egz.
Mrs. E. Kirtiklis, Sellzer City, Pa.
Mrs. A. Prosevičius, Chicago, III.
Mrs. A. Urbonas, Chicago, III.
Pr. Aitutis, Bridgevvater, Mass.
P. Gurovvski, Pittsburgh, Pa.
J. Jasinskas, Risley, N. J.
J. Jankauskas, Cicero, III.
Mary Puidokas. Tarriffville, Conn.
A. Wasel, Coropolis, Pa.
Mrs. B. Roslindale, Mass.
P. Samulenas, New York, N. Y.
Mrs. N. Kazlouski, Du Bois, Pa.
Mrs. D. Adomavich, Oustbury, Wisc.
Mrs. F. Saunoris, Chicago, Iii.
D. Yurkštas, 57-36 64th St., Maspeth, L. I., N. Y. 
Mr. S. Drusk, Detroit, Mich.
Mrs. M. Aukštuolis. No. Weymouth, Mass.
Kun. J. Karalius, Shenandoah. Pa.
Mrs. I. Orentas, Waterbury, Conn.
A. Grigaliūnas, Chicago, III.
V. Kazlauskas. Detroit, Mich.
K. Bijunaitis, Phila., Pa.
V. B. Rusiias, Hagamon, N. Y.
Mrs. B. Walters. Pittsburgh. Pa.
Alex Zamulevič, Pittsburgh, Pa.
Mrs. A. Skulene, Hamtramck, Mich.
Kun. C. A. Batutis, Shenandoah, Pa.
Kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
Šv. Kaz. Seserys, Nashua, N. H.
B. Kupraite, Yonkers, N. Y.
V. Visnauskas, Phila., Pa.
Mrs. Zvigaitis, Phila., Pa.
Šv. Kazimiero Seserys, Chicago, III.
Kun. J. Jusevičius, Omaha, Nebr.
J. Strazdas. Waltham, Mass.
T. Palton, Cleveland, Ohio.
E. Pikūnas, Rochester, N. Y.
O. Baltušienė, Grand Rapids, Mich. 
Mrs. M. Arzulaitis. Scranton, Pa.
Mrs. B. Kavaliauskienė, Chicago, III.
J. Chiakovich. Nanty Glo, Pa.
M. Belickienė, Detroit, Mich.
M. Jarmolas, Worcester, Mass. 
Mrs. J. Budrys, Dorothy, N. J. 
Mrs. J. Konitsky, St. Clair, Pa.
O. Aleskevičienė. Westfield, Mass.
Mrs. G. Aleknas, Worcester, Mass.
I. Yossas, Narristovvn, Pa.
Mrs. O. Vaisnis, Cambridge, N. J.
Iz. A. Pupauskas. Chicago. III.
I. Zemgulis, Cleveland, Ohio.
Msgr. J. Maciejauskas, Los Angeles, Calif.
M. Misiūnas, Chicago, III.
M. Kavalskienė, Yeadon, Pa.
B. Lembutis, Phila., Pa.
E. Janušauskienė, Phila., Pa.
A. Žilius. Chicago, III.
S. Rickkus, Chicago, III.
E. Žemaitis, Kansas City, Kans.
M. Matejūnas, E. Cleveland, Ohio.
F. Ambrose. Chicago, III.
M. Jazminaite, Chicago, III.
O. Grimalauskienė, Nevvark, N. J.

Vestuvių puota buvo kukli ir 
• tik jaunųjų giminės buvo jon 
I pakviesti. Ilgiausių metų Anta
nui ir Leonai Navickam!

Krikštai
Sekmadienį, birželio 2 d. kun. 

Antanas Dubinskas suteikė 
krikšto sakramentą dviem nau
jom parapijonkom. Marcelei Ci
nai Goodmuth ir Albinai Tere
sei Kvederaitei. Marcelės krikš
to tėvai buvo Howard Kelly ir 
Elena Zableskis. o Albinos Ed
vardas Kašinskas ir Dolores 
Saukaitis. Abiejų naujagimių 
tėvelius sveikiname ir linkime 
jiems daug džiaugsmo iš savo 
dukrelių.

Navitskis - Kulacki
Antanas Navitskis. seniau gy-

venęs Glen Lyon ar Wanamie, 
Pennsylvania, ir ką tik grįžęs 
iš karo tarnybos, birželio 2 d. 
paėmė sau už žmoną p-lę Leoną 
Kulacki. Kun. dr. Liudvikas 
Mendelis priėmė jaunųjų pasi
žadėjimus. Kun. Antanas Du
binskas jam pagelbėjo. Sutar
ties liudytojais buvo Danielius 
Misiora ir jaunosios sesutė Ber- 
nice Sechak. Šliūbo metu gražiai 
giedojo Schuberto AVĖ MA-j 
RIA. Po apeigų ponia Navic-Į 
kienė nunešė savo puokštę gėlių 
ir padėjo ją ant Marijos alto
riaus.

Jaunimo Klubas Gyvuoja
Šv. Alfonso parapijos jauni

mo klubas veikia. Paskutinį ge
gužės mėn. šeštadienį klūbiečiai 
turėjo savo mėnesinį pasisve
čiavimą, kuriame dalyvavo be
veik visi klubo nariai. Andrius 
Rėkus su p-le Pranciška Šed- 
baraite buvo apeigų vedėjai. 
P-lė Ona Čaplinskaitė pagamino 
gardžius užkandžius. Albertas 
Juškevičius ir jo padėjėjai rū
pinosi, kad visiems vakaras bū
tų linksmas.

Penktadienį, geg. 31 d. Klu
bas turėjo antrus šokius. Vin
cas Bubnis pirmininkavo šiai 
pramogai ir atliko puikų darbą. 
Jisai turėjo visą štabą gabių 

Vakaras sklan-

I
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Sportininkas Pete Gray, dešinėj, pasirašo su
tartį su Mud Hens prezidentu iš Toledo.

Mrs. P. Spaustienaitienė, Cleveland, Ohio.
M. Urbonavičienė, Waterbury, Conn.
Helen Bender, W. Pitston, Pa.
A. Urbickas, Mason City, Iowa.
M. T. Shambaras, Chicago, III.
Mrs. A. Kadis, Hartford, Conn.
D. Zaveckienė, New Britain, Conn.
Kun. S. Mažeika, Franckville, Pa.
M. Palulutė, Brooklyn, N. Y.
J. Tamašauskas, Schenectady, N. Y.
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J.
Mrs. Orville, Youngstovvn, Ohio.
Mrs. J. Bartulis, Ansonia, Conn.
M. Ventis, Rochester, N. Y.
Srs. of St. Francis, Pittsburgh, Pa.
Zidorius Marozas, Newark, N. J.
Sister M. Sarafina, Rockford, III.
C. Leaga, Detroit, Mich.
K. Miglinas. Thompsonville, Conn.
Mrs. A. Dusevičienė, Worcester, Mass.
A. Jurgaitis, Phila., Pa.
J. Dombrowski, St. Charles, III.
S. Suziedelis, Phila., Pa.
Kun. K. Klevinskas, Minersville, Pa.
Sylvester Suziedelis, St. Charles Sem., Phila., Pa. 
Šv. Kaz. Seserys, Indiana Harbor, Ind.
Mrs. S. Wlute, Pawtucket, R. I.
Mrs. A. Leliugienė, Chicago, III.
Mrs. F. Ropis, Shenandoah, Pa.
Mrs. A. Liusis, Girardville, Pa.
Mrs. F. K. Laponis, Detroit, Mich.
Mr. J. Vizynis, Londonderry, N. H.
F. Mitchell, Moorestovvn, N. J.
F. Kazlauskas, Phila., Pa.
Šv. Kazimiero Seserys, Waukegan, III.
Mrs. E. Bernotienė, Harvey, III.
M. Gutauskas, New Britain, Conn.
Pranė Raguskienė, Springfield, III.
Kun. Dr. J. Starkus, Elizabeth, N. J.
J. VVaitkus, Phila., Pa.
Mrs. V. Miksaitis, Minersville, Pa.
Kun. Dr. A. Deksnys, E. St. Louis, III.
Mrs. A. Lawanas, E. St. Louis, III.
Mrs. M. Baltrušaitis, Bridgeport, Conn. 
Šv. Kazimiero Seserys, Worcester, Mass.
Miss B. Meškeliunaitė, Mattapan, Mass.
Mrs. A. Bacvinskienė, Detroit, Mich.
S. Marksaitienė, Chester, Pa.
Paul Zaborskis, Brooklyn, N. Y.
Rev. A. Jansonis, Baston, Mass.
Mrs. A. Baskunienė, Springfield, III.
Mrs. M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.
Rev. Ig. Albavicz, Cicero, III.
Mrs. M. Saroka, Kingston, Pa.
Mrs. Rože Poznauskas, Plymouth. Pa.
Mrs. Julia Malonis, Chicago, III.
A. Korsevicienė, Utica, N. Y.
M. Valiukevičienė, New Britain, Conn.
Mrs. M. Montvilas, Waukegan, III.
G. Klimas, Pottsville, Pa.

Taikoš šventa Kelionė
Birželio, Švč. Jėzaus Širdies 

: mėnuo mūsų parapijoj buvo 
. pradėtas šv. kelione į Tėvų 
\ Pranciškonų Vienuolyną Wash-
i ingtone. šeštadienis, to mene- , 
I šio pirma diena, buvo praleis-1 
’ tas maldoje už pasaulinę taiką. 1

Net astuoni būsai apleido šv.'
Alfonso svetainę 8:30 vai. rytą pagelbininkų.
ir šv. kelionę atliko arti 300 as- džiai praėjo. Pelnas nebuvo per- 

; menų. Kun. dr. Mendelis, para
pijos klebonas, vadovavo. Atvy
kus vienuolynan šventkeleiviai

• buvo iškilmingai priimti ir gie- 
i dodami P-lės Šv. litaniją lietu- 
■ viškai įžygiavo vienuolyno ba- 
i zilikon. 
J Kun. dr. Mendelis atgiedojo 
•1 mišias šventkeleivių intencija, 
d Angliškai sveikinimo žodį mišių
• metu tarė Tėvas Paschalis, kurs 

j ką tik grįžo iš Šv. Žemės, išgy- remia klubo užsimojimus. Jo rū- 
■ venęs ten 15 metų. Lietuviškai į i»esniu klubo kambariai atnau- 
j pamokslą pasakė kun. Mende- jinti, biliardo stalai pertaisyti ir

viskas yra daroma, kad nariai

I

I

didelis, bet padengė išlaidas.
Orui atšilus birželio mėn., 

klubo nariai galvoja apie išva
žiavimą prie vandens. Valdyba, 
vadovybėje Alberto Juškevi
čiaus, gabiai ir sumaniai tvarko 
klubo dalykus. Numatoma, kad 
rudenį klubas turės daug veiki
mo ir mūsų jaunimas turės kur 
sueiti ir gražiai pasilinksminti.

Klebonas kun. dr. Mendelis

lis.
Po pietų buvo kalbamas ro- rastų klubo kambariuose namų 

žančius ir vaikščiojamos Staci- nuotaiką. Jis džiaugiasi klūbie- 
jos vienuolyno darže. Palaimi- čių rimtumu ir turi vilties, kad 
nimas Švč. Sakramentu su- ateityje klubas atsižymės gra- 
teiktas 4 vai. po pietų. Būsai 
apleido vienuolyną 5 vai. po pie
tų. Dalyviai grįžo Baltimorėn 
pilni gražių įspūdžių.

