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“šaltas Karas” — paseno 
Atvira kova su demokrati

niu pasauliu
įvairumas taktikos 
Bogotos Konferencija tęs 

darbus Ugi užbaigs
•

Bogotos revoliucija aiškiau
siai atidengė komunistinio im
perializmo paveikslą, kad Sov. 
Rusija su savo įrankią — ko
munizmu, paliko “šalto Karo” 
veiksmus (mat užsibaigė *ap- 
peasementai’) istorijai ir išė
jo į atvirą kovą prieš demokra
tinį pasaulį. Revoliuciniai Bo
gotoj veiksmai, sulig Jung. 
Valstybių valstybės sekreto
riaus Marshall’o pareiškimo, 
neina vien tik iš Colombijos 
valstybės ar Latynų Amerikų 
persilaužimų, bet komunis
tinių užmačių siekiančių visam 
pasaulyj. Colombijoj revoliuci
nis modelis pavartotas toks 
pat, koks buvo taikomas atsi- 
statančiom Prancūzijai ir Itali
jai*

Rusiškas komunizmas savo 
imperializmui plėsti vartoja į- 
vairias taktikas. Pavyzdžiui — 
kur Rusijos rubežiai nepasiekia 
kraštų, kuriuose norima taikyti 
komunistines užmačias, ten 
Maskvos raudonasis diktatorius 
per savo agentus ruošia są
mokslus, pasikęsinimus, “penk
tos kolonos” subversyvius veik
smus ir įvairias provokacijas; 
kur Sov. Rusijos rubežiai pa
siekia, ten tai jau užtikrintas 
ir greitas reikalas — politinis 
spaudimas per diplomatus ir 
raudonoji okupacija. Tokie tai

Ketvirtadieni, bal. 15 d 
kun. Pr. NI. Juras, Kuni
gų Vienybės ir LDS Cen
tro pirmininkas, traukiniu 
išvyko į Kun. Vienybės, 
Kultūros Instituto ir Atei
tininku susirinkimus. Grįž 
vėlai šeštadienį.

IRO pareigūnai, >' ku
riems 
tremtinių globa, daugeli 
atvejų įrodė, kad jie no
rėtų, nežiūrint priemonių, 
tremtinių skaičių suma
žinti. Tam tikslui jie pa
naudotų ir priverstiną 
grąžinimą į Lietuvą į ru- 
sų-bolševikų vergiją, jei
gu tiktai amerikiečių val
džia tam pritartų.

Tokius tikslus turėdami 
IRO pareigūnai labai ne
palankiai atsilieoia. apie 
tremtinių prieaugli, tai y- 
ra stovyklose gimusiuo- 
sius. Štai vienas aukštas 
IRO pareigūnas lietuvių 
atstovams viena proga su 
priekaištu pareiškė, esą 
D. P. gimimų skaičius di
džiausias, o mirimų ma
žiausias. Atrodo, tasai pa
reigūnas būtų patenkin
tas, jeigu D. P. mirimų
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Lictuvių Delegacija pas Kardinolą — Š. m. Kovo 30 d. savo kanceliarijoj Jo 
Eminencija Kar dinolas Samuel A. Strit h, Chicagos ar’iVys’-upas, priėmė lietu
vių delegaciją, kuri Jo Eminencijos praiė g’oboti ALRKF šaukiamą Amerikos 
Lietuvių Kongresą Chicagoj, Spalių man. šiais metais. Žiūrint iš kairūs į deši
nę: Žurnalistas Stasys Pieža, Kongreso rengimo komiteto pirmininkas; kun. 
Petras Cinikas, MIT., “The Mariau” redaktorius ir komiteto pub i’arijos komi
sijos narys; kun. prof. B. Urba, Chicagos provincijos Kunigų Vienybės pirminin
kas ir Šv. Kazimiero Seserų kapelionas; Jo Em. Kardinolas S. A. Stritch; kun. 
Ignas Z lbavičius, ALRKF dvasios vadas ir šv. Antano par. klebonas, Cicero, III.; 
Leonardas Šimutis, “Draugo” redaktorius ir ALRKF sekretorius. Jo Eminencija 
ne tik sutiko kongresą globoti, bet ir patą dalyvauti jame ir kalbą aktualiais ka
talikiškos akcijos reikalais pasakyti.

Hisinb Ndžięjiį BoMbmt*
ei*-*-------

Sttį jKTMNmS
Westover Field, Mass.— 

30 Amerikos didžiųjų 
bombanešių B-29 išskrido

Trys Valstybės Susitarė 
Dėl Vakarų Vokietijos

Tel. SOuth Boston 8-2680 SDCCENTS.

Rusai Atgabeno 100 Didžiųjų 
Karo Tankų Prie Berlyno

Daug naujų Rusijos kareivių prie* 
miestyj. - Aiškus pasiruošimas karui

Iš to, kas pasakyta, ga
lima suprasti, kad rusai 
smarkiai ruošiasi karui. 
Karas gali prasidėti ne 
Berlyne, bet kur kitur, bet 
rusai, matyt, pasiruošia 
Berlyne savo zoną apsau
goti.

skaičius būtų didžiausias, į Vokietiją. Skridimas da- 
ojpmimų _ visai nebūtų- romas praktikos tikslams.o gimimų visai nebūtų.

r

voj, UMjoj, EM!JSJT9 mr: 2 
Vidurinės Europos valstybės ir 
Vakarų Valstybių sutartimis 
apdraustos suvereniam gyveni
mui ir tai liko raudonųjų ver
gijoj. Ten buvo padvigubintas 
spaudimas ir iš diplomatų ir iš 
raudonosios armijos. Taip pa
skendo Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, Albani
ja, Vengrija, Čekoslovakija...

Jung. Valstybių valst. Sekr. 
Marshalfas, būdamas liudinin
ku Bogotos įvykių ir geriau
siai pažįstąs rusiškojo komu-i 
nizmo imperializmo siekius ir 
taktiką, pareiškė, kad kaikieno 
siūlomi kartotini susirinkimai 
“Trijų Didžiųjų“ taikai siekti, 
yra bergždžias laiko gaišini
mas, nes Sov. Rusija sutarčių 
nesilaiko, nebent, ligi kol raša
las nudžiūsta. Arba yra siūly
mų perorganizuoti Jung. Tau
tų organizaciją ir be “veto”. 
Tas irgi Marshallo manymu ne
duos nieko geresnio, ir tt. Pa
saulio taikai palaikyti jis jau 
anksčiau nurodė būtiną reikalą 
— užpildyti karo « padarytas 
tuštumas, atstatyti kajo nunio
kotų kraštų gerbūvį. Tas jau 
yra daroma Europoj ir kitur, 
kad pasiekus pasaulinio jėgų 
balanso.

•

Marshall’as pareiškė, kad 
Bogotos Konferencijos darbai 
bus tęsiami ligi užbaigos. Tai 
bus nustatyta nevien kad tokie 
bogotiški veiksmai neturėtų

šai D. P. stovyklose I&niir-;gjnoky> jjjga jęangajB oro 
tų. Bet ar tai žmoniška. B ten oriaiviai at.

Ryšium su tokiais aukš-j skrido į Westover Field. 
tų IRO pareigūnų pareis-Į Iš čia išskridę jie sustos 
kimais, tremtiniai bijo, 
kad ir taip menkos maisto 
normos nebūtų dar suma
žintos. Dabartinės normos 
yra tokios kad tremti
niams pabadauti daug 
tenka, bet nuo mirties dar 
sulaiko.

dar Goose Bay Labrador, 
kur pasiims kuro tolimai 
kelionei į Furstenfeld- 
bruck, Vokietiją. Kiekvie
name orlaivy yra 10-11 į- 
gulos narių. Dalis orlai
vių grįš atgal, kita dalis 
liks Vokietijoj.

Trieste Italijai

— - - .. . jj..

Vokiečiai Nori Gauti Du Bilionūs **

Berlynas, Vokietija —Iš 
oficialių britų šaltinių su
žinota, kad Rusija atgabe
no maždaug 100 Stalino 
didžiųjų karo tankų į 
pietrytinį Berlyno prie
miestį — Sovietų šoną. 
Šiuos didžiuosius tankus 
rusai vartojo karo metu. 
Dabar jie esą pastatyti 
miškuotoje Mueggel ežero 
pietinėje srityje.

Kaip žinoma, kad ketu
rių - jėgų sutartis drau
džia tokio didumo tankus 
laikyti miesto dalyjė. Bet 
rusai, kaip praeityj, taip 
ir šiandien, jokių sutarčių 
nesilaiko.

Prancūzų laikraštis pra
neša, kad į Berlyno prie
miestį rusai atvežė 150 
geležinkelio va g o n a i s 
daugiausia mongolų. Nau
ji kareiviai apsistojo miš
ke į pietvakarus nuo 
Buch, kuris yra tik 15 
mylių nuo Berlyno centro, 
ir ten pasistatę palapines 
apsistojo.

Nėra žinių, kad Sovietų 
Militarė Administracija 
būtų įsakiusi daryti mą- ____
devrarBerlyno pnemiea- gavo vĮTyHnmg ąeną*or»i» 
tyj. O’Mahoney.

Sta$en Laimėje 
Nebraskoje

4

Omaha, Nebraska—Pir
miniuose balsavimuose už 
respublikonų par t i j o s 
kandidatus į prezidentus 
laimėtoju išėjo kandida
tas Harold E. Stassen 
gaudamas daugiausia bal
sų. Antra vieta teko gub. 
Dewey, o trečia Taftui. 
Gen. McArthur’ui teko tik 
ketvirta vieta.

Tuose pačiuose balsavi
muose už Demokratų par
tijos 
balsus 
man. Jis neturėjo opozici
jos. Į demokratų partijos 
vice prezidentus toje vals
tybėje daugiausia balsų

kandidatus visus 
gavo Prez. Tru-

O’Mahoney.

Dolerių
Frankfort On The Main, skirtų $1,960,000,000 

Vokietija, bal. 15 — Jung. gal Marshall’o planą. 
Valstybių, Britanijos ir( ----------------

pa-
Pasibaigė Angliakasių Streikas

Prancūzijos miiitariai gu-, (enenlis Stalas Itafijoi 
bematonai paruošė ben-j _ sneisoetjedrą sutartį dėl Vakarų! 

į Vokietijos dalyvavo Euro-j 
pos Atstatymo Programo
je-

“ i__._____________ _______

Gen. Lucius D. Clay, streikas visai 
įJung. Valstybių militaris 
gubernatorius, taipgi pa
reiškė, kad ir dėl visų tri- 

Jjų zonų sujungimo yra 
padarytas žygis pirmyn

Washington, D. C. — Į- ti, kodėl jie nepaklausė 
sikišus Senatoriui Styles Teismo išnešto įsakymo 
Bridges ir Atstovui Mar-! (injunetion) baigti strei- 

* ’ • ką ankščiau.

Roma — 
ruoštas visoj

1 nos valandos

Londonas -r Rusija at-|bei uostą Italijai, kurs su- £ ,metė Vakarinių valstybių!lig taikos sutarties buvo ° L v<>l
— Amerikos, Anglijos ir,atimtas nuo Italijos ir pa- 
Prancūzijos nutarimą — darytas laisvu miestu, 
grąžinti Triesto miestą

ma, iki šiol tik Jung. Val
stybės ir Britanija yra 
susitarusios sujungti savo 

Rusija savo notoje, ku- zonas Vokietijoje, o Pran-
vieto., bet didyta uždaviny, - v la‘keS1 uTv l !
užkirsti keli, rusiškojo komu- ?“‘ar*TąJ Pareiškia be Vokiečiai non, kad Vaka
riame ekspanrijai, ir atrtelgti kltlto, kad toks W nutan- n< Valstybių zonosi butų 
jėgų balansą, kuris atgrasintų 
Kremlių nuo bet kokio veiksmo „
kęsintis su savo raudono jom 
užmačiom.

Jung. Valstybės jau daug ta 
kryptimi padarę: suteikė pa
galbos — Graikijai, Turkijai, 
Kinijai, suteikė stambią pagal
bos dalį Europai. Visos tos pa
stangos, kad užbėgti už akių 
naujam karui ir laimėti taiką.

J. V. valst Sekretorius Mar- 
shairas reikšdamas savo pasta-j 
bas siekiant taikos, pažymėjo, 
kad taikai atsiekti reikia laiko, 
kantrybės ir pasišventimo. Bet 
jeigu komunistinė Rusija sieks 
visokiariopa taktika ir kaina 
daryti konfliktus sugriauti tai
ką, jie susilauks ir savo darbų 
vaisiaus rezultatų. Kitais žo
džiais tariant - 
tinė Rusija žygiuos prie karo 
lauko, ji jį ir sutiks. Bet tik 
siekimas taikos, tai noras gy
venti.

nutarimą pareiškia be Vokiečiai nori, kad Vaka-

Komunistų 
Italijoj vie- 

generalis 
nepavyko. 

Nepavyko jieąis tuo strei
ku visai suparalyžuoti vi
sos Italijos normalų judė
jimą. Didžiaumoje darbo 
žmonės ignoravo komu
nistų įsakymą. Jei kur lai
kėsi to įsakymo, tai dau
giau iš baimės komunistų 
keršto, o ne iš simpatijos 
jiems.

tinui prieita prie šiokio 
tokio susitarimo tarp ka
syklų savininkų atstovo ir 
angliakasių unijos vado 
John A. 
baigtas.

Lewis
350,000

Lewis ir streikas

telegrama įsakė 
streikuojantiems

Pečius-Saugi Vieta Pini- 
ms, Bet T* Iki 
Vatarienčs

I

Shreveport, — L. Travis
minkštosios anglies kasė-;McCrey rado saugią vietą 
jams grįžti darban.

4 Streikas buvo kilęs dėl 
angliakasių ne n s i j o s. 
Nors streikas baigtas, bet 
unija ir jos vadas Lewis 
dar turės teismui atsaky-

• — pečių paslėpti $2,000 i- 
ki galės padėti į banką. 
Bet jo žmona, to nežino
dama, užkūrė pečių vaka
rienei kepti ir iš $2,000. 
beliko tik pelenai.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
ŠEŠTADIENI. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES—WESX,SALĖM, MASS.

Britanija Suspendavo
Ldž„tX, r B—-Mimes Bausmę I

Į

■----- Londonas, — Anglijos •
| Kam, kam, bet jau So-, Vokiečiai įteikė ofįcia- parlamentas 245 balsais • 

vietų Rusijai kalbėti apie iįaį generolams Clay ir prieš 222 nubalsavo su-j įvyks Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies
“peržengimą, demokrati- Robertsan savo pasiūly- spenduoti mirties bausmę dainos, muzikos kuriniai, pranešimai ir kalbos plauks
nių principų”, tai kaip de- mus> kad sujungtoms zo- žmogžudžiams per penkis oro bangomis į visų klausytojų namus,
glajai kalbėti apie manda- noms pirmais metais metus,
gumą bei švarumą.

Peržiūrėjimas senų su
tarčių demokratiniu būdu, 
tai nėra laužymas sutar
čių, kaip kad daro Sov. 
Rusija.

mas peržengiąs “elemen- sujungtos ir būtų sudary- 
tarius demokratijos prin- ta vakarų vokiečių vai

zdžia.
šeštadienį, balandžio 17 d., 1:15 vai. po pietų

Atna,,Hno Derybas 
Dėl Algų

I

16 TAUTŲ UŽBAIGĖ EUROPOS' 
PAGALBOS PROJEKTĄ Įdio

___________________
Paryžius, bal. 15 — Eu-misteriams, kurie susi- Kennebunkport, Maine.

ropos Komitetas dėl Eko-1rinks penktadienį, balan- Pasiklausykite radio programų šeštadienį ir sek- 
nominės Kooperacijos jau džio 16 d., kad jie galuti- madienį iš tos pačios stoties — WESX, Salėm, Mass.

• * • - ......................... * • * » *

Kviečiame visus iš anksto užsisakyti tikietus į

SEKMADIENE LIETUVIU KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, balandžio 18 d., 10:30 ^val. rytą ra- 
programą išpildysime giesmėmis, liaudies daino- 

jmis, muzikos kuriniais, pranešimais ir kalba.
Kalbės kun. Placidas Barisa, Pranciškonas, iš

paruošė projektą, kad nai užtvirtintų tą projek- 
sekmingai pravesti tarp tą, pagal kurį sudaroma

i Europos tautų pastovi Europos tautų ko-šių radio valandų koncertą, kuTis įvyks sekmadienį, 
Keturios didžiosios sker- į Europos Atstatymo Prog- operavimo < _
dvirhi įrnmnnniina atnaii. rialai Marshall’o Taipgi bus išrinkti naujai Boston. Tikietų kainos:

Chicago, D1M bal. 15 —I Vakarų

dyklų kompanijos atnau-'ramą pagal 
jino derybas su United planą.

I
I

organizacija. I gegužės - May 2 d., 3:30 vai. po pietų, Jordau Hali, 
: — $1.20 ir $1.80, priskaitant

organizacijai viršininkai, valdžios tąksas. 
Ši organizacija užmegs Visais šių radio programų reikalais rašykite ar-— jeigu komunis- Packinghouse Workers of į

America, CIO, derybas dėl; Pasitarimuose dalyvavo santykius netik su Jung. ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
algų pakėlimo. Į16 Europos tautų atsto- Valstybėmis, 1. ‘ ~ ~ .

Prezidentas Trumanas.vai. Dabar paruoštą pro- Jungtinėmis Tautomis ir
Kp. paskyrė tarpininką. Ijektą įteiks užsienių mi- jų pagelbiniais skyriais.

algų pakėlimo. bet ir su į 366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 

'7-1449.



Penktadienis, Balandžio 16, '48

ĮVAIRIOS žinios
MIRĖ T. AMANDAS ANUŽIS,

O.F.M.
Šių metų vasario mėn.J 

28 dieną. Vokietijoje, po! 
operacijos, plaučių užde- > 
gimu. 28 metų amžiaus,! 
mirė Lietuvos Pranciško-1 
nas Tėvas Amandas Anų-* 
žis.