Kun. dr. Mendelis negalėjo 
užtektinai atsigerėti ir tinka-

I

!

I

v

žiais darbais.

padaryta operacijos. Ligonės 
sveiksta ir tikisi greit grįžti na
mo.

Antanas Sakevičius, sūnus, ir 
žmona šią savaitę minėjo sida
brinį jubiliejų savo vedybinio 
gyvenimo. Būdami geri katali
kai, užprašė šv. mišias, kad Die
vui padėkoti už suteiktas jiems 
malones per 25 metus bendro 
gyvenimo. Antanas Sakevičius 
yra visiems lietuviams gerai ži
nomas. Jo tėvukas, Antanas, 
sulaukęs 80 metų amžiaus vis 
dar ateina į bažnyčią, ir kaip 
pats gyriasi dar jis gydytojo 
savo gyvenime neturėjo. Svei
kiname jubiliatus. Ilgiausių me
tų ir gausiausių Dievo malonių!

Šią savaitę mūsų parapijinės 
mokyklos vaikučiai prakaituoja 
laikydami paskutinius šių metų 
kvotimus. Mokykla užsibaigs 
birželio 16 d. Tą rytą graduan- 
tai turi užprašę padėkos mi
šias. Tą vakarą parapijos salėje 
įvyks programa, kurioje daly
vaus visi mokyklos vaikučiai.

Sekmadienį, birželio 9 d. At
verta Jovaišaitė ir Marytė Sta- 
lionytė užbaigs Seton High 
School, kuriai vadovauja Moti
nos Seton Sesutės.

Penktadienį, birželio 7 d. Juo
zas Petrikas gaus diplomą, sėk
mingai užbaigs Calvert Hali 
High School, kurioje mokina 
Krikščionijos Broliai. Sveikina
me mūsų jaunuolius siekian
čius aukštesnio mokslo.

Sekminių sekmadienį net du 
šliūbai bus su mišiomis mūsų 
bažnyčioje. 10 vai. p-lė Ona 
Maskevičiūtė paims sau vyrą, 
jaunikaitį Manik; o 11 vai. Pet
ras Melkevičius apsives su kata
like svetimtaute iš Šv. Pauliaus 
parapijos.

Arkivyskupijos Našlaičių Va
jus užsibaigė antradienį, geg. 28 
d. Šv. Alfonso parapijai buvo 
skirta sukelti $5,126.00. Dėka 
geraširdžių žmonių, reikalauja
ma suma buvo surinkta.

Maisto rinkime žmones sune
šė šv. Alfonso klebonijon 40 dė
žių valgių, 1,400 “kenukų”. Mū
sų kunigai džiaugiasi žmonių 
dosnumu. Tas liūdyja, kad jie 
yra susipratę katalikai, kurie 
atjaučia kitų nelaimę.

»

Nuotrupos
Mercy ligoninėje randasi po

nios Bertha Adomaitytė Seipel 
ir Liudvisė Adomaitienė. Abiem

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

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

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

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

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

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

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

Vardas

Adresas

t



Penktadienis, Birželio 7, 1946

Pradžia 1-mame puslapy) ] mušė diena po dienos, Tor-

DXKBININKX8 t

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimo Protokolas

Detroite, saulei besileidžiant, trys meškeriotojai dar vis visu kantru
mu laukia, kas jų laimei užsikabins ant meškerės kabliuko. Viršuje jų 
galvų matosi tiltas, kuris jungia Kanadą su Jungt. Valstybėmis.

tūros, kankinimas — tai 
jų užsiėmimas. Kalėjimo 
rūsiuose šimtai žmonių y- 
ra plakami šlapiais rankš
luosčiais, savaitėmis lai
komi be miego, uždaromi į 
šaltus kaip ledas kamba- 

j rius. Mane mušė be pasi- 
| gailėjimo, kad išduočiau 
vardus “sąmokslo bendri- 

: ninku”. Kaip gi aš galiu 
jiems pasakyti, jei nebuvo 
jokio sąmokslo?! Juk tai 
tik jų karštos vaizduotės 
padarinys... Kartais aš no- 

i rėjau, kad turėčiau ką pri
sipažinti. Aš prisiminiau 

, paprastus suklydimus ir 
I pasisakiau juos kaip sabo
tažo veiksmus... Bet jie vis 
mušė mane labiau... Daug 
esu girdėjęs apie G.P.U. ir 
jų metodus, bet ta baisioji 
tikrovė pralenkė mano vi
sus įsivaizdavimus. Tai 
pabaisos, ne žmonės... O, 
Joločka, mano dukrele, 
prie ko tie žmonės priėjo...
— Tu pagysi, tėveli, ir 

išeisi iš to pragaro. Aš 
prižadu...
— Ne, nėra vilties. Gydy

tojai man pasakė atvirai. 
Tortūrų žaizdos gali išgy
ti, bet tie kankinimai šal
čiu — atnešė man plaučių 
uždegimą. Mano amžiuje 
ir mano sveikatoje — ne- 
beišgyti. Už keletos dienų 
aš būsiu miręs. Stenkis tą 
viską užmiršti ir dirbk, 
lyg nieko nebūtų atsitikę.
— Piliečiai, penkios mi

nutės praėjo, turite skir
tis! — pranešė čekistas.

Už keletos dienų tėvas 
mirė...

Anštmjavyri
Praėjo pora metų. Mano 

vyras baigęs inžinieriaus 
mokslą dirbo dideliame 
fabrike. Nors jis buvo ne
kaltas niekuo, bet ir jį a- 
reštavo. Ir vėl lietuje, 
sningant — su tūkstan
čiais kitų moterų su rišu- 
lėliais aš stovėjau prie ka
lėjimo.

Ir aš buvau atleista nuo 
darbo, nenori fabrikas lai- 

; kyti areštuotojo žmonos... 
Viską, daiktą po daikto iš- 
sipardaviau, kad galėčiau 
vyrui maisto nunešti.

Po keleto mėnesių —pra
nešė, kad siuntinių nebe-

jūsų nėra... Dabar aš po 
didelių vargų suradau 
vieną kalėjimo gydytoją ir 
nuėjusi pas jį puoliau ant 
kelių ir verkdama prašiau 
pasiteirauti, sužinoti, ku
rioj kalėjimo ligoninėj 
mano tėvas.
— Negaliu,.—gynėsi dak-! 

taras, — aš gi turiu žmo-. 
ną, vaikus.

Bet aš verkiau ir pra
šiau. Pagaliau jis davėsi 
perkalbamas. Pažadėjo...

Po trejeto dienų pašau
kiau telefonu ir gavau at-! 
sakymą:
— Suradau jūsų tėvą Ii-; 

goninėj. Bijausi, jo padė
tis beviltiška. Plaučių už
degimas, be to — jis sun-i 
kiai sumuštas...

Dabar aš vėl nuėjau pas 
G.P.U. viršininką, 
tuoj užklausė:

Kalėjimo ligoninėj
— Ar jau apsisprendei?
— Ne, turiu pamatyti sa

vo tėvą, pirma negu galu
tinai apsispręsiu.

Viršininkas pasakė esąs 
reikalingas mano “pagal
bos” ir dėl to Įeisiąs pama
tyti tėvą...

Mane nuvedė į kalėjimo 
ligoninės skyrių. Laukiant 
mano atsilankymo, tėvas 
buvo perkeltas į atskirą 
kambarį. Jis gulėjo ant ge
ležinės lovelės nejudėda
mas, lyg būtų miręs. Barz
da apžėlęs, tik oda ir kau
lai. Per jo kaktą ir veidus 
tęsėsi baisios mėlynės. Jo 
pirštai ir rankos buvo su- 
bandažuotos. Priėjau prie 
lovos. Jo jėgos 
buvo išsekusios, 
kinant galėtų 
Kai pradėjome 
su išgąsčiu pamačiau, kad 
jo priešakiniai dantys bu
vo išmušti.

Jie mane mušė (fieną po 
dienos...

— Neverki, Joločka, — 
pratarė jisai silpnu balsu, 
pavadindamas mane taip, 
kaip šaukdavo kai buvau 
maža.

Aš buvau perspėta — ne
kalbėti apie politiką, o tik 
apie šeimos reikalus, bet 
čekistas sargybinis patsai 
buvo sujaudintas ir nusi-' priims. Tai buvo priemonė 
grįžo ženklan, kad jis ne- j vėl man pakartoti pasiūly- 
klauso. Mano tėvas pamo- mą stoti slaptos policijos 
jo man prisilenkti ir jis tarnybon.
šnabždėjo į ausį: : — Nužudymas mano ne-

— Ar matai, Joločka,I kalto tėvo yra viena prie- 
kaip aš atrodau. Jie mane žastis, kodėl aš nesutinku,

v •

I

kurs

perdaug 
kad svei- 
šypsotis. 
kalbėtis,

Šiaurės Persijoje, iš kur raudonoji armija jau pasitraukė, 
paliko tik šis jų rubežiaus stulpas su užrašu.

o nužudymas tūkstančių 
kitų kaip jisai — tūkstan
čiai priežasčių man nesu
tikti. Net dėl savojo vyro 
aš nesiimsiu ant savo są
žinės kitų žmonių ir moti
nų ašarų ir kraujo, — at
sakiau jiems.

Išvežtas į koncentracijos 
stovyklas

Po keletos savaičių ga
vau žinią, kad mano vyras 
nuteistas dešimčiai metų

Mandatų ir rezoliucijų komisi
joje išrinkta šie: Benediktas 
Jakutis, Antanas Daukantas ir 
Antanas Peldžius.

Perskaitytas pereito suvažia
vimo protokolas, įvykusio 1942 
metais, ir vienbalsiai priimtas. 
Apskričio iždininkas p. Kazys 
Nadzeika savo raportą prisiun
tė raštu, kuris buvo priimtas.

Administratorius Antanas 
Peldžius labai aiškiai kalbėjo 
apie LDS finansinį stovį ir visą 
inventorių. Visi buvo patenkinti 
raportu.

Mandatų komisija išdavė ra
portą. Pasirodė, kad dalyvauja 
iš keturių kuopų atstovai, bū
tent. iš Brockton LDS 2 kp. — 
K. Grigas, Julius Baronas. Ta
das Kubilius ir B. Tamulevi
čius; LDS 3 kp., Norwood. 
Mass., Antanas F. Kneižys ir 
Jurgis Versiackas; LDS 8 kp., 
Cambridge, Mass., kleb. kun. 
P. J. Juškaitis, Antanas Zaves
kas, P. Radaitis, B. Jakutis ir 
Matas Norbutas; LDS 97 kp., 
Lovvell. Mass.. Tarnas Versiac
kas ir Vladas Paulauskas.

Suvažiavimas nutarė ruošti 
išvažiavimą Brocktone. Komi
siją sudarė šie LDS 2 kp. na
riai: K. Grigas. T. Kubilius, B. 
Tamulevičius, A. Peldžius ir J. 
Baronas. Komisija gaus vietą 
išvažiavimui, paskelbs progra
mą “Darbininke” ir radio prog
ramoje.

Suvažiavimo dalyviai, išklau
sę kun. P. J. Juškaičio kalbos 
apie unijas ir darbininkų būk
lę. p. B. Jakučiui įnešus, pagei
davo. kad “Darbininke” tilptų 
daugiau žinių ir straipsnių iš 
darbininkų gyvenimo.

Suvažiavimas nutarė daugiau 
darbuotis, kad lietuvių koloni
jose įsisteigtų naujos LDS 
kuopos ir susilpnėjusios sustip
rėtų ir priklausytų prie apskri
čio. Suvažiavimas įgaliojo val
dybą parašyti laiškus klebo
nams. prašant jų paraginti dar
bininkus priklausyti LDS kuo
pose ir dalyvauti suvažiavimuo
se, o kur nėra parapijų, para
šyti laiškus veikėjams.

Suvažiavimas nutarė siųsti du 
atstovu į LDS Seimą, kuris į- 
vyks birželio 23 ir 24 dienomis, 
Waterbury, Conn. Atstovams 

liaus kalėjimuose ir kon- bus užmokėta kelionė ir dienų 
” . Atstovais išrinkti šie:

Jurgis Versiackas ir Benediktas 
Jakutis.

Nutarta šaukti metinį suva
žiavimą rudenį, o pusmetinį pa
vasarį. Vieta ir laikas palikta 
valdybai.

Suvažiavimas išreiškė nuo
širdžią padėką kleb. kun. P. J. 
Juškaičiui ir LDS 8 kūopai už 
suvažiavimo priėmimą.

Maldai vadovavo kun. P. J« 
Juškaitis. kuria užbaigtas su
važiavimas. j

Rašt. Tanias Versiackas,

Balandžio 28 d. š. m.. Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. parapijos 
mokyklos svetainėje, Windsor 
St., Cambridge, Mass., įvyko 
LDS Naujos Anglijos apskričio 
suvažiavimas.

Suvažiavimą atidarė pirm. 
Antanas Zaveskas, kuris, pasa
kęs įžanginę kalbą, pakvietė 
Dvasios Vadą kun. P. J. Juš- 

. kaitį vadovauti maldai. Kun. 
I Pr. J. Juškaitis atkalbėjo maldą 
! už mirusį Garbės narį. Kastan- 
j tą Vencių. Po maldos Dvasios 
Į Vadas pasakė turiningą kalbą, 
i ragino darbininkus dirbti dar
bininkijos, Bažnyčios ir Lietu
vos gerovei. Taipgi buvo pa
kviesti kalbėti "Darbininko" re
daktorius Antanas F. Kneižys, 
administratorius Antanas Pel
džius, Vladas Paulauskas, vice
pirmininkas ir LDS Kontrolės 
komisijos narys, ir pirm. Anta
nas Zaveskas.

Suvažiavimo vedimui palikta 
apskričio valdyba, būtent, pirm- 

i Antanas Zaveskas, vice-pirm. 
: Vladas Paulauskas, raštininkas 
i Tarnas Versiackas.
i ____________________________

• ga būti geru net mirusiam
I

I 
I

i

— Uždaryk savo snukį, 
tu niekše, — suriko čekis
tas.
Aš pasiimsiu G.P.U. retežius j

Aš pažadėjau Sergiejui 
daryti, ką tik galėsiu. Į 
Charkovan, savo miestan, 
grįžau su paveikslu akyse 
tų sunykusių liekanų to 
žmogaus, kurs buvo ma
no vyru. Dabar visi svyra
vimai išnyko... Nuėjau pas 
komisarą ir padariau su
tartį: aš pasiimsiu GPU 
retežius, už tai kad Sergie
jui būtų grąžinta laisvė. 
Man pažadėjo, kad aš ne- 

r__į būsiu įvelta į “kraujo ir
Sargybinis prapl i u p o! ašarų” bylas. Aš taip ir 

juoku ir delnais suplojo pasakiau: 
sau per šlaunis.
— Šimts... 

juokini, 
pažįsti savo vyro!
m j .. ■ uauamaui
Jis pradėjo raudoti, buciuo- rai žinote, 

ti mano rankas, kojas
Dabar aš net sustingau 

iš išgąsčio. Durys atsidarė 
ir senasis žmogus įėjo. Kai 
jis priėjo arti, pamačiau, 
kad tai tikrai buvo Sergie
jus, bet palaužtas, susenęs, 
nepanašus į žmogų. Nesi
norėjo tikėti. Aš priėjau 
prie jo, apkabinau ir pra- i 
šnabždėjau:
— Serioža, bra n g u s i s, 

vargšelį...

plakatas su užrašu: “At
gimimas per darbą”. Pa
žiūrėjusi per langą pama
čiau sunykusį seną žmogų 
ateinantį. Jį sekė čekistas 
su revolveriu rankoje. To 
žmogaus sudarkyta barz
da buvo žila, plaukai — 
balti. Jis buvo suliesęs ir 
baisus pažiūrėti. Purvinas 
škurlys buvo aprištas apie 
jo akį ir jis atrodė lyg iš 
kokios skaistyklos išspru
kęs. Man taip pagailo to 
nelaimingojo, kad aš krei-sunkiesiems darbams ir iš- piausi j sargybinj; 

siųstas į koncentracijos | — Drauge, ar matai tą

mano miejąm tėveliui...
Praslinko kiek metų. 

Kravčenko vėl sutiko Ele
ną. Dabar ji pasisakė, kad 
jos vyras vėl areštuotas, o 
ji gyvenanti pas motiną. 
Tik tiek verti Sovietų pa
žadai, taip brangia kaina 
pirkti...

stovyklas Uralo kalnuose.
Beveik ištisus metus aš 

rašiau prašymus į įvairius 
departamentus, nieko ne
gelbėjo. Pagaliau man pa
sisekė prieiti prie komisa
ro “draugės” ir... jai užta
riant man buvo pažadėtas 
pasimatymas su vyru.

Ir taip, po keletos savai
čių, išleidusi kiekvieną ka
peiką, tabakui, kuriuos pa
siėmiau nuvežti dovanų, 
išvykau pas vyrą. Nuo sto
ties reikėjo dar toli keliau
ti tankiais miškais, kol pa
galiau pasiekiau plačią 
aikštę, apsuptą spygliuo
tos vielos tvora.

Sargybiniai su šunimis
Už tvoros matėsi ilgos 

barakų eilės su mažais, už- 
pintais langeliais. Aplin
kui vaikščiojo sargybiniai 
su šunimis. Kai taip stovė
jau lietuje prie vartų, at
ėjo būrys kalinių, taip a- 
pie tris šimtus, grįždami iš 
miško. Niekada savo gyve
nime nesu mačiusi taip nu
žemintų, apiplyšusių žmo
nių. Tai buvo ne vyrai, o 
tik šešėliai, prisidengę 
skudurais ir driskanomis. 
Visi apžėlusiomis ilgomis 
barzdomis, sunykusiais 
kūnais, paskutiniame per
vargimo laipsnyje vilkda
mi kojas per purvą...
Čekistas su revolveriu sekė 

sunykusį žmogų
Čekistui parodžiau savo 

dokumentus. Viena mote
ris padarė nuodugnią kra
tą, atimdama pieštukus, 
popierį, netgi mažas žirk
lutes. Tada jie pasakė, kad 
negaliu paimti rišulių, tik 
tabaką, cigaretes ir muilą: 

— Čia, piliete, ne vasar
vietė. Ką duodame jiems 
valgyti, to ir gana. Jie val
stybės priešai.

Atsisėdau mažame pur
viname kambaryje, lauk
dama vyro. Ant sienų ka
bojo musių nutupėti Stali
no, Dzeržinskio ir Jago- 
dos paveikslai. Čia buvo ir

seną žmogų tenai? Duoki 
jam šį cigaretų pakelį.

I — Visada atminkite, kad
Ar tik mane aš negelbsčiu savo vyro 

ar iš tiesų nebe- tam, kad išsiųsčiau kitos 
moters vyrą, tėvą ar brolį 
panašiam likimui. Jūs ge- 

, kad Sergiejus 
nekaltas ir kad dauguma 
kitų toje pragaro skylėje 
taipgi yra nekalti. Geriau 

T mane užmušite, negu aš 
prisidėsiu prie panašios 
neteisybės”.
Komisaro įsakymas: tėmyk 

ir būk atsargi
Ją paskyrė į Dniepro- 

petrovską, kur buvo stato
ma didelė užtvanka ir kur 

įbuvo daug inžinierių iš A- 
Jis žiūrėjo susijaudinęs į merikos, specialistų iš Vo- 

mane... o _ x x . ’ ’’
lė ant kelių, pradėjo rau- jai tobulintis ------------

SSSR žmonės suspausti 
policinės valstybės replių
Ar galima tad stebėtis, 

kad tokių faktų akyvaiz- 
doje buvęs aukštas Mas
kvos pareigūnas Viktoras 
Kravčenko rašo:
— Mano krašto žmonės 

yra suspausti policinės 
valstybės replių... Krem
liaus vadai savo pavaldi
niams panaikino pagrindi- 
1 niausiąs ūkines ir politi
nes laisves... Šią savo kny
gą aš skiriu atminimui tų 

Į milijonų, kurie mirė kovo
je prieš sovietų absoliutiz- 

, mą, atminimui tų milijonų 
■ nekaltųjų, kurie nyksta 
į nesuskaittomuose Krem-
I 
I

. Staiga jis parpuo- kieti jos. Komisaras įsakė; 
_ „..v kelių, pradėjo rau-'jai tobulintis svetimose 
doti, bučiuoti mano sukne- kalbose, nieko neužsiraši- Į 
lę, kelius, rankas. Aš jį ra- nėti, o viską kas svarbes- 
minau ir pasodinau šalia ni° atminti, žinoti, kad vi
sa vęs ant suolelio. Man te- si SSSR viešbučių tarnau- 
buvo leista su juo pabūti tojai, kur apsistoja užsie- 
tik dešimts minučių, nors niečiai yra šnipai. Pranešė, 
aš turėjau keliauti per pu- kad ji turės pinigų, kiek 
sę Rusijos, kol jį pasie- reikės, perspėjo, kad ji 
kiau. Mes buvome perspėti saugotųsi nunuodijama — 
tekalbėti tik asmeniškus neturi gerti, jei pirma iš 
dalykus. ! to paties butelio pats vai-

Beveik pirma negu mes šintojas sau neįsipylė, 
prisirengėme ] 
bėtis, i 
šant:
— Laikas praėjo. Minutė 

atsisveikinimui!
Kaliniai miršta, kaip musės
— Elena, brangioji, — 

kuždėjo vargšas Sergiejus, 
— gelbėk mane, jei gali. 
Čia gyvenimas daug bai- 

, sesnis negu kas nors pa- ties jos tėvo kapu. Krav- 
I šaulyje galėtų įsivaizduo- čenko nuravėjo žoles, ap- 
i ti, blogesnis negu aš kada sodino gėlėmis ir atsinešęs 
' galėjau sapnuoti. Su mu- dažų nutepė tvorelę aplink 
| mis elgiasi čia kaip su gy- kapą ir nudažė geležinį 
j vuliais, ne kaip su žmonė- kryžių tėvo galvūgaly. E-
mis. Kaliniai kasdieną Iena pasakojo apie tėvą ir 
miršta kaip musės. Mus laimingą vaikystę, paga- 
muša ir verčia badauti. E- liau ji pratarė:
Iena, Elena, gelbėk mane, i — Jei GPU žinotų, kad 
Šiame pragare aš jau ne- jūs puošiate šį kapą, areš- 
beišgyvensiu antrų metų, ituotų jus, Vitia. Pavojin-

minau ir pasodinau šalia nio atminti, žinoti, kad vi 
savęs ant suolelio. Man te-!! ~. ' ” . _ - .

centraci jos stovyklose, aš j darbas, 
skiriu savo knygą tiems, 
viso pasaulio pažangiems į 
žmonėms, visuomeninin- ■ 
kams, kurie padeda kovoti; 
už laisvės ir demokratijos1 
įvedimą Rusijoje...”