T. Amandas per pirmąją i 
rusų okupaciją buvo pa-Į 
bėgęs į Vokietiją. Kurį j 
laiką, nacių priverstas, jis 
dirbo vienoje Berlyno į- 
staigoje. paskui tęsė filo
sofijos - teologijos moks-; 
lūs Muncheno Prancišką- ■ 
nų seminarijoje. 1946 me
tais velionis buvo įšven
tintas į kunigus ir pasku
tiniu laiku dirbo pastora
cinį darbą vienoje prie 
Muncheno ligoninėje. Šis 
jaunas, pilnas gražių vil
čių kunigas, dar šiais me
tais, galvojo atvykti į A- 
meriką, į naujai sukurtą šiųjų sielos per Dievo gai- 
Lietuvos Pranciškonų Šv.! įestingumą tegul ilsisi ra- 

j Provinciją.; mybėje. Pranciškonas.

Rusijos Orlaiviai Virš 
Alaskos

DARBININKAS

i

i

Pritaria Paskirti Du Bilijo- 
nu Belcrij Orijhrbm 

Ir Rakietoms

___________________I 
SVEIKINIMAS

Washingtenas — Kon
greso Apropriacijos Ko
mitetas nubalsavo reko
menduoti Kongresui pri
imti bilių skiriantį $2,376,- 
100,000 praplėtimui mili- 
tarės aviacijos bei pradė
jimui gaminti orlaivių ir 
kontroliuojamų rakietų.

Šis didelės sumos pasky
rimas sulig biudžeto ne
būtų galimas be liepos 1 
d., bet Komiteto nariai 
rado reikalo šį dalyką pa
greitinti ir rekomenduoja 
pasiūlymą tuoj priimti ir 
pradėti darbą.
Tur&a Varys Lauk Komu- 

Ir Jy Takeidvta"

Shouhegau, Me. — Šios 
valstijos kongresm o n ė, 
Margaret C. Smith, savo 
kalboje kritikavo šios ša
lies administraciją už slė
pimą kaikurių svarbių 
faktų nuo visuomenės. 
Būtent, kąd mūsų valdžia 
žmonių nepainformavo, 
kad Rusija daranti didelį 
spaudimą ant Danijos ir 
Norvegijos, kad jos pasi
rašytų satelitinę sutartį 
su Rusija — reiškia taptų 
jos satelitais — kaip Če
koslovakija ir- k.; kad Ru-i 
sijos spauda ir radio sulig 
Stalino įsakymu kalba a- 

kapų išdygo per paskuti- • pįe Alaską, kaip apie dalį 
'Rusijos ir kad rusų rake
tiniai orlaiviai yra skrai
dę Alaskos padangėse.

Mrs. ‘Smith atsisakė pa
sakyti, kur ji tas žinias! 
gavo, tik pareiškė, kad ji Į 
neturi papročio kalbėti 
remdamosi netikromis ži
niomis.

Ji yra Kongreso gink
luotų jėgų komiteto narė.

Kun. Amandas -Anužis, OFM.

niuosius skausmo metus ’ 
mūsų merdėjančioje tėvy- 

'nėje? Sibiro laukuose?... 
Kas pasakys?!

Tėvo Amando siela ir 
visų kitų nežinioje miru-

I 
J

Provinciją, j mybėje.Kazimiero 1
Prieš pht savo mirtį jis' 
rašė į Ameriką viename 
savo laiške: “Išvykstu į j 
ligoninę, dėlto nebegalėsiu- 
daugiau rūpintis kelione į i 
Ameriką. Tikiu, kad T.l 
Provincijolas nesup y k s i 
ant manęs, kad taip atsi-: 
tiko. Aš juk nekaltas...” Į

T. Amandui nebereikėjo! 
rūpintis kelione. Negailės-J 
tingoji mirtis pakirto jį 
pačiame kunigystės pava
saryje. Jis nespėjo čia at-j 
vykti; nespėjo nei Salan-’ 
tuose pavėluotų primicijų jap, žinomas kaipo Sau- 
atgiedoti • 
amžinąją tėvynę, amžinai, prasidėjo ketvirtadienį,
nerimstančios savo širdies:balandžio 15 d. su šūkiu: 
nuraminti... | “Amerikos saugumas yra

Bavarijos Praficiškonų i jūsų saugumas”. Kaip tik 
kapinėse ištrėmimo me-’šis vajus buvo paskelbtas, 
tais supiltas jau antras:tai kaikurios bendruome- 
jauno lietuvio Pranciško-1 nės jau su kaupu išpildė 
no kapas. O kiek tokių (joms skirtas kvotas.

Prezidentas Trumanas 
Atidarė Saugumo 

Paskolos Vaju

Hashington, D. C. —
Prezidentas Trumanas, a- 
tidarydamas saugumo pa- 

jskolos vajų, pareiškė, kad! 
~ pasaulio taika remiasi ant! 
j tvirtos ir išsiplėčiančios i 

’ Amerikos ekonomijos.
Šis valdžios bondsų va-

Mayoras Netoleruosiąs 
Streiko Prieš Miestą

0
tiesiogi- 
Tėvynės 

kilnųjį

Generolas Douglas MacArthur (kairėj) atsi
sveikina Japonijoj atsilankiusį Paul Hoffman, 
kuris Prezidento Trumano skirtas Europos gelbė
jimo pagelbos teikimo administratorium.

ATVYKO 7 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

1948 m. balandžio 10 d. 
į New Yorką iš Vokietijos 
atplaukusiu laivu MARI
NE MARLIN atvyko pen
ki lietuviai, kurie apsisto
jo pas gimines bei pažįs
tamus: Emilija Labanaus
kienė apsistojo pas sūnų 

pro- 
Marąuette 

Milwaukee,

New York City, N. Y.— Povilą Labanauską,
Mayoras O’Dwyer įspėja fesoriaujantį 
darbininkus, kad jis “ne- University, ’ __
toleruosiąs miesto valdo- Wisc. Paulius ir Kunigun- 
mų transito linijų darbi- da Variakojai 
ninku streiko”.

Mayoras pareiškė, kad stroep'el
su dukra

įJina , apsistojo: 12346
1 Avė., Detroit,

Tačiau daugelis manė, 
kad Rusija tylės Trieste 
klausimu iki praeis rinki
mai, paliekant Italijos 
balsuotojus spėlioti apie 
jos tikrą nusiteikimą. Bet 
dabar aiškiai parodė, kad 
ji Italijos komunistų par
tiją paliko už tvoros.

Premieras De Gasperi 
sako, kad visame krašte 
pasireiškia anti - komu
nistinis piliečių nusiteiki
mas.

Ankara, Turkija — Sve
timų šalių piliečiai, įtaria
mi esą komunistais, bei jų 
simpatizatoriais - “pake
leiviais” būsią “prašomi” 
apjeisti Turkiją.

Tą paskelbė Turkijos o- 
ficialus organas “Anka
ra”. Šis patvarkymas, ap- 
rubežiavimui komunistų 
veikimo, įėjo į galią ba
landžio 1 d.

Žydai Prašo Kongreso Rem
ti Palestinos Padalinimu

Hashington, D. C. —Žy
dų delegacija įteikė Ame
rikos Kongresui 100,000 
petocijų su 2,000,000 pa
rašų prašančių Kongreso 
remti Palestinos padalini
mą. •

Didžiai Gerb. Ponui 
Kapitonui Šimkui.

Pasididžiuojančiai malonu 
girdėti, kad mūsų tautiečiam 
pavyksta užjūry aukštos civili
zacijos bei kultūros kraštuose 
ne tik tvirtai įsikurti bei moks
le prasisiekti, bet ir aukštų val
dinių tarnybų pasiekti.

Visi tie laimėjimai 
niai garsina mūsų 
Lietuvos praamžiais
vardą ir tuo patim žymia dali-, 
mi skina ir mums bedaliams 
tremtiniams kelią išemigruoti į 
kultūringas kraštus. Kaip ma
lonu kai daugis USA intelektu
alų ir bendrai aukštos visuome
nės sluoksnių susidarę apie 
mus gerą nuomonę. O tai turės 
didelės įtakos daugelį mūsų iš
traukti iš beviltiškosios tremti
nio būklės.

Patyriau spaudoj, jog ir Jūs 
Pone Kapitone, prie šio kilnaus 
darbo nemažai prisidėję. O 
kartu bestovėdamas ilgametės 
žmogaus teisių aukštame poli
cinės sargybos poste, 
garsinote ir valdinių 
tarpe lietuvio vardą.

Todėl šiąja Tamstų
metės tarnybos pasitraukimo ir 
į naująją perėjimo proga, leis
kite ir man pasveikinti kaipo 
kolegą buvusiojo Lietuvos po
licijos ilgamečio V-ko, o dabar 
beteisio D. P. vardu."

Su tikra pagarba,
C.

šauniai 
žmonių

iš ilga*

Studentai Evangelikai

' DĖKOJA
BALF Ir Jo Pirmininkui
Pabaltijo Universitetas 

Hamburge 
Lietuvių Studentų 
Evangelikų Būrelis 

Germany (24b) Pinneberg
BAL.F*o Ptrnrininkui 

' Kun. Končiai!
Didžios Krikščionių Šventės 

— Kristaus Prisikėlimo proga, 
mes Pabaltijo Universiteto lie
tuviai studentai evangelikai su 
dėkingomis širdimis, giliai su
prasdami ir įvertindami Tams
tos taip sunkų ir nepaprastai 
svarbų benamiams tremtiniams 
šelpti KRIKŠČIONIŠKĄ dar
bą. siunčiame Jums ir drauge 
visiems mūsų •broliams ir se
sėms Amerikos lietuviams nuo
širdžiausius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus! Telaimina 
Viešpats Dievas Jus visus ir 
Jūsų kilnų krikščioniškų šir
džių didžius darbus!

pas. Pirmininkas ir 
Sekretorius.

stroepel Avė., Detroit, . Kaip žinoma vienoje pa-
JIS padarysi}*. spręndįmąįMich. NaHatU Elena , »• - .■-y.,.--' -hdtafos Palestinos dalyje

Ruso Bdulvoja Ltktaty žydai nori įsteigti savo
Suskfaužymo Berlyne

Tyrinėjimą

— jis iškeliavo įrgumo Paskolos, oficialiai ^pie kelionės mokesties pjngaitytė laikinai apsi- 
' > ketvirtadienį, pakėlimą kitą savaitę, stojo New Yorke U. S.

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas

pakėlimą kitą
Tvirtai tiki, kad mayoras J Committee for the Euro- 
leis pakelti kelionės mo
kestį. Jeigu jis tą pada
rys. tai ir darbininkams 
algos bus pakeltos.

AFL ir CIO reikalauja 
nustatyti kelionės mokes
ti parduodant du ženklus 
už 15 c. Mayoras O’Dwyer 
jaučia, kad darbininkų at
stovai, kuriuos jis pakvie-į 
tė pasitarimui, atstovau-; 
ja svarbiausi organizuotų! 
darbininkb elementą, iš- MARINE “'fLASHEr“ iš! 
skyrus komunistus. Jis Anglijos atvyko Pranas

Berlynas, bal. 15 — Bri
tai pradėjo lėktuvų susi- 
daužymo pereitą savaitę

pean Children globoje.
Atvykusius be giminių 

ir draugų pasitiko Ona 
Valaitienė nuo Bendr. 
Am. Liet. Fondo.

Be to, kovo 30 d. laivu i tyrinėjimą be Rusijos at- 
MARINE FALCON iš Vo-i stovų dalyvavimo. Iš kar- 
kietijos atvyko Agota Ja-'to buvo susitarę, kad ben- 
nulienė, JAV pilietė, kuri [drai praves tyrinėjimą, 

i apsistojo: 10407 Cedar-|Bet rusai nesutiko išklau- 
lawn, Detrpit, Mich.

Taipgi kovo 31 d. laivu

jaučia, kad komunistai ge- Janavičius, JAV pilietis.
Šįmet išpuola gegužes 16 dieną, per Sekmines. Seimas riau norėtų streiko negu 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų V ienuolyne, Put- ! pinigų”. Streiko metu ko- 
nam, Connecticut.

Seimo tvarka: 11:00 Pamaldos; 12:30 Pietūs; 
2:00 Posėdis: 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus nenori turėti 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų dra su raudonaisiais, nes 
Girdos narius ir visus norinčius paremti N. Pr. Švč. žino, kad jiems nerūpi 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas, darbininkų gerovė. 
Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių pavasa-i ----------------
rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos

Centro Valdyba.

munistai skleistų savo ir 
Maskvos propa gandą. 
Rimtesnieji darbininkai 

nieko ben-

Mirė WaHace Motina

L. G. K.

Rusija Nesitiki Komunisty 
Lahnėpmo Italijoj

y JT > i
• iiP.i.rt

drai praves tyrinėjimą.

nepriklausomą valstybę, 
bet tam griežtai priešina
si arabai.

Toji žydų delegacija pa
reiškė, kad Kongresui bus 
priduota dar 3,000,000 pa
rašų su tokiu pat prašy
mu.

Delegaciją organizavo 
Political Action Commit- 
tee for Palestine.

Atliekame Spaudos Darbus
» Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u vę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

i plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų^ 
j programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš- 
■ tęs. konvcrtus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
1 spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston !7, Mass

syti amerikiečių ir vokie
čių, kurie matė kaip rusų 
kovos lėktuvas susimušė 
su Anglijos transportiniu 
lėktuvu, kur žuvo 15 žmo
nių, liūdymo. Britai pasi
priešino rusams, ir todėl 
rusai nedalyvauja tyrinė
jime.

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.

I
I

Trumai Įsakė Duoti Page
lų Potvynio Sritinis

Dės Moines, Iowa — 
i Čia mirė Mrs. Hertry C. 
įWallace, 80 m. amžiaus, 
: motina komunistų remia
mo kandidato į Amerikos 
prezidentus, Henry A. 
Wallace. Jos vyras yra 
buvęs Agrikultūros Sekre
torius - ministeris Respu
blikonų Harding - Coo- 
lidge kabinetuose. Į jos 
laidotuves atvyko visi še
ši jos vaikai.

»

PAIEŠKOJIMAS

I

Roma, bal. 15 — Rusija 
griežtai atmetė Jung. Val
stybių ,Britanijos ir Pran
cūzijos pasiūlymą grąžinti 
Italijai Trieste. Šis Rusi
jos žygis aiškinamas, kad. Prezidentas Trumanas į- 
ji nebesitiki komunistų' sakė duoti federalę pašal-
laimėjimo Italijos rinki-’pą nuo potvynio nukentė- 
mųose, kurie įvyks sek- jusiems žmonėms rytinė- 
madienį, balandžio 18 d. se ir pietrytinėse Kentu-

Spėjama, kad Rusija da-'cky srityse. Jis įsakė Phi- 
bar yra daugiau užintere- lip B. Fleming, Federalių 
suota tais kraštais, kurie Darbų Administratoriui, 

geležinės ųždan- tuojau parūpinti vietas 
negu italų komunis- žmonėms, kurie dėl potvy- 

! nių liko be namų.

Hashingtoi), D. C. —

yra už “ 
gos” 
tų abejojančia įtaka.

Ieškomas ŠAKURSKAITĖS
Ona ir Domicėlė, dukterys Juo
zo. Kilusios iš Lietuvos, Drau- 
denių kaimo. Žygaičių parapi
jos. Tauragės apskrities. Ieško 
artimas giminaitis. Jei kas ži
notų jų likimą, prašau praneš
ti šiuo adresu: M. Vilimas. 
6903 Mazarin St., Ville — 
‘Emard. Montreal. Canada.

DABAR PERSIKĖLE

Tel. SO 8-0501

Km, Balandžio 19 Atidarymas

NAUJOS ANGLIJOS PUIKIOS LENKTYNES 
Atidarymo Dienoje Bus

DAMON RUNYON MEMORIALAS
DVIGUBI UŽSIDARO 1:40 PO PIETŲ

8 Labai (domios Lenktynės Kasdien

BMfo 19 K MriMt 5

116 Dorchester St., So. Bostone

Kuris išbuvo biznyje per 59 metus 
E & W. BROADWAY,

J

I

I 
d

Suffolk Dovvns liko pagerintas, kad lankytojai 
turėtų daugiau patogumų ir gavo Naująją 

Išvaizdą.

Gatvėkariai ir butini eina liūdai.

t/ou ai
i

Suffolk. Dovvns,
---------------------- WS, „ME 2«pm/
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DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published Semi*Weekly except holiday weeks, when issued weekly.
-------- by--------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LAROR i
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, ,lerius metllS pavargę Vo- skundžia maisto Vicnodu- 

Mass. under the Act of March 3, 1870. i kieti jOS
Aeceptance for mailing at special rate of postage provided for In Sectlon - -

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918. 
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly _____ ___ __ $5.00
Domestic onee per week yearly $3.00
Foreign ytarly ........  $5.5<>

lietuviai Anglijoje
suturi-

Lietuviai tremtiniai, ke-.Tačiau beveik visi nusi-

stovyklose, pra- mu ir neskoningumu: an- 
,deda sklaidvtis plačiame glėms šeimininkėms toli 

prenumeratos kaina pasauly je. Palyginti, dide-gražu iki rūpestingų lie- 
Amerikoje metams....... .... $5.00 lįg įų skaičius (5,000 su tuvaičių ranku.
Viena kart savaitėje metams_ $3 00 . « ...... . ... i i.* *__
užs^nv metams C........... . $5.50 viršum) isikure Angli]o-1 Uždarbis svyruoja /vai-

lietuviai 
D. Brita- 
Sąjungą. 

veikia 
lictu-

I

Foreign onee per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj mėtoms $3.50 jęnr -jy galima užtikti riOSe darbo SritVSe. tačiau 
DARBININKAS beveik kiekviename didės- pragyventi ir šiek tiek su-

366 West Broadway, South Boston; Mass. niame mieste. **----- - ** -
Telephone SOuth Boston 8-2680 ’ įH -! GYVENIMO SĄLYGOS

Į Karas nalietė beveik vi- 
:są pasauli, todėl nenuo- 
! stabu, kad ir didesnieji 

; 'kraštai turi kai kuriu sun
kumu. Anglijoje sunku su 
butais, nelengva ir su 
maistu bei kitomis prekė
mis. Norėdama pagerinti 
savo ekonomines pozici
jas, ji ir įsileido taip va-_______ ______

savanorių euro- nuosavus namus galvoja. Į 
piečių darbininku. i Vienas — tikrai žinau —’

Lietuviai Anglijoje_ dir- jau įr nusipirko.