Taip rašo buvęs komu
nistas, aukštas SSSR pa
reigūnas, buvęs raudono
sios armijos politrukas, 
kapitonas Viktoras Krav- 

; čenko savo knygoj ‘I chose 
freedom’.

Dr. J. Prunskis.

: pradėt kai-! Pirm pradėdama “dar- 
išgirdome prane-1 bą”, ji turėjo išeiti specia- 

ilų apmokymą.
* Už poros mėnesių jos vy- 
ras sugrįžo.

Prie tėvo kapo
Kartą Elenai su Krav

čenko teko drauge būti 
Kieve ir jie, saulėtą dieną, 
nuėjo ant kapinių. Sustojo

NO SECOND SERVINGS

limit their dieta tw« dar* each w»«k te 1£H caloriaa, censtata et veal toią 
with edded. bebed >■«■»■. eyi—oh, gravy. ptaeapplr. mttk and blaek
eeffee. Ne bread or bntter la oerved; and there aro ne sccond aervinrJ 
Aecording to tbo Aaerieaa Bed Croon Natrltion Service, thta tampia dicn-s 

teateina oaly 070 caloriea. (Aoaorteaą Bed Croea Phntn.)-------3
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I VORCESTER. MASS.

PROVIDENCE, R. I. j
Naujai pagražinto parko atida

rymas ir metinis piknikas
Birželio-June 16 d.. LRKP 

klubas ruošia atidarymą naujai 
pagražinto Klaipėdos parko ir 
kartu metinį pikniką. Progra
ma susidės iš kalbų, dainų ir 
kitokių pamarginimų.

Kalbės vietinis klebonas kun. 
Jonas Vaitekūnas ir svečiai kal
bėtojai. Gros Jono Rutkevičio 
orkestrą lietuviškus ir ameriko-. 
niškus šokius. Bus skanių ir į- 
x airių valgių ir gėrimų.

Tikimės gausios publikos iš 
Piovidence ir kitų lietuvių ko
lonijų. Važiuojantiems iš kitų 
kolonijų, patartina sustot prie * 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios.' 
350 Smith St.. o iš ten bus nu- į 
rodyta kaip pasiekti Klaipėdos 
parką.

Minėtas klubas jau nuo seniai 
turi gražų sklipą žemės su dau-, 
geliu gražių medžių ir ežerų. Į 
Šią vietą pavadino Klai}>ėdos į 
parku. kuris iki šiol nebuvo tin-1 
karnai įrengtas dėl piknikų.

Naujas komitetas. į kurį įeina 
ir kleb. kun. J. Vaitekūnas, kai- i 

. . ipo patarėjas, sį pavasari tą j 
vieta ištaisė. Pasamdė kontrak- i I 
torių, kuris nukasė kalną, išly
gino žemę ir nutiesė platų ke
lią. Taipgi įvedė elektrą ir pa-j 
statė didelę platformą, kur ga-1 
Įima apie 200 porų šokti, ir j 
daug kitų patogumų įtaisė.

Turiu pažymėti, kad daugj 
klūbiečių laisvu noru pašventė:I 
daug vakarų, kad tame parke 
p;.statyti atitinkamą platformą 
ir išlyginti žemę. Ypač daug

pasidarbavo mūsų kleb. kun. J. 
Vaitekūnas, už tai klūbiečiai 
jam yra dėkingi. Prisirašė daug 
naujų narių, ypač jaunuolių.

BROCKTON, MASS.
Antradienio vakare, birželio 

4 d. choristai buvo nuvykę į 
Symphony Hali. Boston. pasi
klausyti "Pops" koncerto. 
Džiaugiamės, kad mūsų jauni
mas įvertina geresnę ir aukštes
nę muziką. Visi buvo sužavėti 
gražiu simfonijos koncertu.

Neseniai devyni mūsų choro 
atstovai buvo nuvažiavę pas 
draugus choristus į Šv. Kazi
miero parapiją. Nashua. N. H.. 
ir dalyvavo to choro parengime 
vargonų fondui, širdingai dėko
jame jiems už malonų priėmi
mą ir linksmą vakarėlį.

Birželio 16 d., parapijos jau
nimas ruošiasi suvaidinti įdomų 
veikalą "Karalienės Esteros 
Sapnas". Jeigu pamatysite kai 
kuriuos mūsų giedorius giliai 
užsimąsčiusius — nesistebėkite 
— jie tik savo roles stengiasi 
išmokti.

Liepos 21 dieną ypatingai 
svarbi, nes Šv. Roko parapijos 
choras ruošiasi prie didelio ir 
šaunaus pikniko Romuvos par
ke. Brocktone. Kviečia visų 
Naujos Anglijos chorų narius. 
Padarykite tą dieną Chorų su
važiavimo diena. Programa bus 
graži ir įdomi. Taigi iš anksto 
kviečiame visus atvykti tą die
ną į Brocktoną ir lietuviškai 
pasilinksminti. Choristė.

MALONUS LIETUVI,
Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas SI.IMI — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CfcLfiS FUNDATORIUM
Naujame šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Stacijos 
Sakykla 
Suolai

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCISCAN FATHERSMaunt St. Francis Greene, Maine

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, birželio 2 d. dėl 

lietaus. Šv. Vardo Šv. Valanda 
atvirame ore neįvyko. Mūsų pa
rapijos šv. Vardo draugijos 
vyrai buvo pasirengę skaitlingai 
dalyvauti, bet kadangi iškilmin
ga valanda liko nukelta, tai 
mums dar teks ruoštis skaitlin-I
gam dalyvavimui.

I

vo susirgusi p. M. Skyrienė. p. i 
Skyrienė susirgusi namuose, į 
kurį laiką pasveiko. Sveikina
me.

t

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
birželio 9 d. mūsų bažnyčioje į- 
vvksta kolekta Seminarijos 
naudai. Klebonas ragina visus 
šioje kolektoje pasirodyti nuo
širdžiais.

Mūsų parapija dabar turi du 
vikarus. Nesenai atkeltas nau
jas kunigas Jonas Daunis. Ma
lonu mums matyti kunigą Dau- 

i nį mūsų tarpe. Mes linkime jam 
geriausių sėkmių darbuotėje 
mūsų parapijoje. Mums senai 
jau reikėjo kito kunigo, nes e- 
sant daugybei darbų, du kuni- 

, gai turėdavo darbo pilnas ran- 
1 kas. Klebonas kun. P. J. Juš- 
kaitis. pamiršęs save, sunkiai nandoriaus, 
dirbdavo be poilsio, ir tuo pa- j mUose, 
kenkdamas savo sveikatai. Da-* 
bar. nuvargintas darbu.

Gegužės 22 d. p.p. Baigų na
muose įvyko šauni “Showers 
Party” surengta p.p. Baigų du- 
krelei Elenutei, kuri neužilgo 
išteka. Linkime geriausių sėk
mių. A.D.

Liūdna Žinia-MirėDr. 
S. T. SiedUkas

Philadelphia, Pa. — Gegužės 
21 d. gautas pranešimas iš She- 

kad ten savo na- 
118 W. Oak St., mirė 

J nuo širdies atakos gegužės 18 d.

Aušros Variu Parapija
VYČIAI VEIKLUS

Porą savaičių atgal buvo pa- 
liuosuotas iš Laivyno Vytis Al
binas Glavickas. Įstojo į tarny
bą geg. mėn. 1943. Nuo to laiko 
yra buvęs Rhode Island valsty
bėje, kur ėjo pratybos kursus, 
ir Floridoje mokinosi laivyno 
radio aviacijos mokykloje. Vy
riausybė, pastebėdama jo ypa
tingus gabumus, paskyrė eiti 
instruktoriaus pareigas vai-! 
džios mokykloje San Diego, Ka- i 
lifomijoj. Ten buvo kol turėjo 
užtektinai punktų išeiti iš tar
nybos.

Prieš įstojimą jis buvo labai 
veiklus Vytis ir malonu matyti, 
kad dabar dalyvauja susirinki
muose ir kituose kuopos veiki
muose. Yra daug pasidarbavęs 

{socialinės komisijos darbuotėje, 
į Jo nuoširdus pasiaukojimas Vy- 
! čių labui daug gero yra atnešęs 
visai kuopai.

Albinas žada būti dar veikles
nis negu kad pirmiau buvo. Ne
užilgo pradės dirbti miesto di
džiausioje bankoje, kur pirmiau 
dirbo kaipo knygvedys. Kuopa 
sveikina savo sugrįžusį narį ir 
tikisi, kad su naujais sumany
mais daug prisidės prie kuopos 
sustiprinimo.

Dvi savaiti atgal apsivedė Vy
tė Lilė Bendoraitytė su Vytau
tu Sepavičiu. Lilė kuopos narė 
nuo 1941 metų ir nuoširdžiai 
dirbo kasmet, kad metinis Kalė
dų parengimas gerai išeitų.

Kuopa sveikina Lilę ir jos 
vyrą ir linki abiem gražaus gy
venimo. Ypač džiaugiasi, kad ji 
išsirinko lietuvį jos vyru.

Pas savo tėvelius svečiavosi 
Dovydas Vaškas, kurs buvo 
kuopos gabiausias dramos vai
dintojas. Dovydas dabar randa
si kariuomenės stovykloje New 
Jersey valstybėje. Ten eina še
šių mėnesių kursą radio moky
kloje. Gerai išrodo ir trokšta 
vėl dalyvauti kuopos veikimuo
se.

i

Albinas Glavickas

I misijos išrinktos ir pirmininkai 
j komisijų praneša, kad darbas 
įeina gana gerai. Visų komisijų 
; bendras susirinkimas įvyks bir
želio 12 d. Kiekvienas praneš ką 

į jo komisija yra jau nuveikus ir 
paduos sumanymų, kurie gali 

( daug gelbėti prie galutinio sei
mo pasisekimo.

Auksas ir Sidabras.I-------------------------
j įvairūs skelbimai

PARSIDUODA 3-jų šeimynų 
namas su 14 kambarių. Vienas 

1 flatas bus tuščia^ pabaigoj šio 
mėnesio. Randasi 6 Mercer St.Šiomis dienomis laikraščiai

mini, kad Vytė Alena Volungy- Atsišaukite šeštadienį ir Sek- 
tė tapo paskirta slaugių virši
ninkė Hahnemann ligoninės. 
Pradės naujas pareigas birželio
9 d. Alena Vytė nuo 1943 metų 
ir jos paskyrimas į tokią aukš
tą vietą nudžiugino visus kuo
pos narius. i

...................................I

madienį.

The Boston Mutual Lite 
Insurance Co.

Šios įstaigos pirmininkas Jay 
R. Benton išdavė iš 1945 m.

Alena pradėjo slaugės mokslą džiuginantį raportą, 
miesto ligoninėje Worcesteryje.' 
Norėdama pratęsti mokslus, į- 
stojo į Pittsburgo Universitetą. 
Paskui nuvyko į Bostono Uni
versitetą. Ten sėkmingai užbai
gė mokslus 1942 metais ir ap
turėjo bakalaureto laipsnį. Po 
mokslo užbaigimo, ligoninėje, 
kur dabar dirba, buvo paskirta 
slaugių mokytoja. Tas parei
gas ėjo ligi dabartinio paskyri
mo. Ji yra narė įvairių valsty
bėje slaugių draugijų. ; vw, suris suaaro viso įn-

Sveikiname Aleną ir linkime vestmento.
kuogražiausių sėkmių naujoj ši organizacija yra išmokėjus 
vietoj. į savo polisių turėtojams $43,-

---------------- j 000,000.
Šių metų Vyčių visuotinis sei-J Boston Mutual Life Insurance 

mas įvyks Aušros Vartų para- kompanija dabar priima daug 
pi joje 116-tos kuopos vadovybė- grįžusių karių tas pačias vietas, 
je. Nariai stropiai ruošiasi. Ko- kurie yra dirbę. SkL

Naujų apdraudų per keturis 
mėnesius šių metų buvo 42% 
daugiau negu pereitais metais 
tuo laiku. Ordinary 
mentas yra išleidęs 
giau apdraudos šiais 
gu pereitais metais 
Anglijos rybose.

Visa apdraudos suma geg. 1 d. 
buvo virš $142,000,000. Šios 
kompanijos investmentas į vy
riausybės bonus siekia $20,000,- 
000, kuris sudaro 80 % viso in-

Departa- 
81% dau- 
metais ne- 
Naujosios

Vėl pagrindinis pratimas -- ateičiai!

P AGRINDINIS PRATIMAS 
ARMIJOJ BUVO KITOKS.
O vis dėlto šis ramus dar

bas žingeidžiam vaiko protui 
ir raumenims yra taip pat pa
grindinis pratimas — Sunui 
ir Tėvui.

Vaikas mokinas pasitikėji
mo savim. Ryžtumo. Ir pasi
didžiavimo nuveiktu darbu.

O Tėvas? Jis gal vos tik 
sugrįžęs iš kareivinių ar su
ardytų karo laukų .. . namie 
dabar naudojasi šeimos šili
ma. meile ir saugia pastoge.

Pas jį gal atgija pajauta... 
kad jo pareiga yra užtikrint 
savo mylimiems apsaugą.

Tad labai svarbu, kad ve
teranas neprarastu valdiškos 
ąpdraudos savo gyvybei. Ji

* * *

Per 1945 m. apdrauda padidė
jo $8.422,467. Viso $137,642.- 
4711 apdraudos. U. S. Vald. bo- 
nu turim $19.109.015. Pinigų 
bankuose 514,897. Apsidiau- 
dusiems 1945 metais išmokėta 
$2.046.934. N'uo įsi'urimo vi
so išmokėta apsidraudusiems 

- $42.356.329.

OFISO NAMAI
Congress &

Boston,

padės apsaugot jo šeimą nuo 
vargo. Tai apsauga nuo bė
dų. Ir dabar laikas sustiprint 
tą apsaugą didesne gyvybės 
apdrauda ... apdraust šė mos 
pajamas ateity, kuomet be to 
ji gali likti bejėgė.

Kai jus galvosit apie ap
draudos padidinimą, pagalvok 
apie Boston Mutual. kuri vi
sada nori jums padėti. Per 
55 metus mes padedam šei
moms ruošti saugią ateitį, ko 
kią tiktai finansinė apsauga 
gali duoti.

Pamatysit, kad apsimoka 
pasitarti su Boston Mutual 
atstovu. Savo “pagrindiniu 
pratimu" apdraudos srity ir 
ilgamečiu savo patyrimu jis
bus tikras jums draugas!

Franklin Sts.
Mass. JAY R BENTON. Hrezitentas.

Pažangi Mutual Companv—Eina jau 55-tus Metus

Lietuvių Reikalų Komisijos 
mūsųl Dr Stasys T. Šiedlikas. Jis yra pirmininkas Edmundas Vaškas 

klebonas turės kiek progos poil- pagarsėjusios p. Mariutės Sied- kiek laiko atgal nuvyko aplan- 
siui.

Sekmadienį, birželio 2 d. va
kare. parapijos svetainėje mo
kyklos vaikučiai perstatė veika- 
liuką “Jonukas ir Greičiūtė”. 
Veikaliukas buvo muzikalis. pa
našus operetei. Šis vaikučių pa
rengimas buvo paskutinis šių 
mokslo metų sezone, nes greitu 

i laiku vaikučiai bus paleisti va
sarinėms vakacijoms. Šis pa
rengimas. t. y. perstatymas šio 
veikaliuko, pareikalavo daug 
darbo ir pasišventimo iš seselių 
mokytojų, nes reikėjo išmokyti 
mažučius dainuoti, deklamuoti 
ir šokti, be to. prirengti kostiu
mus. Mokyklos vaikučių paren
gimai visados yra visų laukiami į kubo Stuko suruoštą koncertą, 
ir mums teks palaukti iki kitų' 
metų, kol vaikučiai vėl mus pa-i 
linksmins savo gražiais paren-į

i gimais.

I Kiek laiko atgal sunkokai bu-

likaitės brolis, pagarsėjusios! Ryti Daktarą Samuelį Grilišių, 
kovotojos plunksna dėl Lietu
vos laisvės.

Todėl pranešdamas šią taip 
labai mums liūdną žinią viešai 
reiškiu gilią užuojautą — kon- 
dolenciją jo likusiai šeimai — 
žmonai, p. Marijai Pagereskių 
Siedlikienei ir dukroms našlai
tėms Pranei ir Martinai, ir jo 
motinai našlei, p. Pranei Siedli- 
kevičienei.

Kazys Vidikauskas.

Prisiminus Newarlų
Philadelphia, Pa. — Tūli 

tiniai viengenčiai buvo nuvykę į 
Newarką Motinos dienoje į Jo-

vie-

kurs buvo Lietuvos Dantistų 
Draugijos pirmininku Kaune. 
Dantistas su savo sūnumi nese
niai atvyko čia iš Lietuvos. Jis 
yra lietuviškas žydas ir ilgą lai
ką buvo Rusijos koncentraci
jos stovyklose. Dabar gyvena 
Worcesteryje pas vieną gydy
toją.

Priežastis vizito buvo gauti 
informacijų apie dabartinį lie
tuvių gyvenimą Lietuvoje po 
rusų. Šios informacijos bus rei
kalingos ir naudingos kada rei
kės atsakyti tiems, kurie prie
šinasi Lietuvai. Dantistas sako, 
kad mažai ką gali pasakyti. Bi
josi, kad rusai atkeršis jo gimi
nėms ir draugams, jei viešai 
kalbės apie rusų žiaurumus. Jis 
pats daug nukentėjo ir džiau
giasi, kad gavo progą atvykti į 
Ameriką. Jis 
kalba kalbėjo, 
tiesiog negali 
žiauriai rusai
vius ir kitus žmones. Apie tą 
kas įvyko koncentracijos sto
vyklose, sakė, kad taip baugu 
buvo, kad jis pats nori viską 
užmiršti.

Edmundas plačiau apie jo vi
zitą kalbėjo komisijos nariams 
ir nariai žada šiuos faktus pa
vartoti prieš tuos, kurie prita
ria Rusijai už jos neteisingą už
grobimą Lietuvos.

IDEAL PHARMACY
(Lietuviška Vaistinė)

29 Kelly Square 
(Vernon Sųuare) 

Worcester, 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 ledų. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais, kad pažintis su
stiprinti.

Savininkas —
Vytautas Skrinska, B. S. 

Reg. Pharm.

I
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9 IŠ 10 PASKOLOS PRAŠYTOJAI YRA PATENKINAMI

Mažesni
Mėnesiniai

Išsi mokėjimai
Dabar—cash paskolos išsimokėjimai pratęsti 18-kai menesių 

*mūsų 24 ofisuose.

Albert R. Barter
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.,

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Web*ter, Mass.

W. J. Chisbolm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavlmaff'

331 Smith St^
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1*52

Namų: PI. 62M

♦Išimant paskolas pirkimui tam tikrų dalykų ant kurių Valdžia 
reikalauja, kad būtų apmokėta paskola Į 

trumpesnį laiką.

The t^ational

Shawmut Bank
South Boston Branch. 474 West Broadwav

puikia lietuvių 
kad čia žmonės 

įsivaizdinti kaip 
traktuoja lietu*

Ten dalyvavo ir garbės kapito
nas Tadas Kuligavskutis, o kar
tu su juo vietinis mokyklų virši
ninkas Mr. Howard P. Weaver.

Šis koncertas pavyko kopui- 
kiausiai. Jaunas smuikininkas 
Tadukas pasirodė labai gerai,

i ir kaip jo palydovas Mr. Ho- 
i ward P. Weaver pasakė: “He 
1 stole the show...”

Vietinis Amerikos Veteranų 
Legiono skyrius įteikė smuiki
ninkui Tadui Kuligowskučiui 
medalių, kaipo atmintiną dova
ną, kuris dainomis ir smuikavi
mu pagelbėjo parduoti Ameri
kos Karo bonus. XX.

i

i
"1

Juozas Karinta
Ine.

Laidotuvių 
Direktorių*

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

Llmeelnal Ml visokių raikai 
Patarnavimas Otoną Ir Nakų

Parapijos metinis piknikas į- 
vyks parke prie bažnyčios sek
madienį birž. 16 d., pirmą va
landą po piet. Kuopa pasižadėjo 
prisidėti ir dabar ruošiasi prie 
įvairių darbų, kad piknikas pa
sisektų. Kasmet Vyčiai gražiai 
pasirodo ir daug darbo nuvei
kia.

<>// 7/ J

The YANKEE HANDICAP
$25,000 pridėta

Daily Double užsidaro 1:55 P.M.
Prasideda 2:15 P.M. 8-tos lenktynės 5:45 P.M.

Įžanga: Grandstand 83c. Taksų 17c. Viso $1.00.
Clubhouse $1.67 Taksų 33c. Viso $2.00.
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VIETINĖS ŽINIOS
t 1

ŽINUTES
Naujiena! Sulietuvino Mins- 

trel Show! Perstatys bažnytinė
je salėje, W. 5th St., šį sekma
dienį, birž. 9 d., 7 vai. v.

Vyčiai su parapijos jaunimo 
parama pakartoja Minstrel 
Show, birž. 9 d., 7 vai., vak., po 
bažnyčia. Jie visi persilavina 
savo užduotis lietuviškai. Bus 
malonu girdėti juodukus juo
kaujant lietuviškai. Jų vadas p. 
Juozas Matačinskas prižiūri, 
kad šiame vaidinime būtų ko-

daugiausiai kalbama bei dainuo
jama lietuviškai. Jis taip pat 
rūpinosi su scenerija. Jis su p. 
Kaziu Žiroliu nuo pat pirmadie
nio pradėjo taisyti sceną. Ket
virtadienį buvo generalė šio gy
vaus vaidinimo praktika. Dainų 
vedėja ponia Guzevičienė dar 
sykį pasirodė gabi chorvedė. Vi
si nekantriai laukia Vyčių Mins- 
trel show su didžiais aplodis
mentais.

BALF pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius, kariš
koje uniformoje, lanko jaunus lietuvius moksleivius, 
išvietintų lietuvių stovykloje, Vokietijoje. Tokių sto
vyklų aplankė keliasdešimt.

DAKTARAI

Šou 4476

!

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA*

515 E. Broadway 
*o. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penkta dieniąja 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•ettadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOM ETRISTAI

447 Broadway 
Ss. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

Birželio 20 d., 7:30 v. v., Šv. 
Kryžiaus katedroje bus sutei
kiamas Sutvirtinimo Sakramen
tas. Kas dirba dienomis gali pa
sinaudoti šia proga. Reikia gau
ti nuo klebono laišką.

Birželio 10 ir 11 d., Boston 
College Intown naktiniams kur
sams yra daromi įžangos kvoti
mai. Laimėtojai gauna dideles 
nuolaidas. Šie yra tikri kolegi
jos mokslų kursai. Visi yra Į visipms 
kviečiami juos lankyti.