Karo nieks nenori, bet — visi prie jo ruošiasi.- 
tai daro tuo sumetimu, kad militarinis pasiruošimas 
būk tai užtikrina taiką. Toks įsitikinimas įgijo apy
vartą žiloj senovėj. Romėnai dar cezarių laikais sa
kydavo: jei nori taikos, ruoškis prie karo. Tačiau gy
venime tas posakis kaž kaip nepasitikrindavo, dėl la
bai aiškios priežasties: kas paruošta, tas turi būt su
naudota. žmogus įsigyja kokią brangią mašiną ne 
vien tam, kad ją parodytų, bet tam, kad ją atitinka
mam tikslui sunaudotų. Taip ir valstybė. Jei išugdo

sitaunyti salima. Tau dus 
žemės ūkio darbininkas 
per metus gali susitaupy
ti iki šimto svarų. Be abe
jo, išlaidieji niekuomet 
nieko neturi. Esama tokių 
ir Angliioje.

Pirmųjų mėnesių bėgyje 
dauguma lietuvių apsiren
gė, apsiavė, įsigijo reika
lingiausiu smulkesnių da
lykų. Tačiau yra ir tokių, 
kurie jau rimtai ir apie

Kibi. J. Kuzmickis labiau sustiprės, 
nes.

Į Visi susipratę 
susiorganizavo į 
nijos Lietuvių
Sąjungos skyriai 
beveik kiekvienoje 
viu kolonijoje ar stovyk
loje ir tvarko visą kultū
rinį lietuvių gvvenimą. Be 
to, veikia Volios senųių 
lietuvių įsteigtos draugi
jos (Šv. Kazimiero, Šv. 
Onos, Šv. Juozapo ir k.). 

Tiesa, jau atvažiavo kaį 
kurių lietuvių šeimos — 
motinos su vaikais. Ta
čiau apie lietuviškas mo
kyklas čia sunku galvoti 
ir visi vaikai lanko anglų 
mokyklas. Reikia manyti, 
kad motinos najė«*s vai
kams skiepyti tėvynės 
meilės kibirkštį ir jie Lie- gyvenimo 
tuvai nežus.

•a>
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Cezaris audros metu
Vertė A. Maceina

d

Baisios audros metu Ce- jam jėgos ištverti net ir 
zaris plaukė per jūra. Vii- tada, kai aplinkui jau visi 
nys buvo tokios didelės, bus nusiminę.
jog irklininkai pradėjo Ar žinai, ką tikėjimas 
rimtai bijojti. Tada Ceza- tau dar duoda? Drąsos 
ris sušuko: “Ko jūs bijo- ramiai sutikti mirtį. Ap- 
tės! Cezaris yra su ju- link mus eina amžinas 
mis!” Mano mielas! Kai keitimasis: čia pradžia, 

jūros bangos čia galas, čia gimimas, čia 
apsups tave iš visų pusių,*mirtis. Ir tu drebi iš bai- 
nenustok drąsos ir sakyk mės, matydamas nuolati- 
pats sau: “Ko bijai, mano nį gyvybės nykstamumą 
siela? Dievas yra su ta- ir nepastovumą. “Argi ir 
vim!” Tikrasis pasitikėji- man reiks mirti?” Patyri
mas Dievu anaiptol nepa- mas atsako: “Taip!” Tad 
stums tavęs į tingų fata- vienintelė mūsų viltis, nu- 
lizmą, priešingai, tu būsi galinti net mirties galybę, 
tuomet galingas optimis- yra tikėjimas į Dievą, pas 
tas. Dirbk uoliai, rodos, kurį mes amžinai gyven- 

pasitikė- sime.
Garsusis muzikas Hay- 

tikėk taip, kad, rodos, vis- dn’as visą savo gyvenimo 
ko tik iš vieno Dievo te- programą sutraukė į šito- 
lauktum. Štai krikščioniš- kį trumpą sakinį: “Su sa
kąsis gyvenimo menSs!

BAŽNYČIA, SAVI 
KUNIGAI

Visą laiką Anglijoje 
veno du lietuviai kun*i°rai: 
vienas Londone, antras 
Glasgove (Škotijoj). Kar
tu su darbininkais atva
žiavo dar trys kunigai, 

anglis. Tų sričių darbinin- spaudos, be organizacijos, kurie pusę metų turėjo tik pačiu savim 
kai jaučia vieną didelį be bažnyčios neilgai tęsės, eiti kitokias pareigas sto- tum, bet melskis ir pasi- 
sunkumą 
chozinį” 
tenka gyventi stovyklose, stovyklose — jie suorga- 
kurių didesnę dalį sudaro nizavo puikią spaudą, 
paprasti geležiniai bara- daugybę mokyklų, susibū- 
kai. Nei patogumų, nei ši- re į visus apimančią są- 

mvAo vzm* .1^0.0.apie lumos, nei ramybės, nei jungą, beveik kiekvienoje
žmoniją, kuri su pasibaisėjimu žiūri į karą, ypač da- geresnio poilsio. stovykloje turi savo ka
bai', kai visų akyse tebestovi žiaurios karo pasekmės.) Vedę ir mergaitės susi- pelioną, net koplyčią.
Amerikos ne tik visuomenė, bet ir vyriausybė žiūri išspietė tekstilėje. Nors čia 
karą kaip į neišvengiamą nelaimę. Kodėl gi neišven-' uždarbis nėra didelis, ta-keitė. Kas tik čia 
giamą? Karui reikia dviejų pusių: jei viena pusė ne- čiau galima gyventi pri- važiavo, turi dirbti sunkų 
stos į kovą, tai karo nebus. Taip atrodo, bet taip nėra,! vačiai, be to, savaitėje fizinį darbą, kad turėtu iš 
ypač šiais laikais, kai tenka kariauti su tokiais tarp- dvi dienos laisvos. Tai ko gyventi. Tačiau vistiek 
tautiniais banditais, kaip Hitleris. Jis ėjo žudyti, plėš- daugiausia ir vilioja žmo- tuo nesitenkinama ir jau 
ti, prievartauti. Teko kovoti už gyvybę, laisvę, doro- nes į šią darbo sritį. daug kas padaryta, 
vę, tikėjimą, šeimų nepaliečiamybę — žodžiu, už Die-j Pagaliau, mergaitės ir Pirmiausia — čia jau 
vą ir tėvynę. Tai pilnai pateisintas apsigynimo karas, moterys dirba ligoninėse, leidžiami du savi laikraš- liškomis _ 
Bet Hitleris, jau likyįdųotas, tai kokia prasmė naują Tačiau šituo darbu ne- čiai, abu. savaitraščiai: .noma^ tuo atveju sunkiau stovi prie vairo!” • -,^0, — »««* m»*, va
karą pradėti? Tokia pat prasmė, kaip Hitlerio laikais, daug kas patenkintas, nes Škotijoje “Išeivių Drau- su išpažintimi, pamokslo tikras religingo jaunuolio kėjimo akimis, yra ne kas
nes iškilo naujas tarptautinis pavojus — bolševizmas, lieka maža laisvo laiko, gas”, Londone — “D. Bri- supratimu, apskritai reli- paveikslas, jaunuolio ku- kita, kaip tik Amžinosios
Tas irgi plėšia, žudo, prievartauja ir dar su baisingu reikia gyventi ligoninės tanijos Lietuvis”. Nors a-įginiu pakilimu. —
pridėčku: iš šaknų naikina ekonominį gerbūvį, atsi- patalpose ir prisitaikinti biejų ekonominė padėtis’ /
gabendamas skurdą ir badą. Tad iškyla tokia pat pa- gana griežtoms namų tai- sunki, nors i 
reiga — apsigynimo karas. -syklėms. bendradarbiais,

Tai kodėl kalbama ir rašoma, kad Rusija karo; Maistu dauguma paten- vistiek dirbama, 
nebenori? Šiuo momentu gal ir nenori. Dar pilnai ne- kinti, nors yra ir išimčių, tikėti, jog ateityje jie dar i 700 lietuvių ------------- x-------  --------- a. ----- ——xi---------------------------------------------------------------------- 1 savo kunigą.

jau įteiktos 
lingos žinios. 

Apskritai 
viai nelabai 
kraštais ir laukia to laiko, 
kada galės grįžti į laisvą 
Lietuvą, šita viltis juos 
visą laiką ir palaiko. Pa
saulio įvykiai šuoliais ei
na į priekį ir, gal būt, Die
vas duos, kad ta valanda 
ateis.
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pernelyg didelę armiją ir vos pakeliamomis lėšomis XnS Taigi’ gyventi £alima*
SPAUDA, ORGANI

ZACIJOS
Tremtiniai žino, kad be

ūkio srityse. Jauni, vien-, 
“ suspiesti
žemės ūkio darbams; kiek' į mažesnis jų skaičius kasa

ją aprūpina visais naujausiais karo reikmenimis, tai .
ta kariuomenė prašosi į darbą. Sumobilizuota kariuo- v11?131-, ., 1 
menė turi ką nors veikti, lygiai kaip pritvinkę lietu- ” ,n ai
mi debesys turi sprogti žaibais ir griaustiniais. Visa
dos taip būdavo, tai kodėl dabar turėtų kitaip būti? 
Karo nenori nė Rusija, nė Amerika, o bet gi visi jun
ta, kad tarptautinė nuotaika taip įtempta, jog, rodos, 
pasaulis pilnas dinamito, kurs gali sprogti bet kuriuo 
momentu ir bet kurioj vietoj: Berlyne, Vienoje, Itali
joj, Graikijoj, Korėjoj ir t.t.

Čia lyg braunasi abejonė: ar gi iš tiesų karo 
nieks nenori. Čia nekalbama apie visuomenę,

— įgrisusį “kol- Gyvendami 
gyvenimą: jiems sąlygose

ęy-

vyklose ir negalėjo atsi
dėti religiniam darbui. Ta
čiau nuo šių metų kovo 
mėn. jų sąlygos pasikeitė, 
ir jie galėjo įsikurti kle
bonijose, lankydami apy
linkės lietuvius.

Lietuviai yra religingi 
__ _______ __v žmonės ir kunigus kuo 

Anglijoje sąlygos* pasi- galėdami palaiko. Pamal- nesitikėjo 
at- dų metu gausiai renkasi kranto, tik vienas mažas 

žaidė vi

sun klausiose 
Vokietijos

vo gyvenimu elgiausi kaip 
ir su savo kompozicijo- 

Baisi audra vėl suūžė, mis. Pradėdavau jas su - 
ir kalno didumo bangos Dievu ir su “Lauš Deo” 
mėtė garlaivį, lyg riešuto (Garbė Dievui) pabaig- 
kevalą. Visi keleiviai jau davau. Mintis apie Dievą 

išlipsią ant buvo ta aukso gija, kuri 
traukėsi per visą mano 
gyvenimą. Dabar noriu ji 

mentų, gieda lietuviškas duje šito mirties baime pabaigti 
giesmes ir p. Tačiau keli kvėpuojančio triukšmo. Deo!”

Puikios

bažnyčioje, eina Sakra- vaikutis ramiai

> triukšmo.
“Ar tu nebijai, vaikeli?”

giesmes ir p. Tačiau keli kvėpuojančio 
lietuviai kunigai nepajė-

irgi su “Lauš

pavasario gėlės, . 
gia visų aplankyti ir daž- — paklausta jis..— “Ko skaidrios padangių žvaig- 
nai tenka tenkintis ang- aš bijosiu?” — atsakė kū- ždės, nekaltybe spindu- 

-±xi---- pamaidomiSe ži- dikis, — “juk mano tėvas liuojančios kūdikio aku-
— Tai tės, — visą tai, žiūrint ti-

pasiruošus. Numano, kad nežiūrint savo milžiniškų-------------------------------------------------------------------
armijų, jos namų frontas dar persilpnas susikirsti su mas vienoj šaly išsilaikyti nebegali. Visas pasaulis 
Vakarų ekbnominiu pajėgumu. Rusijai reikia stiprės- turi būt komunistinis. Kad skurdas tai visiems skur- 
nio namų fronto, ypač Vokietijos. Ji mano, kad suko- das.
munistinta Vokietija sudarys neišsemiamą pramonės' Žinant tokį bolševikų tikslą — o kas jo nežino?— 
aruodą. Tad kol dar to tikslo neatsiekė, bolševikai • dar tebeturinčiai laisvę žmonijos daliai nebelieka ki- 
laikosi*Lenino nurodytos taktikos: du žingsniu pir- tos išeities, kaip gintis prieš gręsiančią pasauliui ne- 
myn, vieną atgal. Grasina, provokuoja, grybštelia ko- laimę — bolševizmą. Nenorint teks kariauti, jei ne da- 
kią silpnesnę valstybę, — Čekoslovakiją, ar, Suomiją bar, tai vėliau. Į karą stumia ne kas kits tik Rusija.
— ir žiūri, kas toliau bus. Jei pęr karšta, atsiprašo, 
iškelia britams bei amerikiečiams pokilį ir vėl savo 
daro. Niekad nuo savo tikslo nenutolsta, o jų tikslas
— pasaulinė revoliucija. Jie jau ištyrė, kad komuniz-

ris kiekvieno gyvenimo Grožybės atspindys. 
___ r____  Anglijos katalikai vys- smūgio metu jaučia esąs 
sunku ir su lupai lietuvius katalikus pridengtas Dievo rankos, 

ta č i a u į tėviškai globoja ir paža- kuris žino, kad prie gy- 
Reikia dėio dėti pastangų, kadiVenimo laivelio vairo sto- 

turėtų vieną (vi Dangiškasis jo Tėvas. 
Tuo reikalu į Ir jei tik jis tikras, kad 

jiems reika-jtaip yra, tada net nė di- 
j džiausi smūgiai,_ nė di- 

imant, lietu- ■ džiausi skausmai jo ne- 
žavisi kitais

Tad reikia gerai apsidrausti sakant, kad Rusija karo 
nenori. Koks čia skirtumas, jei šiandien karo nenori, 
nes dar nepasiruošus, o rytoj sustiprėjus, pati užpuls?

K.

Gali likimo smūgiai pri
lenkti mane ligi pat že
mės, gali ligos kankinti 
visą gyvenimą, jei turėsiu 
tvirtą tikėjimą, sakysiu 
sau: kiekviena Dievo var
dan iškentėto skausmo a- 
šara bus perlas mano per
galės karūnoje.

parblokš. Ši mintis duos Gali mano jėgos visiškai 
.išsekti, gali paliegusis kū- 

Tuo gi tarpu visi dirba, nas net nebetekti gyvy- 
raminasi, guodžiasi. Bet bes, jei turėsiu tikėjimą, 
lietuviai jau pratę kentėti sakysiu sau: visa tai yra 
ir vargti: vargo tėvai, tik lukštai, tik vabzdžio 
vargsta ir vaikai. Tačiau lėlytė; dabar štai išskris 
po vargų paprastai ir amžinam gyvenimui mar- 
laisvė labiau, vertinama, gas drugelis.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

13.

Kur dingo Pochotinas?
•

Alena nenorėjo prisipažinti. Pagaliau ji 
nė pati tikrai nežinojo. Rankos nuo brūzgy
nų peršti, petį kiek daugiau skauda — neži
nia nuo ko. Jos išgelbėtos, tai svarbiausia, o 
visa kita — tik ranka numoti.

— Ne, ne! Čia tik kažkoks mažmožis.
Grūzdas vis dėlto norėjo pažiūrėti. Ji ne

sidavė. Grūzdas gražumu prašė, kad duotųsi 
apžiūrima. Ji elgėsi kažkaip nenormaliai. Ir 
balsas nusilpnėjęs, ir akys karštligingai žė
ri. Priėjęs artyn, jis pastebėjo kairiajam 
pety pradrėkstus drabužius ir besisunkiantį 
kraują.

— Nugi čia tikra žaizda. Taip... Ačiū Die
vui, paviršutinė. Kaulas nepaliestas. Bet rei
kia ko greičiausiai aprišti.

Išsitraukęs iš ančio baltos drobės skarulį 
— tokio ištekliaus jis visuomet prie savęs 
turėjo — rūpestingai jos petį apraišiojo.

— Na, dabar bus geriau. Ar jautiesi labai 
nusilpusi?

Alena mėgino linksmai šypsotis.

— Visai ne. Iš naujo galėčiau į kautynes 
stoti.

— Tuščia jų tų kautynių. Dabar ko grei
čiausiai grįšim namo. Bet pirmiau reikia pa
sirausti krūmuose, gal surasim sužeistą ar 
nukautą komisarą.

Partizanai išrausinėjo visus apylinkės 
raistus, išvartė visus krūmokščius ir brūz
gynus, bet Pochotino niekur nerado. Grūz
das pakraipė galvą.

— O kur tas kitas?, Sakote kad su komi
saru buvo tas jo bičiulis lietuvis.

— Taip, — atsakė Aldona, nes Alena pra- . 
dėjo aiškiai silpnėti. — Jis buvo su mumis 
kautynių pradžioje, bet kai bolševikai pra
dėjo mus pulti, jis kažinkur dingo.

— Bailys. Matyt, abudu panašūs bailiai ir 
niekšai. Ir komisaras veikiausiai apsimetė 
sužeistu ar nukautu. Ritosi, ritosi, nusirito 
tiek toli, kad galėjo saugiai pabėgti. Pakal- 
nikė ir krūmokščiai. išgelbėjo. Bet aš dar 
.vis negaliu tų kautynių suprasti. Išeina, kad 
Pochotinas jus gynė. Reiškia, jis buvo atsi
vedęs gaują istrebitelių ir šnipinėjo apylin
kėse, norėdamas ką nors pasigauti. Kaip tik 
į tą laiką ir jūs išėjote pasivaikščiot. Neti
kėtas jam laimikis — pasiimti į nelaisvę net 
tris gražias moteris. Nudžiugo senis. Bet ot 
ir istrebiteliai nudžiugo, tokį laimikį pama
tę, ir neklausydami Pochotino įsakymų, vi
sas tris norėjo sau pasiimti. Ir štai dėlko 
Pochotinas turėjo su jais susikauti. Jūsų 
laimė, gražuolės, kad komisaras čia buvo.