Kas žinote apie jaunatvę Elz-! 
bietos Vaitkevičiūtės - Kvedara
vičienės ar apie josios tėvus 
Elzbietą ir Petrą, malonėkite 

i tuoj pranešti “Darbininkui”. Ži
nios reikalingos jos Amerikon 
grįžimui.

Birželio 7 d., laukiame kun. 
dr. Juozapo Vaitkevičiaus, 
MIC., atvažiuojant su kun. Dr. Įmitetas savo plakatuose, kurie 
K. Urbonavičium. So. Bostonan, paštu buvo siuntinėjami, buvo 
Tėvas Vaitkevičius pasakys pa-Į skelbiama: “bus ir dainų prog- 
mokslą, tą vakarą, Šv. Valan- Į rama”, “ateikite laiku”, “...bus 
doje, ir porą pamokslų sekma
dienį.

Stalino Strielčiaus Raportas

TeL TROwbridgs 6330

IRepshb,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIr A J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offioe Tel. So. Boston 0M8

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
TeL Parkwajr 1233-W

Geg. 26, South Bostono Mu- 
nicipal salėje, kalbėjo Antanas 
Bimba, žinomas, kaipo “Stalino 
strielčius”, kurs prieš pusantrų 
metų šioje pat salėje paskelbė 
“mirties dekretą” (sušaudymą) 

iš Lietuvos pabėgė
liams Švedijoje ir abelnai vi
siems “fašistams” visuose pa
saulio kraštuose.

Nors Bimba yra pirmutinis 
užsienietis (Amerikos pilietis— 
Maskvos tarnas), kurį rusai įsi
leido Lietuvon (ir išleido), bet 
jo “raportu”, pradedant rengė
jais teko visiškai nusivilti - ap
sigauti. Rengėjai (komunistų) 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko-

leidžiami iš publikos klausimai, 
į kuriuos kalbėtojas atsakinės”. 
Nebuvo jokios dainų progra
mos. Prasidėjo visą valandą vė
liau. Klausimai nebuvo leidžia
mi duoti. Be to, “draugučiai”
buvo įtaisę garsiakalbį ir Bimba 
per visą pusę valandos kalbėjo 
“per triubelę”. Jo balsas per tą 
triubelę šniokštė - girgždėjo — 
skambėjo kaip sena nudėvėta 
plokštelė ir absoliučiai nebuvo 
galima suprasti ką jis sako. Pu
blika pradėjo nerimauti, zurzė
ti. Tada “draugučiai” turėjo si
tuaciją gelbėti. Jie nuo Bimbos 
burnos atėmė trūbelę. Jis juos 
pabarė, kam patys neišbandę 
ją davę jam vartoti.

tikrai gražiai darbuojasi ir nuo
širdžiai remia Lietuvos tremti
nius ir pabėgėlius, kuriems yra 

Rap.
PAIEŠKOMAS

Jonas Kišonas, paeinąs iš Bety-1 reikalinga pašalpa, 
galos valsčiaus, Kauno radybos,! 
Lietuvos, gyv. Westfield, Mass. Į 
Prašomas atsiliepti adresu: — 
Mary Knapkus, 33 Dickens St., 
Dorchester, Mass.

Iš BALF 17 SKYRIAUS
VEIKIMO

BALF 17 skyriaus direktorių 
susirinkime nutarta skirti $163. 
atvežimui vieno Lietuvos naš
laičio iš Europos į Jung. Vals
tybes. Apie tai pranešta BALF 
centrui New Yorke.

BALF 17 skyriaus direkto
riai taip gi išrinko komitetą nu
pirkti $100 vertės batų lietuvių 
tremtinių vaikams.

Šis skyrius taipgi nupirko 
8300 vertės drabužių vaikams.

So. Bostono BALF 17 skyrius

Užuojauta
Mirus Jonui Pivoriūnui 

Lietuvoje, mylimam tėve
liui pp. Onos Ivaškienės ir 
Marijonos Valatkienės, 
pp. Ivaškam ir Valatkam 
ir jų mamytei.

“Darbininko” Redakcija 
ir Administracija.

Bimba visai nepasakė kiek 
pabėgėlių bolševikams Lietuvo
je pavyko grąžinti bei prisivilio
ti ir jų “nuteisti ir sušaudyti”. 
Apie šaudymą “fašistų”, jų 
kankinimą bei vežimą Sibiran 
nei vienu žodžiu neužsiminė. Šį 
kartą Bimba kalbėjo ne kaipo 
“strielčius”, bet’* labiau kaipo 
“praūčytas” salesmonas — mo- 
nelninkas, kurio .tikslas buvo 
sutvirtinti savo tamsių pasekė
jų klaidingą “laisvos Lietuvos” 
(kokios nėra) iliuzi ją, tai yra 
palaikyti juos kačiukais prieš 
devintą dieną ir kuodaugiausia 
pinigų iš jų išvilioti. Šį kartą 
“Vėžio Institutui”, taip kaip

A t A

!

Jonas Pivoriūnas
Viena Seselė Kazimierietė iš Pažaislio pri

siuntė savo giminaičiui So. Bostone šitokią 
žinią:

“Nesenei jums rašiau, kad Pivoriūnas Jo
nas sveikas. Dabar skubiu pranešti, kad jau 
mirė, a. a. kovo mėn. 11 dieną, o jo marti mirė, 
a, a., sausio 21 dieną (1946). Abudu gražiai 
aprūpinti Šv. Sakramentais katalikiškai palai
doti Kauno kapinėse, gražiausioj vietelėje... 
Labai prašau viską pasakyti jų giminėms...”

A. a. Jonas Pivoriūnas paliko dideliame nu
liūdime žmoną Rožę, dukteris Oną Ivaškienę 
ir Marijoną Valatkienę, gyv. So. Bostone ir 
vyresnį brolį Antaną, gyv. Mattapan, Mass.

Velionis gimė prieš 65 m. Bajorų kaime, 
Svėdasų valš. Rokiškio apskričio. Nuo jaunų 
dienų pradėjo zakristijonauti Nemunaity, A- 
lytaus apskr. 1905 m. vedė Rožę Zapreckaitę 
iš Nemunaičio. 1906 m. atvyko Amerikon, Bos
tonan, kur tuoj atsikvietė ir žmoną su kelių 
mėn. sūneliu. Čia susilaukė dar dviejų dukre
lių ir 1914 m. su visa šeima grįžo Nemunaitin 
prie senojo užsiėmimo. 1918 m. persikėlė za
kristijonauti savo gimtojon parapijon — Šve- 
dasuosna. Kelis metus prieš šį karą persikėlė 
Pažaislin, prie tokio pat darbo, kur besidar
buodamas ir mirė.

Prieš karą velionis išleido Amerikon savo 
žmoną pas dukreles pasisvečiuoti. Jai išsiruo
šus grįžti išsiveržė karo audra ir jiedu tos ka
ro audros taip ir liko išskirti.

Už a. a. Jono Pivoriūno ir jo marčios vėles 
pamaldos įvyks šeštadienį, birželio 15 d., 1946 
m., 8:15 iš ryto, Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
So. Bostone.

Lai Dievas suteikia juodviejų vėlėms amži
ną ramybę!

JEWELRY and GIFTS

Casper's Beauty Salon

738 8C 740 E. Broadway
SO. BOSTON. MASS. — TeLSOU«45

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA dirbti prie če- 

verykų Russet Repairer; dar
bas pastovus. Taipgi reikalinga 
merginų prie pekiavimo. Atsi
šaukite: French, Shriner &
Urner, 63 Melcher St., Boston.

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

PARSIDUODA vienos šeimy
nos namas su 7 kambariais. Ge
ra vieta, šaukite HIG 2897. (7)

PARSIDUODA 6 apartmentai 
su 2 krautuvėm. Yra karštu 
vandeniu apšildymas. įvertinta 
pardavimui uz $17,000. Randasi 
76 Broadway, kampas A St., 
So. Bostone. Savininkas — 
ALG. 2039.

PARSIDUODA pigiai 8-nių 
šeimynų namas ant kampo 
Ames ir North Montello gatvių, 

'Montello, Mass. Kambariai la
bai šviesus, visi moderniški įtai
symai, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Taipgi prie šio namo parsi
duoda ir 5 kambarių namas su 
gražiu daržu. Namas turi steam 
heat ir kitus parankumus. No
rinčiam lengviau pragyventi ir 
turėti nuolatinių jeigu, pasinau
dokite proga, pasipurkite siūlo
mą namą. Kreipkitės pas: — 

ONA OKSIENfi,
36 Ames St., Montello, Mass.

TeL Brockton 9859-M
(18)

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS t V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Ražt. — Ona Ivaikienė,

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

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

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
i Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte, 

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.

•V JONO EV. BL. PA8ALPINEB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Flnnininkas — Juozu ftvagtdyz, 
601 6th St, So. Boston, Mase.

Vlce-PinnlntnkM — Pranu TuleUdo
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot Rast — Jonu GUnecMa, 
S Thomu Pk., So. Boston, Mut

Fln. Rašt — Aleksandru Ivaška, 
440 E. Slxth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiui. 
699 E. Seventh St, So. Boston, Mass

Maršalka — Jonu Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus ku tre 
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vaL po pietų. Parapijos saB, 
492 E. 7th St. So. Boston. Maso

prieš porą metų kad rinko pini- i versti griuvėsiais, nei vieno 
gus “ambulansui”. (Kai kurie į sveiko tilto nebesą Lietuvoje, 
klausytojai suprato, kad per i Žemės Ckio akademija ir kiti 
karą Lietuvoje vėžiai išnyko, Į puikūs moderniški pastatai 
tai dabar Bimba renka pinigus, i (Nepriklausomos Lietuvos lai- 
kad jų vėl priveisus). į kų) sugriauti, susprogdinti be-

Čia Bimba leidosi į nuobo- sitraukiančių vokiečių. Apie 
džią smulkmenišką pasaką, rusų sprogdinimą ir naikinimą 
kaip jo komiteto siuntiniai pa- Lietuvos jiems besitraukiant ir 
siekią Lietuvą, kaip ten esan- bepildant Stalino kvailą įsaky- 
čios komisijos, kurios 
daugiau neveikiančios, kaip tik gintą žemę 
laukiančios dovanų ir jas dali- Bimba neprasitarė nei gu-gu. 
nančios, pirmiau aplankančios 
žmonių butusu ir ištyrančios 
ar jiems pašalpa reikalinga, ar nerado nei to 
ne, kaip viską surašančios ant • riam komunistų ir jų pakelei- 
trijų blankų ir tt. ir tt. Tik vie- vių komitetas surinkęs $7,000 
no daikto nepasakė: kodėl so-'iš lietuvių ir iš tų $4000. įteikti 
vietų valdžia lupa nesvietiškus Rusijos konsulato tarnautojui 
muitus už i________, _______
amerikiečiai nori pasiųsti savo; 
giminėms Lietuvoje. Ir jų pa
siuntiniui neišpasakytų forma- j 

l lumų reikalauja. Tuomi aiškiai;
parodo, kad maskoliai nenori,’ 
kad Lietuvos žmonės būtų šel
piami. Taip pat nepasakė, kas 
atsitiko su BALF’o siųstais 
drabužiais ir medikamentais 
per Russian War Relief į Lie
tuvą.

Pertraukoje rinko pinigus vė
žio institutui. Paskelbė surinkę, 
$2700. (?Red.).

REIKALINGA moterys po
pietiniam - naktiniam šiitui 
dirbti kaipo pakuotojo*.

Iš pradžių mokama 75Uc. į 
valandą. Patyrimas nereikalin- 

, gas. Atsišaukite: I THE AMERICAN SUGAR 
REF1NING COMPANY,

47 Granite St., 
So. Boston, Mass.

(28-3-7-10)

nieko mą palikti priešui tik “nude- 
” (scorched earth)

Visoj Lietuvoje esą tik kokie
3 automobiliai. Reiškia Bimba 

“ambulanso”, ku-

■ — , -
Ros. *ou 372Ž *su 4818

LHhuanlanFufflitareCo.
MOVER8— 
Insursd and

Local 4L LBfig 
Diotanco 
Moving

336.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

ii 
i!
ii
11
ii 
ii 
ii 
ii
ii
’ K

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parama 
ir

Pristatome Alų ir Tonikų

piknikams. Patarnavime* skubu* ir mandagu*. Baidote:

REIKALINGAS
Exp. Buf fer on Brass and Copper

Gera alga, pastovus darbas.
TREMONT-OLD COLONY

BORIS BEVERAGE CO.
LIS, Savininkai

PLATING CO
I

ŠOU 3784

220 E St.,*9 Tel. ŠOU 3141,■9 So. Boston, Mass.
135 OM Colony Avė, So. Boston, Mass.
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siuntinius, kuriuos Povilui Rotomskiui nupirkimui 
Lietuvai “ambulanso” ir kas 
su tais pinigais atsitiko. Be to 
Bimba nepasakė, kodėl Rusija 
gavusi šimtus tūkstančių Lend- 
Lease iš Amerikos trokų, auto
mobilių, jeep’ų. ir jau senai ka
rui pasibaigus, nepaskyrė dalį 
jų savo “šešioliktai Lietuvos 
respublikai”.

Dr. Repšio Dvylekis

Po kolektos išėjo Dr. Repšys 
iš Cambridge. Mass. ir pridėjo 
savo dvylekį. Girdi, praeitame
kare jis išaukavęs $100.00. ir kad jam tik belieka pusantro

i kaip nuvažiavęs už keliolikos
metų Lietuvon, tai klausęs savo
giminių ir jie pašalpos negavę.
Jis girdėjęs būk tai klebonijos
pardavinėjusios prisiųstą pašai-

svaro. Bimba nepasakė. Tas
Lietuvos žmonių kraugerių tar
nas nedrįso pasakyti, kad Lietu
vos artojo prakaito vaisių, jo
duoną, surija kaip sąrančiai,

Į

So. Boston FumitureCo.
Visoki baldai, lovos, matraMi 

ir vaikams pilna* 
pasirinkimą*.

380% West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

ną net pusantro svaro duonos.! 
Ir jis tikrino, kad tiek užtenka, 
r.es Trieste žmonės gauną ma
žiau. Kas tą visą Lietuvos kai
miečio - artojo duoną surija,

Tik Pusantro Svaro Duonos
Bimba užtikrino, kad Lietu- 

, voje bado nesą, nes ten kiek
vienas žmogus galįs pirkti į die-

■k
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį toniką

Piknikams, Vestuvėms,

pą. (Žinoma daktaras nepasakė,
kuri klebonija). Dabar jis pa-
matęs viename “Laisvės' num.,
kad jo giminaitė sušelpta Lie

raudonoji armija, enkavedistų
gaujos ir komisarų kadrai, ku
rie užsėdo ant Lietuvos žmonių
sprando bolševikų broliams na

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

’f
Krikštynoms ir visokiems

tuvoje. Be to. jis gavęs laišką, ciams pasitraukus. Be to juk

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

giai patarnauja.

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
i

o

kad du jo švogeriai esą pabėgę
Vokietijon su šeimomis. bet

I
daugiau giminių likę Lietuvoje,
todėl jis remiąs demokratinį
komitetą“, o ne tą kurs pabėgė
lius šelnia.

Bimba dabar nebedarbo klasės
žmogus — jis jau valdančiosios
— komisarų klasės, — su jais
beveik kasdien baliavojo. Jis
jau Maskvos pripažintas darbo
žmonių mulkintojas - propa-

Grafton AveM

2S8 Vest Broadway, South Boston, Mass.

Islinaton Mass.
Tel. Dedham 1304-1AT ......

PRANAS GERULSKIS, N<mų Tel Dedham tSOf-K

Visoje Lietuvoje Tik 3
Automobiliai

Tolesnėje kalboje Bimba
kartojo visiems

gandistas.
tvirtinti.

Todėl jam lengva
kad pusantro svaro

pa-
žinomą faktą.

kad Lietuvoje ištisi miestai pa-

juodos duonos Lietuvos praš-
čiokui darbininkui užtenka.

(Bus daugiau)(Bus daugiau)
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KUN. JONO BALKONO 
PAGERBIMAS

Maspeth. N. Y. —
gegužės 29 d. sukako lygiai dvi
dešimt metų, kai kun. J. Balkū
nas priėmė kunigystės šventi
mus. Maspetho Viešpaties Jė
zaus Atsimainymo parapijos 
nariai, atžymėti šiai sukakčiai, 
suruošė savo gerbiamam klebo
nui pagerbti puošnų pokilį. ku
ris įvyko gegužės 30 d., tik už 
kelių blokų, milžiniškoj Klaš- 
čiaus svetainėj. Ta pačia proga. 
10 vai. ryte, buvo atlaikytos į- 
spūdingos pamaldos, kurias 
pats jubiliatas atlaikė, padėko
jant Dievui per tą laikotarpį 
teiktas jam malonias, ypač 
sveikatą. Pamaldose dalyvavo 
pilna bažnyčia žmonių, daug 
dvasiškijos. o įspūdingą, šioms 
iškilmėms pritaikintą pamokslą, 
nušviečiant kun. Balkūno nu
veiktus darbus Bažnyčiai ir 

J. E. vyskupas 
Būčys. MIC.
trumpai gerbiamus 
noriu supažindinti

darbus 
tautai, pasakė 
Pranciškus

šių metų šiandien savo darbais, ypač kas 
liečia Lietuvos gerovei, mes ma
tom kun. Balkūną pirmose eilė
se. tai tam yra jo virš dešimts 
metų Lietuvoje gyvenime ir jos 
mokyklos nuopelnas. Jis laike 
šio bankieto savo kalboje pa
reiškė, kad dabartiniu laiku 
Lietuva kenčia baisų vargą, jai 
užčiaupta burna, tad mes čia, 
laisvoje šalyje gyvendami, turi
me padvigubinti savo jėgas, kad 
iškovot Lietuvai laisvę ir jis! 
pataria ir ragina kunigus, kad 
neužsidarytų jie vien tik zokris- 
tijose. o eitų į visuomeninį dar
bą. kuris laukia jūsų, to nori iš 
jūsų Dievas ir tėvynė.

Maspetho lietuvių parapija, 
kuri prieš tryliką metų mažai 
kam buvo žinoma ir vos šiaip— 
taip ji egzistavo, šiandien ji sto
vi pirmaeilių varde, pasipuošus 
naujais pastatais: bažnyčia ir 
klebonija. Skolos visos išmokė
tos ir jau ne maža suma pinigų 
surinkta naujai bažnyčiai, ku
rios statyba prasidės už vienų- 
kitų metų. Dabartinė bažnyčia 
liks kaipo svetainė, o ant jos 
bus išmūryta didelė ir, puošni 
bažnyčia. Užtad ir parapijonys, 
įvertindami savo klebono darb
štumą. netik kad surengė jam 
šią pagerbimo puotą, bet dar ir 
stambios sumos čekį įdavė jam 
nupirkimui naujo 
kuris dabar jau yra klebonijos 
garadžiui. Malonu yra pažymė
ti. kad tokia vieningumo dvasia 
viešpatauja tarp klebono ir pa-

Radio kontroliuojamas orlaivis be vairuotojo keliasi išskridimui. Tas 
tyrimas padarytas nuo lėktuvnešio Shangri-La, San Diego, Calif. Pana
šiu būdu bus daromi išbandymai ir su Atominės bombos išmėginimais, 
kurie įvyks Bikini Atoll, liepos mėnesį.

Čia nors 
skaitytojus 
su kun. Balkūnų. Jis gimė 1902. 
spalių 22 d. anglių kasyklų apy
linkėj. mažai kam girdėtą Malt- 
by. Pa. iš tėvų — Simano ir O- 
nos i Paškevičiūtės) Balkūnų. 
Pradžios mokslą jis gavo Ply- 
mouth. Duryea ir Pittstone. Du 
kartu buvo parvežtas Lietuvon. 
1912 m. Balkūnų šeima sugrįžo 
Lietuvon ir apsigyveno Mari
jampolėj. kur jaunas studentas 
Jonas lankė Marijonų vedamą 
"Žiburio” gimnaziją. Jausda
mas iš mažens pašaukimą į dva
sinį luomą, jis įstojo į Seinų rapijonų. 
kunigų seminariją, kuri tuo me- Kun. Balkūno darbai toli gra- 
tu buvo Lukšių - Zyplių dvare žu yra išėję iš Maspetho ribų. 
— zanavykijoj. o vėliau persi- Nėra. gal. katalikiškos draugi- 
kėlė į Gižus. Dabartinėn Vilka- jos. kurioje kun. Balkūnas ne- 
viškio seminarijon jaunam klie
rikui neteko mokytis, nes 1922 
m. grįžo Amerikon ir čia baigė 
Niagara Falls. N. Y. dvasinę se
minariją. Lietuvos gyvenimas, 
nors pirmojo didžiojo karo ge
rokai nuvargintas, bet kartu pa
lieka. tarsi užgrūdina jaunuolio būtų, 
širdį, kad dirbti kiek tik jėgos ranką.
išgali. atstatymui Lietuvos, darbą savo šaliai ir lietuvių tau- 
Kaip jis pats, savo kalboje pa- tos gerovei. Kun. Balkūnas yra 
minėjo, kad. jaučiau, sako, kad geras pamokslininkas, publicis- 
dvasiškis daugiau gali pasidar- tas. ugningas oratorius bei vi- 
buoti Lietuvos labui, nes jis suomenininkas. Ir į jo pagarbai 
stovi arčiau liaudies žmonių ir puotą susirinko 
dvasiškiui daugiau žmonės pasi
tiki. tad tas ir paskatino jį tuo profesionalų, biznierių, virš tris, 
būti, kuo jis šiandien yra. Kad dešimts dvasiškių, ir visos apy

būt jos aktyvai nariu. Kas lie
čia tautos reikalus, tai kun. 
Balkūną visur rasim pirmose 
eilėse, dažnai net kaipo organi
zatorių. Kun. 
pabriežė, kad, 
kokių dvasinių

linkės lietuvių. Iš toliau atvykę’metus ar daugiau po dvi savai- pamoksle, kun. Matutis skatino 
pagerbti kun. Balkūną buvo šie tęs atostogų. Streikas darbinin- vaikelius dažnai eiti prie Šv. 
kunigai: Dr. J. Vaškas, Jakai- kus suvargino. Kai kurie pyks- Stalo. Po mišių, buvo priimti į 
tis, Dr. A. Bružas, J. Valantie- ta, kad unija išvedė į streiką. Panelės Šv. Karmelitų draugi- 
jus. Labai sumaniai bankieto Bet kitos išeities nebuvo. Tik jos škaplerius. 
Komisija patvarkė, kad neleido gaila, kad nevisi darbininkai 
daug kalbėtojų. Kunigų, šios a- priklauso prie unijos. j

; pylinkės vardu sveikino jos 
pirm. kun. M. Kemėžis, Lietu-į

• vos generalinis konsulas J. Bu- 
dris. J. E. vyskupas P. Būčys ir 
patsai garbės svečias kun. Bal
kūnas.