Jei būtumėt patekusios tiesiog į istrebitelių 
rankas —

Aldona užsikimšo ausis.
— Nebaik, pons kapitone, nes aš nė min

tyti apie tai nenoriu!
— Gerai, aš nebaigsiu. Bet tai parodo ko

kiam pavojuj jūs pasistatėt, o vis dėl to, 
kad nenorėjot klausyti išmintingų patarimų.

— Aš žinau, kad kapitonas esi be galo 
apsukrus ir išmintingas — Alenutė dieną ir 
naktį apie tai pasakoja — bet kam jau taip 
save girti?

— Aš nebe vienas perspėjau ponią majo- 
rienę ir kitas ponias, — tarė kiek įsižeidęs 
Grūzdas. — Tamstos tetutė Eugenija daug 
daugiau pamokslų jums išrėžė. Pagaliau, 
tas mūsų išmintingumas — tai ne kas kita, 
tik kartus prityrimas. Aš tik stebiuosi, kad 
Alenutė, tiek kartų su burliokais susidūrusi, 
tokio pavojaus nenumatė.

— Atrodo, kad ji pavojaus kaip tik ieš
kojo. Tai kažkokia vyriškai didvyriška sie
la.

Grūzdui labai patiko toks Alenos įvertini
mas, ir jis suminkštėjo.

— Na, didvyriškumo ir jums su Emilija 
netrūksta. Juk taip ryžtingai šaudėte. Tik, 
mat, kautynėse reikia daug įgudimo. Tuo
met ir savitvarka ir šaltas kraujas pasi
reiškia. Kiek daugiau prityrimo, ir jūs būsi
te vyriškos didvyrės.

Aldona savo ruožtu gyrė Grūzdo narsą,

kad tokiu mažu partizanų būriu taip greit 
išblaškė istrebitelių gaują.

Grūzdas tik šyptelėjo.
— Nežinau už ką ponia majorienė pasakė 

man komplimentą. Kad su septyniais par
tizanais išblaškiau du syk tiek istrebitelių? 
Tai toks mažas dalykas, kad man būtų kok
tu su juo pasigirti. Nugi tie septyni parink
tieji mano partizanai galėtų sėkmingai kau
tis prieš septyniasdešimt burliokų. O čia 
dar netikėtai juos užklupbm. Užteko tik 
riktelti “valio” ir kautynės buvo laimėtos. 
Juk pačios matėte. Gi mums tai ištiesų teko 
baisiai nustebti, kad trys moteriškės taip 
ilgai prieš jų gaują atsilaikė.

— Čia tai jau Alenutei garbė priklauso.
— Ir jums, ir jums. Bet — ta vargšelė 

eina silpnyn.
Taip, Alenos jėgos aiškiai silpnėjo. Grįž

tant namo, pradėjo svyruot. Grūzdas pamo
jo vienam partizanui ateiti į pagalbą, ir juo
du, paėmę Aleną už pažastų, pusiau veste, 
pusiau nešte, parsigabeno ją į rūsį.

•

Pergalės laimikių mažai jie teparsine- 
šė: vos keletą pamestų šautuvų ir porą ran
kinių kulkosvaidžių. Vis šis tas. Priešui nuo
stolių ir gi perdaug nepadarė. Vos keletas 
barzdotų lavonų liko mūšio vietoj. Kas juos 
nukovė? Daugumą partizanų kulkos, bet 
vieną kitą ir Alenos pištalietas nuskynė. Už 
savo žaizdas ji gausiai atsilygino.

{Bus daugiau)
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Penktadienio, Balandžio 16, 48

Velykų Atgarsiai
Šv. Kazimiero parapijoj šie-

vajų lietuviams 
Taigi, 

ir visų

KAS ‘
gobėti lietuviu 

kolonijose *
LEWtSTON, MAINE

Balandžio 11 dieną Le veisto ną 
nustebino atvykęs iš Worceste- 
r’io, Mass. Vyčių 26 kuopos te
atras. Gražiai perstatė muzi- 
kalinę komediją: — Mečislovo 
šnypštyčio kelionę į Ameriką. 
Gabi autorė Rita Brazauskas 
sugebėjo veikalo turinyj meniš
kai įpinti daug švaraus juoko.« 
Teatro direktorė Marytė Jurge
lionis įdėjo daug pasišventimo 
veikalo režisavime. Pianu su
maniai akompanavo panelė Ol- 
ga Keršytė. Veikalo perstaty
me dalyvavo 25 asmenys. A- 
part teatro p. M. Jurgelionis 
pasakė nepaprastai juokingą 
monologą — Moterys neapsi- 
leiskim. o p. Pranas Zinkevičius 
nuostabiu baritonu sujaudino 
nevieną gražiom dainelėm.

Jų tolima 200 mylių MtNi onė. 
gražus dainavimas, puiki vai
dyba sujaudino visus levvisto- 
niečius. tuo labiau prisiminus, 
kad tai jaunoji karta. Lietuvos
nemačiusi... ir dirba aukojasi, gerai. Per abu 
kad pradžiuginti, pralinksminti kos buvo perpildyta 
savo brolių, sesučių, tėvelių su- Vyčiai*yra publikai labai dėkin- 
vargusias širdis.

Vyčiams linkime Ilgiausių 
metų! Širdingai dėkojam su vil
timi. kad jie nepamirš mūsų ir 
ateityj! Leaistonietis.

prašome 
apylinkių 
kuoduos- 
pasirody-^

Skelbia Vajų

BALF’o vietinio skyriaus iž
dininkas ir stambus biznierius 
Vincas Zinkevičius, pranešė, 
kad Brocktono kolonija, prade
dant bai. 18 d. ir baigiant ge
gužės 2 d. skelbia rūbų ir mai
sto rinkimo 
tremtiniams.
Brolktono
miestelių, pasistengti 
niausiai tame vajuje 
ti. Žinote, kad mūsų broliai ten pasidės. Išmestųjų daiktus su- 
alksta ir pusnuogiai vaikščioja, krauna į rūsį, o žmones su- 
Tat. atidarykite savo širdis ir grūdžia kur nors į vieną kam- 
duosniai aukokite. Drabužius ir 
maistą prašome nešti šv. Roko 
par. salėn. Brockton. Mass.

Kai tik Turkijai ir vėl buvo šios šalies Kongreso užgirta militarė pa- 
gelba, tuomet lėktuvnešis Rendova, matomas šiame vaizde, buvo pri
krautas Alameda, Cal., karo lėktuvais ir išplaukė į paskirties vietą.

Irai mylėjo. Linkiu, kad ir ište
kėjus ją lankytų ir sėkmingai 
ištekėjus linksmai gyventų.

Bąlandžįo 5 d. buvo palaido-
.tas geras, senas parapijietis j. met labai gražiai praleidom Ve- 
• Janulis, kuris paliko didelę šei-. lykų šventes. Didžiąją savaitę 
mą (suaugusią). Buvo palaido- kiekviena dieną buvo laikomos 
tas iš lietuvių šv. Jurgio baž- ’ ’J‘"
nyčios, kurią jis ir visa jo šei
ma lankė. Mišios buvo iškil
mingos prie trijų altorių. Per 
mišias jų giminaitis, Pranas 
Sitavičius, pagiedojo “Kad šir
dį tau skausmas suspaus“.!
Vargonais palydėjo A. Stani- 
šauskąs. Bažnyčioj ir kapuose 
buvo daug žmonių. A. a. Janu
lis buvo geras lietuvis. Jis ne
tik parapijai aukojo, bet reika
lui priėjus aukojo ir Lietuvos 
reikalams. Ilsėkis ramybėje! O.

barį.

NASHUA, N. H,
NATHBURY, CONN.

Š. m. balandžio mėn. 2—9 
dienomis įvyko “minstrel“ ir 
šokiai, kuriuos surengė Vyčių 
7-toji kuopa. Programos išpil
dyme dalyvavo virš 70 asmenų 
ir visi savo roles atliko labai 

vakarus publi- 
svetainė.

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, bai. 18 

7:30 vai. vakare. Šv. 
rapijos salėje įvyks 
Choro rengiamas 
TAS - TEATRAS.

Išgirsite gražių

gi. kad taip gausiai atsilankė į 
jų parengimą ir perpildė gana 
erdvią svetainę.

Balandžio mėn. 11 d. para
pijos naudai buvo suruošta va
karienė. Ruošė Kančios Arki- 
brolija. Publika ir čia atsilankė 
gana skaitlingai.

m., Balandžio mėn. 
pa- buvo atlaikytos

d., š.
Roko

Didžiojo draugijos mišios.
KONCER- mos kiekvieno i
\ sekmadienį, 8 valandą. Prašo-
lietuviškų me visus vyrus prisirašyti prie 

teadiiį-if-pasidžiaugsite-vsidi- Vąrdū Draūgijta. -
nimu. Bus vaidinama komedija rie priklausys prie šios drau- 
“Teta iš Kalifornijos". Vaidins gijos. Kristaus nebus užmiršti, 
mergaičių grupe: 
Onutė Norkiūtė.

11 d., 
Šv.

kurios 
mėnesio

8 vai. 
Vardo 
laiko- 
antrą

Šv. Vardo draugijos - kortavi- 
Alicija Alins- mas įvyks balandžio mėn. 18 

kaitė. Florencija Tamulevičiūtė, dieną Šv. Juozapo senosios mo- 
Margareta Mazgelienė. Juzefina kvklos kambariuose, 2:30 vai. 
Juzenaitė. Julė Valentukevičiū- po pietų. Toje pačioje vietoje 
tė. Margareta Jonušaitė. .kortavimas įvyks ir balandžio

Dainuos Adomas Barauskas/mėn. 25 dieną. LDS 5-oji kuo- 
tenoras ir kiti solistai. Daly- j pa prašo skaitlingai atsilanky- 
vaus ir svečiai: svetys juokda-įti.
rys iš Bostono ir Mariana polio ’ šv. Juozapo parapijos klebo-
Kolegijos studentų grupė. Inas. kun. J. J. Valantiejus, 30 

Nuoširdžiai kviečiame visus dienų išvyko į Floridą. Komp. 
atvykti į šį vakarą. -A. J. Aleksis buvo išvykęs į

Atvykusieji būsite patenkin
ti. Šios rūšies parengimuose 
dalyvavimas yra tai paakstini- 
mas jaunimui ir toliau nenuils
tančiai veikti. O ypač, kad šio 
parengimo pelnas skiriamas 

Bažnyčios Statymo 
Taigi atsilankiusieji 
laimės: ir pamatysi

linksmą vaidinimą, dainas, ir j deliam reikalui, 
parems parapijos reikalus.

Naujos
Fondui, 
dvigubai

!
i
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!
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iškilmingos pamaldos, kurių 
metu skaitlingai parapijiečiai 
dalyvavo. Lankėsi ir daug sve
timtaučių, kurie gėrėjosi gra
žiai išpuoštais altoriais ir Kris
taus karstu.

Velykų dieną skaitlingai susi
rinko parapijiečiai į Prisikėlimo 
šv. mišias. Procesija, kurioje 
dalyvavo mažos mergaitės ir 
Marijos vaikelių draugijos na
rės labai gražioj tvarkoj ir 
bendroj eisenoj darė malonų į- 
spūdį. Choro iškilmingas giedo

simas tikrai priminė kiekvie- 
: nam, kad Kristus prisikėlė. 
Skaitlingai parapijiečiai artino
si prie Dievo stalo, kas darė

Ugoąis
Šiomis dienomis mūsų para

pijos klebonas kun. M. Cibuls
kis susirgo ir dabar randasi 
St. Raphael’s ligoninėje, New 
Haven, Conn. Prašykime gero
jo Dievulio jam sveikatos, ir 
vėl darbuotis su mumis.Velykų įspūdžiai. Šv. 

kos šiemet praėjo labai gražiai, 
ir įspūdingai, nes žmonės gau
siai aukojo dėl gėlių bažnyčios 
altorių papuošimui, ir skaitliu- 
gai lankėsi per visas pamaldas 
bažnyčioje. Seselės Kazimierie
tės, skoningai papuošė Jėzaus !go prieš keletą savaičių. Ji po 
karstą ir kitus altorius, taip/ 
kad Nashua katalikų bažnyčia 
atrodė gražiausiai. Velykų die
ną. 6 vai. rytą šv. mišios buvo 
su išstatytu švč. Sakramentu. 
Šv. mišių metu choras giedojo 
naujas ir gražiai parapijos var
gonininko J. Tamulionio pa
ruoštas giesmes.

Vaikelių procesija, kuri susi
dėjo iš apie 100 berniukų ir 
mergaičių, vadovaujama Sese
lių Kazimieriečių, tikrai buvo 
įspūdinga.

Vely-
Ęjtį ligony*

Ponia Ona Overkienė, 
Overkos žmona, jau 6 savaitės 
kaip susilaužė ranką. Ranka 
gy>-

Apalonija Staniulienė susir-

Jono

truputį stiprėja. Abi moterys 
yra LDS 65-tos kp. narės. Jos’ 
yra gydytojo Umpos priežiū-’ 
roję.

Melskimės už sergančius, iri 
mirusius. j

ko jo publikai už skaitlingą at
silankymą.

Daug pasidarbavo šie asme
nys: A P. Sitavičius, O. Yanu- 
šas, O. Radvilaitė, V. Ęrilyi- 
čiu8, A. Zikaras, C. šulinskaitė, 
F. Ruoss, M. šulinskaitė, 
Šųmskytė, H. Cook, Lilian Ar- , * dieną, 4 vai. po pietų, Dievo 
gus, H. Vilčinskienė, O. Lu- Motinos Sopulingos bažnyčioje, 
činskienė, sesutės Anusauskas, Harrison.
J. ir R. Jurkšaičiai, F. CesikasJ Kunigas Jonas Scharnas iš 
J. Minalga, St Ribokas, G. Mi- Jersey City suteikė šliūbą. So- 
nalga, A Klimaitis, P. Radvi-1“^ HeJen Augustinaitė iš__________________
las, J. Batsevičius, A. Mikuc- (Kearny giedojo “Panis Ąngeli- parūpins sąjungietės. 
kis, T. Budraitis, ir A Styni- cus”, kuriai akompanavo var- 
šauskas. jgonais Mae Donnelly iš Jersey

Buvo ir svečių iš kitų koloni- City. Vestuvių puota įvyko

Vestuves
Eva Pamperiūtė iš Keamy ir nepaprastai jaukų vaizdą.. i

i Jonas Galauskas iš Brooklyn 
B , apsivedė sekmadienį, balandžio

LAPC salėje, Kearny.
Vestuvių pulke dalyvavo se

kantys — pamergės Genevieve 
Pamperiūtė ir Theresa Mitcheil 
iš Kearny, svočia Adelė Shaw- 
konienė iš Harrison. Pabroliai

jų, o ypač iš New Haven, Ct., 
Į kolonijos lietuvių darbuotojos: 

.J M. Jokubaitė, J. Kazlauskienė, 
j R. Roman ir O. Kvaratienė.

________ | šis vakaras choro buvo ren-
Ateinantį sekmadienį, bai. 18 giamas parapijos naudai. Ma

cį., 8 vai. ryto, LDS 65-ta kp. nau, kad pelno liks keli šimtai I Walter Galauskas iš Brooklyn,

I

Margučių ir Kortavimo 
Pramoga

Moterų Sąjungos 33-čia kuo
pa rengia šaunią pramogą, ku
ri susidės iš kortavimo dovanų, 
ir kiekvienas atsilankęs bus ap
dovanotas margučiais, kuriuos

: A. J. Aleksis
Canadą. Už savaitės sugrįžo.

Pas mus darbai eina gerai, 
Į bet vienas reikalas yra netvar- 
’ koje. nes trūksta gyvenamų 
'namų. Pasitaiko, kad iš namų 
išvaro bet kurią* šeimą, kuri 
nebeturi tada kur pasidėti. Tei
sybė. nelengva yra iškraustyti 
šeimą iš namo, tačiau esant di- 

nežiūrint vis- 
____ j ko. iškrausto. Niekas neatsi- 
Choristai J žvelgia į tai, kur iškraustytieji

Rengėjos M. Ramanauskienė, 
P. Zikienė, ir M. Jokubaitė, 
ruošiasi visus pavaišinti įvai
riais gardumynais ir sakė, kad 
bus visokių siurprizų tiems, ku
rie atsilankys.

į Pramoga įvyks Balandžio- 
April 25 d., 3:00 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje. Visi kvie
čiami 
laiką

atsilankyti ir smagiai 
praleisti. M.Frank Pocius iš 

svotas William 
Elmhurst, L. I.

Jaunavedžiai kaip sugrįš 
Niagara Falls ir Canados, apsi
gyvens 1095 Halsey Street, 
Brooklyn.

Jaunoji Galauskienė yra vi
siems New Jersey ir New 
York o lietuviams gerai žino
ma, nes yra pasižymėjusi nuo 
mažens savo pasišventimu ir 
puikiais darbais dėl savo tau
tos ir Bažnyčios. Visi Harri- 

| son - Kearny parapijiečiai 
Į siunčiame geriausius linkė ji- 
<mus jaunavedžiams.