Dainų programos dalį, tik per
daug ilgą, nes viso buvo virš 15 
numarų, išpildė p. A. Vismino' 

i vedamas choras — duetas — 
solo Bitter - Žemaitė 
Hofmanas. Programą vesti, Ko
miteto garbės pirmininkas kun. 
P. Lekešis pakvietė kun. J. Kar- 
tavičių, kuris savo užduotį ge- 

automobilio, rai atliko.
Bankietui pasibaigus dar buvo 

šokiai, kur jaunimas linksmino
si ligi vidurnakčio.

Tad gyvuok, kunige Balkūne, 
j ilgiausius metus, stiprioje svei
katoje. ir toliau, kaip ligi šiolei, 

' dirbdamas nelengvą, bet gar- 
I bingą — šventą Bažnyčiai ir Tė- 
į vynės gerovei darbą. į -------------

Šunskų Jonas. Gegužės 26, po pietų parapi- 
_____________ . jos mergaitės turėjo vainikavi

mą P. Švč. Stovylos ir gražiai 
pavyko. Laike vainikavimo so
lo giedojo "Avė Maria”, p. Ann 
Radvilaitė. Pamokslą pasakė 
svetis kunigas; palaiminimą su
teikė kleb. kun. J. Kazlauskas. 
Procesijai vadovavo kun. V. 
Pranckietis.

Birželio 9 dieną įvyks parapi
jos piknikas Linden parke, 
Union City. Visi dalyvaukime.

Koresp.

BR1DGEPORT, COHK

Balkūnas pats 
nežiūrėsiu, kas 
įsitikinimų ne- 

aš pirmas tam ištiesiu
kuris dirbs naudingą

virš 300 žmo
nių. kurių tarpe matėsi nemaža

Typiška vokietė - policininkas, diriguoja tra- 
fiko eigą.

Dėl Pikniko MsrianapNj ?
Šių metu gegužės mėn. 30 

Marianapolyje buvo susirin’ .? 
TT. Marijonų Rėmėjų pikniku 
talkininku komisijų atstovai pa
sitarti dėl rengiamo tradicinio 
4 liepos pikniko Marianapolyje. 
Susirinkusieji atstovai apsiėmė 
patalkininkauti TT. Marijonams 
pasiskirstydami sekančiomis 
pareigomis: pasirūpinti stalu ir 
autobusus. Worcesterio šv. Ka
zimiero parapijos atstovėp p. 
Ridikienė, Hartford švč. Trejy
bės parapiios vargonininkas p. 
Balsys ir Waterbury šv. Juoza
po parapijos atstovė p. Ka>-- 
nauskienė; virtuve pasirūpinti 
apsiėmė Bostono šv. Petro pa
rapijos atstovė p. Sandienė. o 
Cambridge Nekalto Prasidėjimo 
parapijos atstovas p. Jakut s 
žadėjo savo sumanymus vėliau 
pranešti.

Be kita ko, pranešama, k;1 1 
kelionė į Marianapolio pikniką 
specialiais autobusais į ten ir 
atgal kainos: iš Worcesterio — 
$1.25; iš Hartfordo — $1.20 ir 
iš Waterbury — $2.50.

TT. Marijonai norėtų priminti 
gerbiamiesiems klebonams, var
gonininkams ir Vyčių bei Soda- 
licijos pirmininkams, paėmu- 
siems pikniko tikietus, kad juos 
kaip galima greičiau išplatintų 
ir likusius bei parduotųjų tikie- 
tų šakneles grąžintų TT. Mari
jonams.

PADĖKA
TT. Marijonai reiškia širdin- 

_ . ; gą padėką gerbiamiesiems kle- 
Leonaitiene ir. bortams už globą ir propagandą,

koloni jos viešas dėkingu- 
pareikštas mūsų lietu- 
narsuoliams kareiviams 
gražų atliktą darbą. Kai

parengimus sukelti fondo ir pa
ruošti bankietą visiems lietuvių 
kareiviams New Britain’e. Ban
kietas įvyks rudenį. Tai bus 
mūsų 
mas, 
viams 
už jų
būna tokie parengimai, visi lie
tuviai turėtų prisidėti.

i
! Praeitą 
klebonas 
dalyvavo 
V. J.
klebono, Maspeth, L. I., N. Y., 
dvidešimts metų kunigystės su
kaktuvių paminėjime.
I------------
' Dabartiniu metu sunkiai ser
ga mūsų labai gerai pažįstamas 
parapijietis, ponas Gradeckis, 
kunigo Edwardo Gradeck’o tė
velis. Prašykime, kad gerasis 
Dievulis greitai duotų jam vėl 
pasveikti ir eiti prie kasdieninio 
darbo. Neseniai, p. Gradeckis ir 
jo žmona šventė savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

K. M.

ketvirtadienį mūsų 
kun. M. A. Pankus 
kun. Jono Balkūno, 

Atsimainymo parapijos 
Maspeth, L. I., N. Y

HARTFORD, CONN.
LDS 6-tos kuopos susirinki

me išrinktos 2 atstovės j Seimą, 
būtent, Petronėlė Manikienė ir 
Ona Navickienė.

Taipgi LRKSA 89 kuopa iš-

Praeitą savaitę parapijos ba- 
ir bar. žaras labai gražiai pasisekė; bu

vo tik tris vakarus, bet pasek
mės buvo labai gražios. Žmonių 
buvo kupina svetainė. Labai 
gražiai darbavosi parapijiečiai 
ir jaunimas, bet daugiausia dar
bo pakėlė rengimo komisijos 
pirmininkas kun. V. Pranckie- 
tis, kuris daug gražių dalykų 
surinko, kuriuos geri biznieriai 
paaukavo. Kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas padėkojo bažnyčioje vi
siems, kurie tik tuomi prisidėjo 
prie bazaro pasekmių.

J

WATERBURY, CONN
Gegužės 19 d., Šv. Juozapo 

lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
vaikučiams Pirmoji Šv. Komu
nija. Ryte vaikeliai priėmė šv. 
Komuniją, o po pietų įsirašė į 
škaplerius ir rožančių, 
čia buvo pilna žmonių.

Bažny-

Sekmadienį bažnyčioje skai
tytas Vyskupo Henry J. O’Brien 
laiškas, kad ateinantį sekma
dienį pirma kolekta bus renka
ma Šventam Tėvui. Vyskupas rinko 2 atstoves į organizacijos 
prašo visų prisidėti prie kolek- Seimą — Irena F ’ ‘ ’
tos, nes dabartiniu metu yra di- Ona Kaunieitenė. Kai kas gal j q brangiems parapijiečiams už 
delis reikalas Šventajam Tėvui pamanys, kad Hartforde nėra' skaitlingą atsilankymą Maria- 
ateiti į pagalbą su mūsų auko
mis.

Šiuo metu įvairios New Bri- 
tain’o lietuvių draugijos ruošia

Šį pavasarį ligonių yra daug; 
kuri tik paklausi tai gauni atsa-' 
kymą sergu, o kiti yra ir ligo-' 
ninėse. Linkėtina visiems ser
gantiems greitos sveikatos.

Gegužės 24 d. įvyko LDS Sei
mo Rengimo Komisijos susirin
kimas, kurios pirmininku yra 
komp. A. Aleksis. Nutarta pir
mą seimo vakarą ruošti bankie
tą su programa. Tos dienos ry
te. 10 vai., įvyks iškilmingos šv. 
mišios. Pageidautina, kad tose 
šv. mišiose visi atstovai daly
vautų ir priimtų šv. Komuniją, 
taipgi, kad dalyvautų visi LDS 
5 kuopos nariia.

Šiame susirinkime dalyvavo ir 
kleb. kun. J. Valantiejus ir davė; 
daug gražių patarimų.

Komisijos pirmininkas komp. ro susirinkimas bažnytinėje 
A. Aleksis daug dirba ir pasi- svetainėje. Raportas paskutinio 
žadėjo darbuotis, kad seimas bazaro išduotas, iš kurio paaiš- 
būtų sėkmingas. Kviečiame ko- kėjo, kad liko arti $2,000. pelno 
daugiausia atstovų iš kitų kolo- Naujam Statybos fondui. Ap- 
nijų. j kalbėtas birželio 16 dienos pa- i

________ į rapijos metinis piknikas, kuris
Gegužės 23 d. mirė Šv. Vardo įvyks Schutzen Park’e. Bus or- 

draugijos narys Jonas Adomai
tis. Gegužės 26 d. visi nariai da
lyvavo šermenyse ir vadovau
jant Dvasios Vadui atkalbėjo 
rožančių ir užprašė šv. mišias. I 
Palaidotas iš parapijos bažny- minėti kitą svarbų įvykį, kuris 
čios Kalvarijos kapuose. įvyks rugsėjo mėnesyje.

I-------- i
i

Vietinis Bridgeporto Tarybos 
lietuvių skyrius nuo prakalbų J. 
Savaičio pasiuntė į Tarybos 
Centrą $40.00 ir gavo atsakyk 
mą. O.

HEW BRITAIN. CONN.
Gegužės 31 d. įvyko New Bri- 

i tain’o Lietuvių Veikimo Cent-

t 
chestra, gražių dovanų ir pasi
linksminimų. Komisija nuošir
džiai kviečia visus New Bri- 
tain’o lietuvius dalyvauti.

Taip pat nutarta tinkamai

Praeitą sekmadienį, 8:15 vai. 
šv. mišių metu, graži grupė pa-( 
rapijos vaikelių pirėmė Pirmą ' 
Šventą Komuniją. Kunigo Ma
tučio vedami, vaikai atkalbėjo

American Brass kompanijos 
darbininkai po 15 savaičių strei
ko grįžo darban. Streiką laimė
jo. Darbininkai iškovojo dides
nes algas, būtent, po 18 ir pusę 
cento į valandą .vienos savaitės tikybos viešą profesiją ir at-; 
atostogas, o kurie yra išdirbę 51 naujino krikšto įžadus. Savo*

vyrų. Yra, bet kuopas yra silp-' napolio Kolegijos High School 
nos finansiškai, o vyrams yra • m°kiuių vaidinimų, įvykusių šių 

, , ... metų gegužės mėnesio 12 dienąsunku išlikti nuo darbo ir jie £ * t . ■J i Waterbury Šv. Juozapo ir bir- 
gauna didesnį atlyginimą. !želio mėn. 2 dieną Hartfordo 

Raporteris. švč. Trejybės parapijose.

Ar jūsų Vaikas 
pabaigs Mokyklą?

Jūs, žinoma, greit atsakysit: “Taip, suprantama’*.
Daugumas tėvų nori, kad vaikai baigtų mokyklą. Bet 

daugelis vaikų nepabaigs, nes buvo užmiršta pasirūpinti apie 
tai, kas gali bet kam atsitikti. Gyvybės apdrauda gali jus ap
saugoti nuo tokių netikėtinumų. Jeigu jūs dar neturit tokio 
užtikrinimo, kad jūsų vaikai galės baigti mokslą, mes norėtu
me jums parodyti, kaip tai padaryti nedidele kaina.

INSURANCE COMPANY
or Bostom. Masmchusctts

GUT W. COX
Otoirmon t&ord
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