Harrison 
Masones

ir 
iš

yra užprašiusi šv. mišias ir f * “ 
bendrai eis prie šv. Komunijos, chorui 
Visi nariai prašomi dalyvauti, metu buvo kleb. kun. 
Po mišių bus trumpas susirin- Kazlauskas ir kun. V. Prans- 
kimas. ~ E.P.8. kietis. Garbė yra tokiam jauni-

įmui ir turėtų daugiau mūsų 
kolonijoj tokių atsirasti ir pri- 

‘ aidėti prie lietuviško dainos 
.darbo. 4 ą -

jų Korespondentų Grupė š. m.) Balandžio 3, susituokė Helen 
balandžio mėn. 18 dieną rengia Klimas. Reikia pažymėti, kad 
vaidinimus ir šokius šv. Jurgio ta ibuvo lietuvaitė, kalbėjo la- 
par., auditorijoje. Programą iš- bai gražiai lietuviškai, parapi- 
pildys Akrono mėgiausi artis- jos reikalai buvo jai nesvetimi, 
tai, suvaidindami dviejų veiks- ir reikalui priėjus pasidarbuo- 
mų tikrai linksmą komediją: davo. Lietuvišką bažnyčią tik- 
“Mulkinė ir mulkintojai“. Pro
gramos paįvairinimui, šv. Jur
gio mokyklos suaugesni vaikai 
išpildys solo ir duetus. Be to 
'tikimasi susilaukti gerb. svečio 
iš Chicagos, Ig. 
raščio “Draugo“ 
Pradžia 4:30 vai. 
kiai prasidės apie 
karo.
tras.

Jūsų laukia įvairiausios vai
šės su užkandžiais iki vėlybos 
nakties. Įžanga tik 50 centų. 

IV18U8 nuoširdžiai kviečiame at- 
j šliaukyti ir praleisti su mumis 
linksmai ir be rūpesčių laisva- 

iitutfStaTs^s.' 1^-..At^kd™‘J“.k“tu p*

Gerųjų ir darbščiųjų moterė
lių darbu bei duosnumu, buvo 
į&msyti altorių uždanga
lai. Ponios Anelė Zautrienė ir 
Marijona Matioškienė, paauko
jo liną ir numezgė visas kar- 
batkas, kurias p. Ona Lapizie-i 
nė, pasiuvo. Taigi per Velykas 
altorių papuošimas atrodė la- 

, bai gražiai.

Dabar, po Velykų, parapijie
čiai su kun. J. Bucevičiu prie
šakyje deda visas pastangas 
surengti šokių vakarą, kuris į- 
vyks bai. 30 d., 8 vai. vakare, 
City auditorijoje, Spring St., 
Nashua.

Tame vakare bus proga dide
lių ir naudingų daiktų dova-į 
noms. Orkestras atvažiuoja iš, 
Hartford. Conn. Antrojo Karo 
veteranai yra tų šokių rengė
jai. Visas pelnas skiriamas pa
rapijos skolų sumažinimui. 

į Kviečiami visi atsilankyti. Bi
lietų kaina tik $1.20. Šoks jau
ni ir seni, nes muzika gros į- 
vairiausius 1

I

Jaunuolė Turi Didelę Idėją

“A* žinau, kur aš paMdė^iu“, sako Julė, žinomiausia vaikų dabo
toja visoj kaiminystėje. “Aš lankysiu kalidžių, aš nepraleidžiu 
visą mano laiką svajodama apie gražius dainininkus. Pinigai, 
kuriuos aš uždirbu dabodama vaikus, eina tiesiai į Mutual 
Savings Banką mano būsimoms kalidžiaus išlaidoms padengti“. 
Jūs galit daryti taip pat protingai, kaip Julė, atidarydami Mu
tual Savings Banke apdraustą taupymo sąskaitą. Atminkit, tau
pumas yra šeimos laimės pagrindas. Kada atidarote banke sąs
kaitą žiūrėkit, kad banko pavadinime būtų žodžiai “Savings 
Bank" .arba “Institution for Savings“. Tie žodžiai parodo 
Mutual Savings Banką.

Praėjusį sekmadienį, bai. 4 < 
d., 4 vai. po pietų buvo atvykę 
svečiai su prakalbomis ir judo- 
mais paveikslais.

Kalbėtojai buvo šie: kun. Jo
nas Bernatonis, Antanas F. 
Kneižys, “Darb.” redaktorius, i 
ir A Norvaiša, nesenai atvykęs 
iš Vokietijos.

Judamuosius paveikslus pa
rodė Pranukas Kneižys, red. 
Kneižio sūnus. Visi, kurie atsi
lankė į šį parengimą, ėjo namo 
pilnai patenkinti.

LDS 65-to kuopos valdybos 
nariai pagerbė svečius p. Kazio 
Nadzeikos namuose. Viso daly
vavo ąpie 18 žmonių, p. K. Na- 
dzeika yra LDS Garbės narys.

Mes jam reiškiame didelę pa
garbą už jo svetingumą ir dė
kingi svečiams.

cifvaANB, omo

dol. Parapijiečiai yra dėkingi 
i ir vedėjui. Vaidinimo 

J. V.

'J .a. \

iš

A.EJS.

PAIEŠKO
Stasė Vaičaitytė - Slavins

kienė, (Onos Žemaitaitytės - 
Vaičaitienės duktė iš Kidulių, 
Šakių apskr.) prašo atsiliepti: 
dėdę Antaną Zepaai^ii* (Že
maitį) ir tetą Marijoną Zemai- 
taitytę - Kutkienę, kilusius iš 
Voniškių kaimo, Plokščių vals., 
gyvenusius Bostone.

Adresas: St. Slavinskienė 
(24) Flensburg 

D. P. Gamp “Trollsee“ 
Germany - Britisch Zone.

Sakalo, dien- 
redaktoriaus. 
po pietų, šo-, 
7:30 vai. va-

Gros A. Buknio orkes-

remsite savo katalikišką spau
dą. Rengėjai.

Į Lietuvių Radio Koncertą, 
kaip girdėti, daug Nashuaiečių 
žada važiuoti, ir klausinėja pas 
ką tikietų galima gauti. Tikietų 
galima gauti pas varg. J. Ta* 
mulionį ir kitus.

MMMgORT, CONN.
Balandžio 4 d. buvo mūsų pa

rapijos choro metinis parengi
mas, kur buvo suvaidinta ope
retė “Adomas ir Ieva“. Adomo, 
partiją vaidino Pranas Sitavi- 
čius, Ievos — Ona Yanušat, a- 
bu geri vaidintojai ir geri dai
nininkai, baritonas ir sopra
nas. Abu gerai išpildė dainas, 
nors buvo ilgokas vaidinimas, 
bet išėjo labai gražiai. Žmonės 
gerai suprato dainų žodžius,! 
k& buvo labai svarbu. Už tai 
jiems žmonės gerai paplojo. 
Publikos buvo daug, pilna sve
tainė sėdinčių ir daug stovin
čių.

Choro solistai padainavo so
lo: Ona Radvilaitė, Lilian Ar- 
gust, F. česikas, ir J. Batsevi- 
čius. Choras, vad. A. Stanišau- 
sko, sudainavo Karvelėlį, atsi
sveikinimą su giria, vakarinę 
ir Lietuvos himnu .užbaigė pro-

1 save money

MTUFORD

Aš bandžiau visus, bet nėra geresnės vietos 
kaip “namai“ Fordo aptarnavimui. Manau, 
kad tai yra natūralūs dalykas, kad Fordo 
Dyleriai 4-riais atvejais sutaujM) jums lai
ko, pinigų ir bėdų:

gramą. A. Stanišauskas pade-j

1 Tikromis Fordo Dalimis
2. Fordo Išlavintais Mechanikais
8. Dirbtuvė Užgiriais Metodais
4. Specialiais Fordo Įrankiais



SAftMtttNKAŠPenktadienis, Balandžio 16, ’48

— Griuvėsių miestas. — Ką pasakoja ir apie ką 
sapnuoja Berlyno moterys.—Kas mėnuo miršta 2,000, 
kurie dar galėtų gyventi. — Kodėl rusai pasidarė to
kie agresyvūs? — Kokios sąjungininkų įgulos Berly
ne. — Hitlerio pelenai ir Stalinas.

BOLŠEVIKAI VELIASI 
| RIZIKINGAS 

KOMBINACIJAS
Vokiečių dainius Heine 

kitados rašė:
— Berlyne, Berlyne, tu 

atodūsių slėny. Tavyje 
nieko negalima rasti kaip 
tik baimę ir kančią”.

Nežinau kaip tada, 'bet 
dabar šie Heines žodžiai 
teisingi: Berlynas pavers
tas griuvėsiais ir jame e- 
sančios keturių 
įgulos pergyvena 
įtempimus, jog 
šaulį baimė ima, 
naujas karas iš ten nesu
liepsnotų. Rusai daug 
kur šakalius kaišioja į pa
saulio mašinos ratus, kaip 
Graikijoj, Čekoslovakijoj, 
Italijoj ir t.t., tačiau ki
tur tą atlieka svetimomis 
rankomis. Berlyne gi po
zicijos jiems taip svar
bios, kad nesibijo savo 
tiesiogine atsako m y b e 
veltis į rizikingas kombi
nacijas.
RUSAI IR 1760 M. BUVO 

UŽĖMĘ BERLYNĄ
Truputėlį apie patį mie

stą. Savo didumu Berly
nas, po Londono, Europo
je užima antrą vietą 
(Maskva — trečią) ir turi 
virš keturių milijonų gy
ventojų. (Karo paetu tas 
stadtiiis kięk > sumažėjo). 
Jo apylinkėse apstu ežerė
lių ir miškų, o priemies
čiai pilni mažų lūšnelių, 
kur sudeda . savo įrankius 
ir slepiasi nuo lietaus 
miesto darbininkai savait
galiais atvykdami čia 
dirbti į savo daržus. Ber
lyno gatvės išgrįstos ir 
apšviestos nuo 1658-1685 
metų. 1838 metais buvo 
nutiestas pirmas geležin
kelis nuo Berlyno į Pots
damą. Miesto šiaurinėje 
dalyje įsikūrė geležies ir 
mašinų pramonė. Berly
nas pasidarė Vokietijos 
kultūros, prekybos, iš da
lies, ir pramonės centru, o 
svarbiausia

didžiųjų 
tokius 

visą pa- 
kad tik

Koks ten judėjimas, gali
ma spręsti iš to, jog į Ber
lyną sueina 11 geležinke
lių linijų, mieste yra 39 
stotys, o priemiesčiuose 
122 geležinkelių stotys. Į- 
domu, kad rusai dar XVII 
šimtmetyje: 1760 metais
buvo kartą užėmę Berly
ną. Austrų ir prancūzų 
kariuomenės taipgi yra 
buvusios tenai.

LIETUVIAI BERLYNE
Mums įdomu ,kad lietu

viai Berlyne jau 1905 me
tais buvo sukūrę savo 
drau giją. Vadovaujan
čiais asmenimis tada bu
vo Kazys Puida ir And
rius Zaunius. Jie buvo į- 
steigę bendrojo lavinimo 
kursus, būriais lankydavo 
parodas, ruošdavo lietu
viškus vakarus, daugiau
siai vaidindami Vydūno 
veikalus. Susirinkd a v o 
dažnai po keletą šimtų 
lietuvių. Vėliau draugija 
dėl susiskaldymo, išdavi-

Nežiūrint įtemptos tarptautinės tarp Amerikos ir Sov. Rusijos pa
dėties Sovietų Rusija iš šios šalies paskubomis kraunasi į savo laivus 
įvairias prekes ir vežasi į savo kraštą. Vaizdas parodo išvežamas pre- 

%kes, kurių trūkumas jaučiamas ir J. Valstybėse, ypač aliejaus vamzdžių.

žiaus) tėra tik vienas vy- čia gelbsti Bažnyčios. 
Berlyno diecezijoje perei- 

Įtų metų pabaigoje buvo 
;345 katalikų vietiniai ku
nigai ir 68 atbėgėliai. Yra 
gražus bendradarbiavi
mas tarp konfesijų. Pa
vyzdžiui, netoli Berlyno, 
Schoeneiche, katalikai ne
turėjo bažnyčįos. Jie įsi
rengė laikiną koplyčią vie
no fabriko' rūsyje. Kai 
protestantai apie tai suži-

BALF SKYRIŲ VEIKLA
naują rūbams rinkti vajų, pir
masis atsiliepė Worcester, 
Mass. Aušros Vartų parapijos 
BALF sk. Rengė vajų nuo bal.- 
April 4 iki 11. Rūbams rinkti 
stotys buvo:

Aušros Vartų parapijinė sa
lė; Glavickas Market, 233 Mill- 
bury St.; Millbury St. Public 
Market, 352 Millbury St.; Sa- 

I viekas Market, 581 Millbury St.
Vajaus garbės pirm, yra 

kun. kleb. K. A. Vasys, pirmi
ninkai: Petras W. Aiksnoras 
ir kun. Jonas Jutkevičius; vice 
pirm. Juozas Matačinskas; ižd. 
kun. Jonas J. Bakanas; sekre
torė Teklė Mažeikienė.

Rūbams suvežti komisija: 
pirm. Vincas J. Vieraitis, padė- 

J. A. Andriuska, K. Ma- 
B. J. Boris ir V. J. Ku- 
Rūbams skirstyti ir per- 
komisija: T. T. Sauru- 

O. Kazlauskienė, M.
M. Kuraišienė, M.

Hartford, Cwl 
Pikniką* Gegužės 30 d. 
Hartford, Conn. — Vietos 

BALF ALT skyrius, kurį suda
ro visų vietos draugijų atsto
vai, ruošiasi BALF rūbų vajui 
ir rengia pikniką sekmadienį, 
May-gegužės 30 d. Piknikas į- 
vyks Lietuvių Darže, 23 Sta- 
tion, Glastonbury Line. Jei ly
tų, piknikas būtų parapijos sa
lėje, prie Capitol ir Broad Sts., 
Hartford, Conn. Gegužės 30 d. 
pramogai tinkama, sekmadie
nis, o geg. 31 d., yra pirmadie
nis, ne darbo diena, Decora- 
tion Day. Taigi, piknike daly
viai galės ilgiau linksmintis.

Hartford, Conn., BALF-ALT 
Skyrius tik pasiuntė vasario 
16-tosios filmų ir prakalbų pa
skirstytas aukas $282.00 — 
BALF Centrui, $218.00 —ALT. 
Tikimasi, kad gausingu atsi
lankymu j pikniką, geroji vi
suomenė taip pat pagelbės 
tremtiniams ir kovai už Lietu
vos nepriklausomybę.

j®jai: 
žeika, 
raiša, 
rinkti 
saitienė, < 
Kirmifienė, 
Meškinienė, O. Mileriūtė.

Rūbams pakuoti komisija: B. 
Tamulevičius, J. Kirmilas, P. 
Kosiulis, J. Glavickas, V. Svi- 
kas.

SĄJUNGININKŲ KA
RIAI BERLYNE

Dabartinė padėtis — ru
sams prasta propaganda: 
bolševikų įgulos minta 
nugriebdamos visą sme- 
tonėlę krašto gamyboje, 
tuogi 
ne tik 
neima, 
rūpina 
iš tų 2 milijonų Berlyno 
gyventojų, kurie yra ame- 
rikiečių, anglų ir prancū- 

katalikams,ĮZų zonose; vien vokiečių 
maitinimui skirdami 6 
mil. dolerių per mėnesį.

Vakarų demokratijos, 
kaip praneša “U. S. News 
and World Report” Berly
ne turi 15,000 žmonių sa
vo įgulose, iš jų — 12,000 
vyrų pasiruošusių kauty
nėms. Tai nėra daug. A- 
merikiečių karių Berlyne 
— 4,000.

Savo užimta agresyvia 
linija Berlyno sektoriuje 
rusai dar nori atsiekti 
daugiau tikslų: išstūmę 
vakarų demokratijas iš 
Berlyno, jie norėtų paro
dyti, kad ir amerikiečiai 
ir kiti jų “bijo” ir tas pri
duotų naujos drąsos ko
munistų užmačioms Itali
joje ir kitur.

ras.
Kurį laiką, iš dalies ir 

dabar, Berlyne veikė mai-; 
nų prekyba. Galėjai skai
tyti skelbimus:

— Ieškau duonos ir mil
tų, duosiu sidabrinius in
dus.
— Reikalinga pora bate

lių vaikams, už tai siūlau 
namie augintų burokų ar 
amerikoniškų cigarečių.

Dėl stokos maisto, dra- no jo, jie vieną iš savo kir-Į 
bužių, dėl nekūrentų butų kių pavedė 
sveikatos stovis menkas, parinkdami kaip tik tą, 
Tik vieną savaitę užregis- kuri kitados priklausė cis- 

susirgimai į tersų vienuolynui.
# r J PAVOJINGĄ JAUNŲJŲ 

gonorea ir 369 sifiliu. O Į PADĖTIS-
kiek neregistruotų susir-. Tačįau yra daug:
gimųf j_

KĄ SAKO MOTERYS 
Berlyno laikraštis “Šie” 

(Ji) surinko žinias apie 
Berlyno moteris. Jų atsa
kymai iš dalies pavaiz
duoja bendrą padėtį, taigi 
čia svarbesnius faktus ir 
pakartosime: daug e 1 i s
moterų praleidžia net po 
10 valandų savaitėje lopy- 
damos drabužius ir ady- 
damos kojines. Dažnai už
gęsta elektra ir tik ne
daugelis teįstengia turėti 
žvakių. 80% neturi gali
mybių žiemą išsimaudyti. 
Dėl skalbinių stokos lovos 
paklodžių daugelis negali 
keisti dažniąu kaip du 
mėnesiai, ypač, kad ir su 
muilu sunku, paklaustos, 
ką jos sapnuoja, atsakė:
— Daugiausiai apie lėk

tuvus, apie mūšius... 
baisūs griuvėsiai 
rodosi

i tarpu amerikiečiai 
nieko iš vokiečių 
bet net patys pa- 

maistą daugumai

Philadelphia Tremtiniams 
Piknikas gegužės 2 d.

Philadelphia, Pa. — čia apsi
gyvenę lietuviai tremtiniai, sa
vo iniciatyva ruošia tremtinių 
Europoje naudai pikniką, My
kolaičio parke, gegužės 2 d. 
pikniką. Jam paįvairinti ruo
šiama ir meninė programa.

kiškų skundų, vokiečių j truota 322 susirgimai J 
policijos ir sektantų kiši-Į džiova, 319 difteritu, 541
mosi apmirė. Tik šio karo! 
metu Berlyne, susirinkus 
daugiau pabėgėlių lietu
vių, nežiūrint sunkumų iš 
nacių pusės, buvo įsteigta 
savitarpės pagalbos lietu
vių draugija. Vėliau lietu
viai Berlyne net leido savo 
laikraštį ir čia buvo pabė
gėlių lietuvių pastoracijos 
centras, kuriam vadovavo

a. a. kun. Dr. J. Puišys. 
MOTERŲ MIESTAS 

Anglų lėktuvai Berlyną 
pradėjo bombarduoti 1940 
m. rudenį. Per penketą 
karo metų, ypač prisidė
jus Amerikai, Berlynas 

i*

sostinė.

buvo nepaprastai sudau
žytas. Nukentėjo ne tik 
mūrai, bet ir žmonės. 

ŠKaip rašo “McCall”, po 
! karo Berlynas pasidarė 
moterų miestas: tiek daug 
jaunų vyrų žuvo kare, 
tiek dar jų belaisvėje, kad 
iš penkių Berlyno gyven
tojų (tarp 25 ir 50 m. am-

.--------------_ 4

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanota
“KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mūsų mintys 

ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku- 
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”,
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

H

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: -
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas..........................................-..................-........-
Adresas_  , _ ..........„............... „.........._................ ..

Worcester, Mass. Šv. Ka
zimiero Sk. Vajus 

Balandžio 19 d.
Worcester, Mass. Šv. Kazi

miero par. BALF skyrius skel
bia rūbams rinkliavą, kuri pra
sidės April - bai. 19 d. ir inten
syviai tęsis per ištisas dvi sa
vaites, t. y. iki May-gegužės 2.

Visi Worcester, Mass. ir a- 
pylinkės lietuviai ir lietuvių 
draugai prašomi paruošti savo 
rūbų dalį padovanoti kenčian- 
tiemsiems Europoje lietuviams 
pagelbėti.

Kai tik šie rūbai bus surinkti, 
jie tuoj bus pasiųsti į BALF 
Centro Sandėlį, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Cicero, Di. BALF Veiklai 
Susirinkimas Bai. 8 d.
Cicero, III — BALF 14 Sk. 

susirinkimas bus bal.-April 8, 
7:30 v. v. Jame bus apkalbami 
tremtinių vargai, kurie ne ma
žėja. bet didėja. Jame bus nu
tartas didžiulis BALF drabu
žių vajaus pravedimas ir pasi
rūpinta lietuvių imigracijai 
lakštai užpildyti. Yra nutarta 
balandžio 18 d. rengti vakarą, 
kurio reikalu taip pat bus pa
sikalbėta. Kviečiami ir draugi
jų atstovai.

austrų laikraštis ‘Furche’ 
i praneša, kad iš 150,000
Berlyno jaunuolių tarp 14 
ir 18 metų net 60,000 yra 
nepilnamečių globos įstai
gose, ar bausmės vietose, 
ar taip policijos priežiūro
je. Daug nusikaltimų at
neša vargas ir išbadėji- 
mas. 1946 metais Berlyne 
tebuvo tik 24,000 gimimų 
ir net 81,000 •> mirčių. Ap
skaičiuojama, kad kas 
mėnesį mirė po 2,000 žmo
nių, kurie normaliose są
lygose dar būtų galėję gy
venti. Be skurdo kliudo 
religijos auklėjamai įta
kai išsiplėsti dar ir kai- 

j kurie neteisingi įstatymai.
Pavyzdžiui, Berlyno ma
gistrato išleistieji potvar
kiai labai apsunkino kata
likų mokyklų veikimą.

Politiniu atžvilgiu Ber
lynas per pirmus laisvus 
rinkimus po nacizmo žlu-

Tie 
mums 

ir sapne. Viskas
;savo — balsų gavo: 

Socialdemokratai 999,- 
170, krikščionių demokr. 
unija 454,202, komunistai 
405,992, Liberalai demo-

Į

daugiausiai kraįaj į02 527
I

mums tik atrodo baisus 
sapnas ir mes tik tikimės, 
kad kada nors nubusime 
ir jausime, kad tas buvo 
tik sapnas.
— Ko jūs 

norite?
— Drabužių, ypač trūks

ta baltinių.
Dvi vienuolės 

pasakė joms Į 
reikėtų paprasčiausių na
mų apyvokos dalykų, o 
viena moteris atsiliepė: 
aš norėčiau gauti. porą 
nors medinių batų sekan
čiai žiemai.

ŠEIMOS IR BAŽNYČIA
Šeimų gyvenimas gero

kai apardytas. Juk dau
gelio šeimų vyrai žuvę 
frohte ar negrįžę iš (ypač 
rusų) belaisvės. Daugybė 
svetimų armijų karių irgi 
nėra džiuginantis reiški
nys, 
virtę, kad rusai prievar
tauja, prancūzai suvedžio
ja, amerikiečiai — perka, 
o anglai moteris veda. 
1947 metais iš 60,874 nau
jagimių 6,385 buvo nele
galūs. Tačiau padėtis pa
mažu gerėja, ypač daug

KO RUSAI SIEKIA 
Apskritai, Berlynas yra 

alkanas, pri-į seselės sugriautas, 
labiausiai slėgtas. Rodos, mažai ką

nėra

RUSŲ PASIŽADĖJIMAI
IR... HITLERIO 

PELENAI
Kariauti rusai dar 

kaip reikiant pasirengę,
bet jie (kaip kitados Hit
leris) bando drąsiais, net 
rizikingais žygiais laimėti 
prieš vakarų demokrati
jas ir prieš visą pasaulį. 
Karui pasibaigus, bendra
me pareiškime, kurį 1945 
m. birželio 5 d. pasirašė ir 
Rusija, apie kontrolės or
ganizavimą Vokietijoje, 
septintas par a g r a f a s 
skamba:
— “Didžiojo Berlyno” 

administravimas bus vyk
domas visų sąjungininkų, 
Kontrolės Tarybos pri
klausomybėje, ir susidės 
iš keturių komendantų, 
kurie pasikeisdami eis vy- 
riausio komendanto parei
gas”. 

I Taigi 
susirišo, 
valdymo 
draugėje 
mis valstybėmis (Ameri
ka, Anglija, Prancūzija). 
Tai buvo tarptautinė su
tartis ir dabar sauvališ- 
kais veiksmais jie tą lau
žo. Hitlerio pelenai turėtų 
priminti kas laukia dikta-

New Yorko BALF gimto
jo Skyriaus Auka 

Našlaičiams
Balandžio 4 d. American 

Commons salėje New Yorke, 
BALF Šimtasis Skyrius suren
gė našlaičių naudai vakarėlį. 
Pirmininkė S. Čerienė - Mulks 
perstatė p. Barborą ' Darlys 
vadovauti vakaro programą. 
Muzikalinę programos dalį iš
pildė: smuikininkė Zenona Žit
kevičienė, dainininkė Stella 
Končienė ir pianistė Maria šle- 
kaitytė. Kalbą pasakė p-lė 
Magdalena Avietėnaitė, nese
niai atvykus iš Europos.

Tiek kalba, tiek daina, tiek 
muzika lietuvaitės, buvusios 
tremtinės, rišo Amerikos lietu
vių jausmą su tremtinio gyve
nimu. Programos dalyves pu
blika šiltai priėmė. Iš šio pa
rengimo našlaičių fondui liks 
per $100.00 pelno.

Boston, Mass. BALF Rū
bų Vajus Bai. 19-24 d.d.
BALF 17 sk. nutarė BALF 

rūbų vajų pravesti bal.-April 
nuo 19 iki 24 d. Rūbams cent
rinės apylinkės sandėlys — Šv. 
Petro lietuvių parap. salėj. Po 
vajaus — pramoga — Penny 
sale — Liet. Piliečių klube. 
Darbui vadovauja p. J. Tuma- 
vičienė.

Kas iš Jūsų sutiktų mano 
sūnui, sergančiam TBC, siunti
nėti siuntinėlį? Už siuntinėlius 
šiuo metu galėčiau atsilyginti, 
siuntinėdamas Tamstoms išei
nančias Vokietijoje lietuviškas 
knygas, arba vėliau, kai už
dirbsiu pastovią valiutą, atsi
teisiu pinigais. Pažadą ištęsė- 
siu. Reiškiu pagarbą.

Dailininkas Jonas
Steponavičius.

jis turėtų patraukti, o ta
čiau dabar vyksta di
džiausios varžybos tarp 
keturių didžiųjų: rusai 
nori visus kitus iš Berly-! 
no išstumti. Svarbiausia 
priežastis ta: Berlynas y- 
ra giliai rusų zonoje. Tu
rėdami savo įgulas Berly
ne ir pristatydami jo.ms 
maistą bei palaikydami 
susisiekimą amerikiečiai, 
anglai, prancūzai stebi, 
kas darosi rusų zonoje. 
Pasirengę aziatiškais me- 

Yra net priežodžiu Į todais kraštą išnaudoti ir 
susovietinti, bolševikai 
negali pakęsti, kad juos i torių, kurie ima perdaug 
stebi svetima akis, kad jų į sauvaliauti.
pasirengtoj užgrobti Vo- Dr. J. Prauskis.

Horcester, Mass. Aušros
Vartų Skyriaus Rūbu 

Vajus
BALF Centrui paskelbus

Mano adresas:
J. Steponavičius. 

(20a) Dedelsdorf ueber 
Wittengen Kreis Gifhom.

Litauisches Lager 
Britische Zone, Germany.

rusai sutartimi 
kad jie Berlyno 

klausimus spręs 
su kitomis tri-

pasirengtoj užgrobti Vo
kietijos dalyje vakarų de
mokratijų atstovai turi 
savo įgulas ir savo žmo
nes.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.

*> **



Penktadienis. Balandžio

aOJDOMIJOK
GREEHFIELD. MASS
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Balandžio 4 d.. Greenfield’c 
lietuvių kolonijoje įvyko dide
lės iškilmės. Kun. Antanas Ta
mulis. kuris buvo įšventintas į 
kunigus Velykų rytą laikė* mū
sų kolonijoje savo Pirmąsias 
iškilmingas Mišias. Mišios bu
vo atlaikytos Švč. Trejybės 
bažnyčioje. dalyvaujant vieti
niams kunigams. Kadangi toks 
įvykis mūsų kolonijoje buvo 
pirmas, todėl ir į iškilmes su
važiavo minios žmonių.

Juozas Bernotas, Stasys Alu- 
bauskas, Al. Cvazdauskas ir 
Petras šmotas.

A. t A-

6

Manchester, N. H.

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilintai

Cor. Valley an<l Wilson Sts.
Manchester, N. H. Tel. 1880

Westfie’.d, Mass.

1 Po Mišių įvyko banketas, 
naujo kunigo pagerbimui. Da
lyvavo apie trys šimtai žmonių,

• jų tarj>e ir vienuolika kunigų: 
kun. Vaitekūnas ir kun. Žvirb
lis, O. P. iš Providence; kun. 
Puidokas iš VVestfield; kun. Ju- 
raitis ir kun. Mažukna iš A- 
thol; vietiniai kunigai: Casev, 
Raffertv, Lynes. Curtin ir kai
myniniai klebonai Klekotka. ir 
Langow. Pati puota, naujojoj 
kunigo pagerbimui, nepaprastai j 
sėkmingai pavyko. Visi kunigai i 
savo kalbose linkėjo jaunami 
kunigui ilgiausių metų ir sėk-| 
mingiausios darbuotės Kristaus. 
vynuogyne.

Greenfield’o ir apylinkės lie- į 
tuviai labai džiaugiasi sulaukę 

■naujo kunigo iš savo kolonijos.
Kun. Antanas Tamulis yra pir-, 
mas kunigas išėjęs mokslus į i 
kunigus iš mūsų tarpo, todėl iri 
į iškilmes ir į balių sutraukė, 
tiek daug žmonių ir viskas taip' 
sėkmingai praėjo.

j Kun. Tamulis

Mirė Jonas Kairis ir 
•Juozas Jakulevičia, “Dar
bininko” skaitytojai ir 
MIS 5 kp. nariai. Palaido
ti iš Šv. Juozai*) parap. 
bažnyčios Kalvarijos ka
puose.

Likusįerns judviejų, gi
minėms ir draugams reiš
kiame nuoširdžią užuojau
tą.

■BBgBggBgBP-J"* L. u.~ 1
“reunion” įvyks šeštadienį, ba
landžio 17 d. vakare, NoFWbod 
Juuior High SchtipU Washing- 
ton St. Komisija smarkiai dar
buojasi, ka<l šis parengimas pa
vyktų. Kviečia visus dalyvauti. 
Jaunimas išpildys gražią ir į- 
vairią programą, o 1«> t<> bus 
šokiai.

P-lė Eleonora Novikaitė, gyv. 
25 St. George Avė., buvo viena 
iš dalyvių Senior 
wood

Class Nor-o 

High School programoje.

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Elm i Thomas Sts.
Tel. 22 — VVestfield. Mass.

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

Chandler's Flower Shop
"Gėlės Įvairioms Progoms"

162 Essex St.

LAVVRENCE. MAS» -

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lmvell St., Methuen. Mass.

Lotvell, Mass.

Harry Bass, Ine.
l'nited Cloak & Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI

168 Centrai St., 
LOWELL. MASS.

Brockton. Mass.

Wocdwa-d's Auto Spring

Į 
t

ę

i

Žinomas Amerikos lietuvis, veikėjas, Kazys Baltramai- 
tis, tremtinių lietuvių tarne...K. Ea’tramaitis, rūpindamasis 
vargšais tremtiniais, aplanko daugykę tremtinių stovyklų 
Vokietijoje, nuoširdžiai pasikalba su kiekvienu stovyklos 
gyventoju ir kiekvie nam suranda malonų paguodos žodelį 
sunkiose tremties valandose, šiame vaizde mes matome K. 
Baltramaitį besisveikinantį su tremtinių jaunosios kartos 
atstovais - vaikučiais.

J. Totilas,
LDS 5 kp. rašt.

LDS Centro Valdyba 
a. a. Jono Kairio ir Juozo 
Jakulevičiaus giminėms 
reiškia gilią užuojautą.

Jau
ga p.
Atwood Avė. Ji yra para[»ijx>s 
Sodaliečių prefekte. Linkime 
jai greito pasveikimo.

Balandžio 11 d. įvyko LRK
SA 81 kuopos susirinkimas. Iš
rinkta atstovai į seimą.

keletas savaičių kaip ser- 
Ieva Jurgevičiūtė, gyv.

PHILADELPBIA. PA.

ELIZABETH. N. J.
kaip; 
švie-'
kai-1

Neužilgo sukaks metai, 
mūsų kolonijos garbingas 
suolis Kazys Baltramaitis 
po National Catholic Welfare * 

j atstovas randasi Vokietijoje. ( 
i Jo uždavinys yra padėti gelbė- • 

netrukus iš- jimui 
vyks į savo vyskupiją Spring- mūsų tautiečiams.

nelaimingiesiems DP,;
Tos parei- 

field. III., pradėti parapijos į »os Vra labai atsakomingos ir 
darbą ir išvažiuodamas iš mūsų Į todėl mes džiaugiamės, kad 
tarpo išsiveš gražius lietuvių! Jam tenka jas eiti.

Jausmus, parodytus jam tų vi-! Nuo pat jaunų dienų Kazys 
1 sų iškilmių metu. Tikimės, jog, turi pamėgimą veikti visuome-1

Į
i

Petronėlė Staražinskaitė,

Shop
SPYRUOKLĖS DĖL CET KOKIO 
AUTO KARO. TRŪKU AR RU«O 

Ratus Suvienodina ir G-neraliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. iC09 8332 BROCKTON. MASS.

■

kun. Tamulis mūsų nepamirš ironiškoje dirvoje. Keletą metų 
toliau, visuomet savo maldose i jam teko dirbti Lietuvos Ge- i 
prisimins tuos, kurie jam pade- ■ neralinio Konsulato raštinėje, 
jo. Geriausios kloties ir tegul ■ New Yorke. Vyksta Lietuvos 
Tave Dievas laimina. | Universitetan studijuoti lithua-

Andrius Dėdinas, nistikos mokslų, kad giliau pa-1 
--------------------- Į žinęs sa\’o kalbą dar sekmin- 

. .Lietuvą o-į 
kupavus. jis grįžta į USA ir 
susikūrus BALF-ui pakviečia- 

Įmas ten darbuotis. Kai ta or- 
Šiuos žodžius rašančiam teko ganizacija susiaurinama, jis į 

sužinoti. kad mūsų žymusis pakviečiamas į aukščiau minė-' 
kompozitorius, muzikas. Juozas tą amerikiečių labdarybės or-į 
Žilevičius, šiais metais rengia- ganizaciją ir pasiunčiamas, kai- 
si minėti savo 30 metų plunks- po pritvrusis šiame darbe. Vo-, 
nos darbuotės sukaktuves, nes kietijon. 
pastaruoju metu, rašydamas į Savo knygyne turi labai dide-' 

' \’ienam iš savo draugų laišką,; Ii retų knygų rinkinį iš Lithua-
Iiis tarp kitko išsireiškė ir taip: j nistikos. Yra daug rašęs ameri- 

"Senai turėjau Tau parašyti.; koniškoje spaudoje lietuviškos 
bet nesuprantu, kur tas laikas bibliografijos srityje. Yra pa- 
dingo. Juo senyn einu, tuo ma- rašęs anglų kalba informacinio 

pobūdžio veikalą, kurį Spaudos 
Kliubas. ___ ____ ,______
tai atgal yra išleidęs. Nuo jau-lziui Vidikauskui šių metų ba- 
nų metų priklauso prie ALRK landis, pradedant “melų rytą”, 
Susivienymo. bu\’ęs keletą me-!atnešė labai skaudų “juoką”, 
tų LDS 16 kuopos pirmininkas. Jam išėjus su reikalais iš na- 
tuo metu būdamas vienas jau-' 
niausiu. Paskutiniu laiku Kazys 
liko pakeltas tarnyboje. Jam 
tenka dažnai būti Berlyne ir 
kitose svarbesnėse vietose iš- 
vietintųjų klausimais ir ginti 
jų reikalus.

Linkime mūsų 
nariui sėkmingai 
tautiečių gerovei.

Žilevičiaus Plunksnos Dar- 
įmotės Jubiliejus

žiau laiko besurandu. Kaip pa
sižiūriu į praeitį, bent 40 metų 
atgal, kada 1908 metais pradė- 

i ^au rašinėti spaudai, tai, rodos. 
:daug prirašydavau ir dar laiko 
likdav’o. o dabar”..

Tad sveikiname 
liatą. 
daug 
nime 
tėję.

mūsų Jubi- 
hnkėdami Jam daug, 

ger 3 asmeniškame gyve- 
ir visuomeniškoje darbuo- 
Jei kas norėtų palinkėti

■ jam asmeniškai, tegul kreipiasi
■ žemiau duodamu adresu:

Mr. J. Žilevičius. 166 Park 
Place. Elizabeth. N. J.

Pranešėjas.

*ė

<
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džiaugsmo, kuris jo nelaimę 
palengvino. Tą dieną jis gavo 
iš Romos oru siųstą laišką, ku
riame jis rado skirtą šventojo 
Tėvo Palaiminimą su atitinka
mu paliudymu. Toks netikėtas 
ir pagarbos pilnas laiškas mū
sų bendradarbį giliai sujaudino.

Jis jau nebejaunas. Dešimt
mečius nenustodamas energi
jos rašo netik lietuviškoje 

| spaudoje, bet taip pat esperan
to, lenkų ir ukrainiečių, o jo 
{eilėraščiai yra tilpę per eilę 
metų anglų kalba leidžiamose 
keliose poetų antologijose. 
Šventojo Tėvo suteiktas palai- 

i minimas jam, 
į kušiam plunksnos 
llyg atlyginimas už

senatvės sulau- 
kariui, yra 
jo ilgametę

ĮChicagietė, yra viena iš tų, ku- darbuotę spaudoje.
rie su didžiausiu atsidavimu ir 
nuoširdumu remia ir šelpia mū
sų karo audrų nublokštus bro
lius ir seseris Vakarų Europo
je. Ji nors ir nesveikuoja, o bė
gyje pusantrų metų išsiuntė 

Įvirs 50 maisto;.ir kitokių siun- 
: tinių.
Į Petronėlė yra ilgametė “Dar- 
!bininko” skaitytoja ir nuoširdi 
rėmėja. Kadangi ji dabar nesi
jaučia gerai, tai mes linkime 
jai greitai pasveikti ir dirbti 
Dievo ir artimo labui. Rap.

Sveikiname su 
dvasine pagarba!

i

New Yorke, keli me--

Savotiškas Supuolimas

Mūsų laikraščio senam ir 
kruopščiam bendradarbiui Ka-

l

Pereitą sekmadienį Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų Vienuo
lyno Rėmėjų seimelyj, Brock
ton, Mass. dalyvavo pp. Ona 
Pazniokaitė, B. Adomaitienė, 
Jurgis Versiackas ir A. F. 
Kneižys. P-lė Ona Pazniokaitė 
skaitė paskaitą.

Ruošia tremtinių pikniką
Čia dabar jau yra apsigyve

nęs nemažas skaičius tautiečių 
tremtinių, kurių tarpe yra ga
na daug intelektualinių pajėgų. 
Nesenai atvykę tremtiniai jau 
suspėjo įsilieti į vietos visuo
meninę veiklą, be to ir sava
rankiškai yra pasiryžę veikti.

Artimiausiu laiku, t. y. š. m. 
gegužės mėn. 2 dieną tremti
niai rengia gegužinę — pikni
ką. Piknikas įvyks p. Mykolai
čio farmoje. Pelnas skiriamas 
badaujantiems tremtiniams - 
lietuviams Europoje. Tam pik
nikui jau rengiama ir graži bei 
įdomi programa. Tikimės, kad 
Dievulis padės įvykdyti mūsų 
kilnų tikslą — pasotinti bent 
kelias alkanas brolių ir sesių 
bumas nuniokotoje Europoje.

Ra porteris.

Vietiniai lietuviai tariasi ir 
žada gausiai dalyvauti Lietuvių 
Radio Valandos metiniame kon
certe, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės - May 2 d., 3:30 vai. 
po pietų, Jordan Hal, Bostone. 
Daugelis pareiškė: “Mes myli
me klausytis Lietuvių Radio 
Valandos programų šeštadie
niais ir sekmadieniais, tai mes 
ir koncerte dalyvausime”. Ta
riasi nusamdyti “special” auto
busą.

Koncerto tikietų galima gau
ti pas radio programų vedėją 
Antaną F. Kneižį, 50 Cottage 
St. Tel. NOrwood 7-1449; 
Balch Pharmacy, U.4O Wash- 
ington St. ir taipgi pas kitus 
asmenis.

I

i

užtarnauta
J.

HARTFORD, CONN
Bal. 18 d., 2 vai. bus 

6-tos kuopos susirinkimas. Na
riai prašomi dalyvauti.

Tuojaus po Velykų Prelatas 
J. Ambotas išvyko keletai sa
vaičių poilsiui, rodos, į Floridą. 
Linkime sugrįšti gerai pasitai
sius. , Reporteris.

mų. ant jo užvažiavo auto, jį 
parvertė ir gerokai sutrenkė. 
Be to, labai užgavo vieną to 
koją. Dabar priverstas gulėti 
lovoje. Kaip ilgai, ir ar iš to 
kas blogo neišsivystis, parodys 
ateitis. Šia proga reiškiame 
jam užuojautą.

Balandžio trečią dieną Vidi- 
Narvs. kauskas susilaukė nepaprasto 

■ - *

organizacijos 
veikti mūsų

/ .

Kailiniai Nupigintomis Kainomis!

* >

t 
z

f

r

ę

R
4

Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 
I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvė
je yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duo
dame lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
jį pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir

LDS

SENO, Ine.
30 t \\ t‘st 63rd S t r < • e t
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Bernardas Koraitis 
lietuvis atstovas.

šios
Per
padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir sudėvėtus kai
linius. išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.

Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
įsitikinkite kaip galima lengvai įsigyti 
naujausios mados elegantiškus kailinius. 
Kas dabar pirks iš mūsų krautuvės kaili
nius, tiems duosime storage dykai.

Švč. Trejybės moterų ir mer
ginų Gildąs rengia “Bingo” 
sekmadienį, bal. 18, Parapijos 
mokyklos svetainėje, 339 Capi- 
tol Avenue, 5-tą vai. 
iš šio parengimo bus 
bažnyčios pagražinimo 
Komisija susideda iš 
Javis, Henry Babin, 
Palkot ir St. Marcuss. 
džiais
Shimkus ir ponios F. Babel ir 
E. Mazotas. Komisija pririnko 
dovanų iš miesto krautuvių. 
Bus užkandžių ir dalinami pri- 

1 zai. Bus malonus ir pelningas
>

vakaras. Visus maloniai kvie
čiame. M. Barelis.

Pelnas 
skirtas 
fondui, 
p.p. J. 

Edvard 
Užkan-

rūpinasi p-lė Helene

VATUURY. CONN.

9

Šįmet vaikelių Pirmoji šv. 
Komunija bus sekmadienį, ge
gužės 2 d., Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje. Apie 20 vaike
lių ruošiasi priimti šv. Sakra
mentą.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
metinės šv. mišios įvyks sek
madienį, gegužės 2 d., 8 vai.
rytą, narių intencija.

Balandžio 27 d. įvyks Sąjun- 
giečių parengimas pp. Kava
liauskų namuose, 32 Willow St.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos
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LDS Narių Dėmesiui
Kaip jau buvo pranešta spau

doje, kad LDS 5 kp. rengia 
(card party) bal. 25 d., 2:30 
vai. po pietų, Šv. Juozapo par. 
senos mokyklos patalpose. To
dėl kuopos susirinkimas tą die
ną neįvyks, bet bus priimami 
narių mokesčiai *už “Darbinin
ką”.

Kviečiame visus narius atsi
lankyti 
ti savo

i

į kortavimą ir atsives- 
draugus.

kuopos užprašytos gie-LDS 
dotos šv. mišios, intencija gy
vų ir mirusių narių įvyks bal. 
18 d., 8 vai. rytą, šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje. Nariai kvie
čiami išklausyti mišių.

Sekanti LDS nariai atsidėko- 
ja per kuopą už “Darbininko” 
kalendorių: po $1.00 aukavo— 
Jonas Kazakauskas, Pranas 
Jurkšaitis, Pranas Suopis, Mar
tinas Benesevičius; po 50c —

Ahert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 20*

Tel. t-1944
207 PARK BLTLDING 

Worerster, Mass.
275 Mala St., Webster, Mass.

No

*8
I

no
v

I

*

W.J.Chishohn
GRABORirS 

“AsmeniSkas Patarnavimas" 

381 SmithSL, 
PROVIDENCE, R. I. 

Tetephone: 
Ofiso: Dezter 1952 

Namų: PI. S2M
I

Buncroft Puckage Store,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai
Gėrimai: Vynai, Cordials,

Alus ir Ale.

578 South St, Athol, Mass.

Tel. 770 I
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Penktadienis, Balandžio 16, ’48
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VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS

iPrieš Seimą. Besirengiant

kia

• ašį

Bal. 12 d*., mirė, savaitę sun
kiai sirgusi, miesto ligoninėje, 
Ona Grybienė, 52 metų, gyv. 
2 Mt. Washington Place. Ame
rikoje pragyveno 30 metų. Pa
liko sūnų Joną su šeima. Pa
laidota ketvirtadienį.

prirašyti naujų narių į Susivie-f 
nymą. Tai būtų didžiausia lai-* 
mėjimas Naujai Anglijai ir 56- 
tam seimui. So. Bostone yra 
trys kuopos. Jos visos turėtų 
lenktyniuotis narių prirašyme, 
ir Seime gauti dovaną.

Pirmadienio vakare, vieno 
gatvekario, kursuojančio tarp 
Mattapan ir Egtaston Ką. ato- 

! ties, sugedo stabdžiai. Jo opera
torius sū kito karo operatorium 

į taisė stabdžius. Staiga <at- 
vekaris pradėjo riedėti į pakal-

Taupykime popierą. šį pava
sarį, bažnyčiose, buvo skaito
mas Jo Ekscelencijos Arkivys
kupo Richard J. Cushing, D.D.

prie T.RKSA seimo, visimmr rei- i laiškas, dėl vartotos popieros
stengtis iriirwteugiavajai vajaus. Šv. Petro parapijoje,

šis J. E. vartotos popieros va
jos bus varomas sekmadienį,
bal* 25 d. Mes prašome, Arki
vyskupo vardu taupyti visokias kienė. Ši grupė pereitą šavaitę buvo išvykus į St Louis, Mo. ir dalyvavo National Folk Festi- 
vartotas popieras, stipriai rištų 
į pundus ir pundelius, ir vajaus 
dieną sunešti arba prie klebo
nijos arba prie parapijos salės, 
492 E. 7th St Arkivyskupas 
asmeniai padėkos šio vajaus 
darbuotojams.

Sveiksta. Laidotuvių direkto
rius Juozas Kasparas, 187 Dor
chester St., bal. 12 d., automo
bilio nelaimėje buvo sukrėstas 
ir sužeistas. Dabar jis sveiks
ta savo namuose ir veda savo 
profesiją, kaip ir vedė. Trečia
dienį, skambino kolektoriams, 
kad jis sekmadienį bus prie 
savo darbo jų tarpe bažnyčioje.

Mokykloms atostogos. Bosto
no viešos ir parapijinės mokyk
los atostogaus nuo bal. 16 d, 
iki bal. 26 d. Mokiniai galės 
atsikvėpti iš po sunkios žiemos. 
Tie, kurie rengiasi prie pirmų 
šventų Sakramentų, turės pro
gos geriau prisirengti. 

Vaikučių pirma Šv. Komuni
ja geg. 23 d., 9 v. r. Tą dieną 
baigsis Velykinis laikas.

MhintreL Girdėjau, kad Vy
čiai su savo draugais rengiasi 
statyti Minstrel Show, geg. 23.

DAKTARAI
v

TU. TROvMdge 0380
Valydama Langą Susi

žeidė ir Mirė

Bostono Lietuvių Tautinių Šokėją grupė. —Kairėje sėdi tos grupės mokytoja p. Ona Ivaš-

vale, Kiel auditorijoj ir šoko įvairius lietuvių tautinius šokius, kuriais suįdomino gausią publi
ką ir laikraštininkus. St. Louis Star-Times laikraštis įtalpino šokio Mikita atvaizdą ir padėjo 
šiokį parašą: “SHAKE A LEG THIS WAY and you’ll probaHy break it unless you’re schooled 
in the difficult routine of the Mikita, a Lithuanirf folk danee. This was one of the colorful 
performances...” r

Ši grupė puikiai reklamuoja Lietuvos ir lietuvių vardą tautiniais šokiais. Garbė tėveliams, 
kurie leidžia savo vaikus lavintis šokti ir nemažai išsikaštuoja kelionėms, garbė jaunimui, kuris 
noriai dalyvauja, ir didžiausia garbė mokytojai p. Onai Ivaškienei už tą didelį pasišventimą ir 
sunkų darbą. Ši grupė grįžo iš St. Louis pereitą šeštadienį.

Dabar ši Bostono Lietuvių Tautinių šokėjų grupė praktikuoja šokius, kuriuos šoks Lietuvių 
Radio Valandos KONCERTE, sekmadienį, gegužės - May 2 3:30 vaL po pietų, Jordaa HaH,
Bostone, šoks ir gros. Tos grupės armonjstas Gilbertas Gailius gros solo akordionu, o p. čen- 
čiūtė smuiką ir p. Romanskytė pianu sugros duetą?

1 "■ i — ■ ■ ■-■ ■ -

bet visi pareikalavo ir koncer
to tikietų, nes ne tik jų tėvai, 
bet ir jų draugai, *net ir kita
taučiai nori būtinai į šią lietu
viškos damos ir tenisus šven
tę atsilankyti. •* 

Žinoma, jei jaunimas taip 
gyvai susidomėjęs, tai neliks 
nei jo tėvai.

Todėl visi iš anksto įsigykite 
bilietus. Gausite geresnius.

Rap. I ————
1 Metropolitan Transit Autho- 
rity trustisai, savo susirinkime 
nutarė paskirti drąsiam gatve
kario oparatoriui, A. J. McDo- 
naliui, kurs bandė sustabdyti į 
pakalnę riedantį su žmonėmis, 
sugedusį gatvekarį, 
neteko 
ginimo 
kurną.

Jaunimas Labai Susido
mėjęs Radio Koncertai

J.RepsNs.M.D.
* (REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Tnrnan arti Centrai Są. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 3—4 ir 0—S.

Molie Spiegal, 57 m. valyda
ma savo namuose, Mattapan, 
langą ir išdauždama stiklą per- 
sipiovė ranką ir mirė.

Pataikė perplauti kraujo 
teriją ir nuo to mirė.

ar-

Remia Tremtinius

A.J.NAMAKSY
REAL E STATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Otfice Tel. So. Boston OMt

Bes. 87 Oriole Street 
W«t Roxtraagr> Ma— 
Tek Pariovay 1233-W

SS

Teko patirti, kad Bostono ir 
apylinkės jaunimas labai susi
domėjęs būsiančiu geg. 2 d., 
Jordan Hali, Radio koncertu, 
įdomaujasi netik Lietuvos ope
ros dainininku Jonu Butėnu, 
bet didžiuoju Worcesterio šv. 
Kazimiero parapijos choru. 
Jam įdomu, kaip chorai pasi
rodys, ir kad bus progos su jo 
nariais susipažinti.

Tautinių-Šokių Grupė, kuri 
turėjo štfvo* pirams praktikas 
šį trečiadienį po sugrįžimui iš 
labai sėkmingos kelionės į Tau
tų Festivalą, St. Dariaus Le
gionierių patalpose, ne tik yra 
pasiruošę tame koncerte ne
prasčiau pasirodyti su lietuvių 
tautiniais šokiais, kaip pasirodė 1 
Opera House, St. Louis, Mo., '

Lankėsi

i IVAHtOS SKELBIMAI

I

Žinomi So. Bostono veikėjai 
pp. Brazauskai nemažai siunčia 
siuntinių, ypač iš maisto lietu
viams tremtiniams. Labai pa
girtina, kad atjaučia savo bro
lius ir seseris, esančius trem
tyje.

Nemažai marškinių ir kito
kių drabužių paukojo Paul La
kas, kuris turi drabužių krau
tuvę, 456 Broadway, So. Bos
tone. Būtų gera, kad ir kiti 
biznieriai pasektų jo pavyzdį.

REIKALINGA 
SKALBYKLOJE PRESO 

ORERATORIAI
5 dienų sav. darbas. Geras at

lyginimas, darbas pastovus. 
STANDARD OVERALL CO. 
26 Clayton St, Dorchester, 

GE 6-2040
(6-t-16)

amssss
Pristatome Alų ir Toniką

Mes turime 11-koo rūšių alaus ir įvairių toeikų. M* 
.to 
Ir

*1

Reikalinga Stitchers. Turi būt 
patyrę ant Wilcox & Gibbs siu
vamos mašinos. Darbas leng
vas ir pastovus, geras atlygini
mas. N. E. PAD t NOVELTY 
CO., 75 Kneeland St, Boston, 
Rm. 1007. (16)
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MbstaiMtei ;
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
ifltoaAve«

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERUIBKI8, Namų TeL Dedham 1304R

* PvsHuodi Nmms
Parsiduoda febai prieinama

6 iramb, ir vienas 4 kamb. Visi 
vėliausios mados įrengianti. 
Parduodu dėlei nesveikatos. 
Ataišankito tuojau: Joseph

nę. Kito karo operatorius Al- g 8L, So. Bos-
phonse J. McDonald, gyvenąs ton (16-t-27)
Mercer St, So. Bostone įšoko' 
į beriedantį gatvekarį norėda
mas jį kokiu nors būdu sustab
dyti. Bet veltui. Gatvekaris nu
šokęs nuo bėgių visu smarku
mu smogė į Egieston stotį, iš
versdamas sieną, išmušdamas 
stogą laikančius stulpus, ir su- 
ardydamas laikraščių pardavi
mo būdą. Stoties stogas įgriu
vo, šviesos užgeso, ir pasigirdo 
sužeistųjų šauksmai ir dejavi
mai. Sužeista 23 žmonės, ketu
ri pavojingai, o bandžiusiam 
sustabdyti gatvekarį operato
riui McDonald nukirsta alų ko
jos. Jis turi žmoną ir 4 mažus 
vaikučius. Nelaimės laiku gat- 
vekary buvo keliolika žmonių. 
Nelaimės priežastis tiriama.

REIKALINGA 
1-umm KLASES COMBI- 
NATION AUTO BODY 
VYRAS ir PENTERYS
Algą 50-50 pagridais- Sefern- 

ti nauda po 3 mėnesių: Blue 
Cross, Blue Shields, Accidant 
A Healtb Insuraųce ir $2,000 
gyvybės apdraudė. Viskas ap
mokėta įstaigos. 2 say. vaka- 
cijos pp vienų metų darbo. At
sišaukite: Mr. O'ConneU,

MOYE CHE VROLET CO, 
431 Wariti«gtam 

Newto» 58, Masą

Rm 0ou. ana asu 401

UHteMiM Fmlfvc Ci»

Vajus baigsis balandžio 24 d. 
vakare Penny - Sale parengi
mu So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos svetainėje E St. 
Kviečia visus dalyvauti paren
gime ir ką nors paaukoti, kad 
iš to būtų didesnė naudai lietu
viams tremtiniams, kuriems pa
šalpa labai reikalinga.

•
Trečiadienį; balandžio 

lankėsi muzikas Juozas Žemai
tis su savo sūneliu iš Worces- 
ter, Mass. ir atvežė savo vado
vaujamų chorų dainų progra
mą, kurias dainuos Lietuvių 
Radio Valandos KONCERTE 
sekmadienį, gegužės 2 d., Jor
dan Hali, Bostone.

Chorai.,*— mišrus ir moterų 
— smarkiai praktikuoja, ir da
bar per paskutines dvi savai
tes beveik kas vakarą turės 
praktikas, sakė muzikas Juo
zas Žemaitis.

Pereitą savaitę lankėsi vienas 
iš žymiausių Worcesterio biz
nierių real estateininkų — Jo
nas V. Bačinskas. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininką” 
dviem metam. Jo ofisas — 68 
Salėm St, Worcester, Mass.

Ketvirtadienį, lankėsi LDS 
Centro pirm. kun. Pr. M. Ju
ras ir buv. LDS Centro pirm, 
kun. J. švagždys.

Taipgi lankėsi poųios Bronė 
Cunienė ir M. Gailienė.

■ I
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Paskyrė $5,000

vastas nėr-,

hnmfe Arbata
Mes pardavinėjame 
Pnragvsją Aitetą 
h-prisiuačfem į Ju- 
,sų narius lį unei-1 
jų tos arbatos již 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Parsgvają Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginama jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’8 CO.
414 W. Brnaduay, 

So. Boston 27, Maas.

K— norite Jsieytl «01ll«to> 
Califarnijpje Namui ar kitas 

nuo—vyb—

0U1UKSB
Realstatininkis 

716M. VaaMesaAi^
HoHyvood 36, Caitf.

įeis j

Aptaksąvo Piu-Ball

Bostono miestas išleido pa
tvarkymą, kuriuo aptaksuoja- 
ma taip vadinamos “pin-ball” 
mašinos. Už jų laisnį dabar 
reikės mokėti po $30.00 į me
tus. Už kitas automatines ma
šinėles mokestis nustatytas po 
$12.00 į metus.

To įstatymo vykdymui ma- 
yoras Curley paskyrė Charles 
H. McGlue su $4,000 metinės 
algos.

Naujas patvarkymas 
galią su gegužės 1 d.

ir tuomi
abiejų kojų, $5,000 atly- 
už jo parodytą herojiš-

Išteka

Serga

i Ilgametis “Darbininko” skai
tytojas ir rėmėjas Petras Gali- 

j nauskas sunkiai serga ir guli 
įCity Hospital, Bostone. Lanki
ame ligoniui greitai pasveikti.

Moterystės luoman rengiasi 
Aldona Masiulytė, gyvenanti 
6th St., So. Bostone, su Peter 
S. Taros, Dorchester, Mass.

Taipgi gegužės mėnesį ruo
šiasi ištekėti adv. Juozo ir vei
kėjos Bronės Cunių dukrelė 
Dorathy.

pp. Masiuliai ir pp. Cuniai y- cinkevičiūtė, Kempten - Allgau, 
ra ilgamečiai “Darbininko” j P. O. Bose. 229, Germany, U.S. 
skaitytojai ir rėmėjai. 'Zone.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas ponas Antanas 

DORNIAK - MILLERIS ir jo 
vaikai, kilę*iš Vilniaus, ar apy
linkės. Juos ieško jų seserėčia. 
Jei jie patys kur nors yra, ar
ba, jei kas nors žinote jų liki
mą, prašau pranešti sekančiu 
adresu: O. Cieminienė - Mar-

Metinės Mirties Sukaktuvės
A. t A.

Povilas ir Domininkas Bučiai
BALF Skyriais Vajus
Pirmadienį balandžio 19 d. 

prasidės BALF skyriaus dra
bužių ir avalinės rinkimo va
jus. Valdyba ir komisija atsi
šaukia į visus geraširdžius lie
tuvius ir prašo aukoti drabu
žius lietuviams tremtyje.

Aukojamus drabužius ir ava
linę atneškite arba atvežėte į 
Šv. Petro lietuvių bažnytinę 
ąyetainę, West Fifth St, arba 
į Lietuvių Piliečių draugijos 
svetainę E St., kampas Silver, 
So. Boston.

Negalintieji pristatyti dra
bužių į paminėtas vietas, pra
neškite telephonu BALF sky
riaus pirmininkui Pranui Raz- 
vadauskui: SOuth Boston
8-6708 ar SO 8-9251; raštinin
kei p. Januškevičienei — 
SOuth Boston 8-0068, arba 
adv. Juozui Cūniui — SOuth 
Boston 8-0948, ir jie patys ar
ba jy Įgalioti asmenys nuvyks 
automobiliais ir paims aukoja
mus drabužius.

Povilas Bučas mirė balandžio 18 d., o Domi
ninkas Bučas mirė bal. 23 d. pereitais metais. Mi
nėdami liūdnas mirties sukaktuves penktadienį, 
balandžio 23 d., 8 vai. ryte, Šv. Petro par. bažny
čioje, So. Bostone, bus atnašaujamos šv. Mišios 
už jų sielas. Prašome giminių ir pažįstamų daly
vauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a, Povi
lo ir Domininko sielas.*

ANTANAS ir BRONE 
BUTKAI.

Gailauki Ušoiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Viomi BoMonis, Savininkas.

•

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir mands-

* * t **

giai patarnauja.
CmABoHoa Lfett
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LIETUVIŲ RADIO VALANDA 
IR JOS REIKŠME

Valandą ir ją visais gali
mais būdais remti. Mes 
dažnai didžiuojamės kitų, 
ne lietuvių darbais, bet 
mes turime neužmiršti ir 
------- iaimėjimus ir 
todėl turime atsiminti, 
kad ši lietuviškoji radio 
va’anda duoda mums pro
gą įgyvendinti visus mūsų 
per sunkų darbą ir vargą 
atsiektus laimė j i m u s. 
Kiekvieno lietuvio parei- 

naudą, kurią atneša mums ga rūpintis ir domėtis vi- 
lietuviams ši valanda ir sų lietuvių reikalais ir da- 
kalbėti netenka. Juk mū- lyvauti ių džiaugsmuose 
sų gyvenime pasitaiko į- ar rūDesčiuose. Kiekvie- 
vairių momentų. Vienus nas tikras lietuvis yra ne
muš aplanko netikėtas atskiriama jo tautos dalis, 
džiaugsmas, kiti esame Nepamirškime, kad lietu- 
prislėgti nelaimės, treti vis, kur jis bebūtų, ar Lie- 
rūpinamės savaisiais, Ii- tuvoje, ar tolimame Sibi- 
kusiais Lietuvoje ir trem- re ar tremtyje, vakarų 
tyje. Gyvenimas eina ne- Europoje, laukia savo tė- 
sustabdomas — jo ir ne- vynės laisvės, laukia tos 
sustabdysi. Reikalavimai laimingos valandos, kada 

‘jo dideli. Reikia visus pa- jis galės grįžti į savo nu- 
tenkinti.

Lietuvių kolonija Bos- vėl galės būti žmogumi, 
ton’e yra
kiekvienas čia gyvenantis tada, kada mirs- paskuti- 
lietuvis turi galimybę iš- nis lietuvis, kada mirs pa
lieti savo rūpesčius per skutinė lietuviška mintis, 
Lietuvių Radio Valandą, nebebus ir Laisvos Lietu- 
Lietuvių Radio Valandos vos. Todėl remkime šį kul- 
programa pagelbsti ir pa- tūros darbą skiriamą mū- 
tarnauja visiems. Mes tu- sų tėvynei. Visuomet at- 
rime vertinti šią Radio siminkime,

Pripuolamai turėjau la
bai malonią progą praleis
ti pora valandų radio 
stotyje, per kurią trans- 
liuoiama ir Lietuviu Ra
dio Valanda, ir stebėti jos savuosius 
vadovybės darbą, čia ypa
tingai esu dėkingas radio 
valandos vedėjui, p. A. F. 
Kneižiui. Dirbamas dide
lis ir naudingas darbas. 
Reikia čia daug sumanu
mo ir kantrybės. Apie

1

■i

ALRK Naujos Anglijos Federa-

Vaizdas parodo Jung. Valstybių lėktuvus Rhine-Main aerodrome, 
kurie buvo tuojau paleisti susisiekimui su Berlynu kai Sov. Rusijos ka
ro tarnyba pareikalavo teises inspektuoti geležinkeliu susisiekimą-trau- 
kinius, o jiems nebuvo leista. Tada traukiniai buvo sulaikyti ir paleisti 
šie lėktuvai.

X

&

Sekmadienį, balandžio 25 d., 1 vai. p.p., Cam- 
bridge lietuvių P. Švč. N. P. parapijos svetainėje į- 
vyks Naujosios Anglijos Federacijos Apskrities Sei
melis.

Visi skvrin.! raginami gausiai nrisiūsti fttctnvM. 
Taip«ri visos katalikiškos organizacijos rHrjnrg 
prisiųsti atsto’m. Katalikiškos akcijos veikiai. d”a- 
siškija ir inteligentija, visi bendrai yra kviečiami da
lyvauti 'šftlme Seimelyje. Seimelis savaime bus svar
bus.

Laikas sustiprinti katalikišką veiklą, nes milži
niški darbai mūsų laukia. Taigi mes visi, t. y. kata
likiškos veiklos nariai, padarykime šį Seimelį vie^a 
didžiausių, nes ir Federacijos Kongreso nutarimu me3 
esame netik katalikiškos, labdaringos, bet sykiu ir 
politiškos veiklos kūnas Federacijos veikloje.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas 

Rašt. B. Jakutis
karną iškilmėms pamokslą. 
Jaunojo brolis Mykolas Der
kač buvo brolaitis, o jaunosios 
sesutė Elena Coyoca pamerge. 
Puota įvyko jaunosios namuo
se ant N. Chester g-vės. Nepa
prastai gražų įspūdį sudarė

nes primins visiems tą jų 
venime gražiausią dieną.

gy-
koncertas, kurio tikslas y- 
ra palaikyti mūsų tautie
čių tarpe lietuviškus pa
pročius, uglyti 
tuviškai dainai, 
kiems šokiams 
tai menui. Tokio koncerto 
programa visuomet yra 
paruošiama labai kruopš- i 
čiai ir rūpestingai. Sten-I 
giamasi sutelkti visas ge-: 
riausias menines Ameri
kos lietuvių pajėgas ir su
teikti apsilankiusiems tik
rai malonių keletą valan-j 

, . _ , pa- jų kurių metu kiekvienas
šaulyje musų brolių, kurie j atsilankę3 Iietuvis bent 
kenčia. Sušvelninkime jų į mjntimis galėtu sugrįžti į 
kančias. Juk mūsų poetų gavo brangią tėviškę, kur 
vra sakoma: Jei Tu ma- jįs praleido savo kūdikys- 
nęs nebepriglausi, kas>gS dienas kur kiekvienas 
mane priglausJie takelis, kiekvienas akme- 
sta savo tėvynės, jie įssi- nėlis jam buvo pažista-l 
i gę laukia savo motinos.. mas ir toks mielas Ėesi. 
Atstokime jiems motiną klausydami lietuv i š k ų 
padekime jiems. Istieski- į dainų, gražiai choro ir so- 
me jiems ranką kovoje <1^1 įlįstų išpi’domų, bežiūrėda- 
musų visų Tėvynės. Neuz-imi j taiItiškus šokius, at- 
tenka gražių žodžių, neuz- liekamus mūsų reprezen- 
tepka mykpcms. širdies.: tacinės šokių grupės, min- 
V įsi aktyviai dekanes prie timis ke’etai valandų su- 
kilnaus lietuviškumo dar-1^^ , savo tėvynę, i
b°- žaliuojanti mūsų kaimą.

Lietuvių Radio Valanda Atsilankydami i ši Lietu- 
kaip tik ir yra dalis to di-ivių Radio Valandos 
džioio f 
bo. Jos organizavimui ir; sime‘ dvasioje, 

; išlaikymui reikia didelių dr paremsime lietuvišką 
: pastangų ir daug energi- idėją — atgauti Lietuvos 
: jos. Jos uždavinys yra pa- Nepriklausomybę ir pa- A Ir Ii ' vi — . • . • v-

mylėtą ir laisvą tėvynę ir

didelė, tačiau Mes turime atsiminti, kad

i

meilę lie- 
lietuviš- 

ir apskri-
mas L’rbanas

šeštadienį, bal. 10 d. p-lė Ol- 
ga Večerskytė pasižadėjo jau
nuoliui Donald Rous. Kun. An
tanas Dubinskas laimino mote
rystės ryšį. Juozas Rous ir E- 
velyn Dapkūnas buvo pirma 
pora liudytojų. Šv. mišios už 
jaunavedžių intencijas buvo at
našautos paties kun. Dubinsko. 
Vestuvių puota įvyko Lietuvių 
Svetainėje. Ilgiausių metų jau
navedžiams.

MISIJOS. Klebonas kun. dr. 
Mendelis praneša, kad gavo ži
nią nuo Tėvo Justino Vaškio, 
kad kun. Bernardinas Grauslys 

: atvyks į Baltimorę su misijo
mis geg. 1-9 dd. Pamokslai bus 

įsakomi lietuviškai: rytais 9 vai. 
ir vakarais 7:30. Tai bus pui- 

, kus prisiruošimas Motinų Die- 
V nai.

lietuviškumo dar-icertą mes ne tik sustiprė- 
, bet ^ar^u į pagamįnti naudingų 

dėl labo apskrities ir 
ganizacijos.

Primename, kad 
vykdamos į suvažiavimą, pra
šomos atsivesti savo ženkle
lius.

Pirmininkė — V. Valentine»■ 
Raštininkė — M. Jokubaitė

Taurus Tautieti,

skaitlingai atstovų prisiųsti ir 
įnešimų 

visds or-
Rafael Trujillo Molina,

Dominican respubli k o s dėti Amerikos lietuviams 
Pietų Amerikoje preziden-; visuose ių reikaluose ir 
tas, kuris pirmas užgyrė pagelbėti tiems, kurie šiuo 
pagelbą Europai iš Pieti-imetu neteko savo laisvės, 
nių valstybių, ir žadėjo Be to, radio programos 
pilną kooperaciją Prez. vedėjas rūpinasi ir kultū- 
Trumano programai —riniais parengimais. Kas- 
sulaikyti Rusijos impe-met rengiamas Lietuvių ną, 3:30 vai., Jordan Hali, 
rializmą. •Radio Valandos didžiulis Bostone.

I

I

gelbėti vargstantiems lie
tuviams.

Tad visi atsilankykime 
į Lietuvių Radio Valandos 
rengiamą grandiozinį kon
certą, kuris įvyks šių me
tų gegužės mėnesį 2 die-

atstovės,

I

Stebėtojas.!

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregaci jos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Mirus Amerikoj mano 
naičiui prelatui J. Macijauskui, 
būdamas tremtyje Vokietijoj, 
nustojau savo vienintelio arti
mo bei globėjo, kuris savo pa
rama palengvindavo 
tremties naštą.

Likau be globos bei paramos 
įvyks su šeima, tad brangus tautieti,

gimi-

Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn.

Valstijos Kuopoms
Šiuomi pranešam Moterų Są

jungos Conn. valstijos kuo
poms. kad pusmetinis ir labai 
svarbus suvažiavimas 
balandžio 18 d. š. m. Šv. Juo- paremk nors lietuvišku -geru 
zapo parapijos svetainėje, John žodžiu. Adresas: Julius Maci- 
St.. Waterbury, Conn. Prasidės jauskas. Germany — Brit. 
1:00 valandą po pietų. Zone, D. P. Camp “Churchill”,

Kviečiame visas kuopas (20) Lehrte b. Hannover.

sunkią

Draugijų Valdybų Adresai
i

•V. JONO EV^L. PA8ALPIN8S 
DRAUGIJOS VALDYBA

0

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOt I 
PO GLOBA MOTINOS SVO.

PlrmininkS —.Eva Marksienė.
825 E 8th St.. So. Bnston. MaM 

Tel So Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — GailiūnlerZ

8 Winf>eld St. So Boston Uua 
Prot RaM. — Ona Tvailkįenė,

440 E. 8th St., So Boston. Mass. 
Finansų RaSt. — B. CūnienC.
29 »Jould St., W Rosbury, Mass. 

Te] Pprku-av — 
Iždininkė Šiauria.

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas

11 Sprln^er St., So Boston. Mase. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St So. Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antra antradieni mėnesio. 7:30 vai.. Draugija laiko sudrlnklmua kas tre
_. „ .... sekmadienj kiekvieno mėnesi*

2 vai. po pietų. Parapijos aa»j 
492 E. 7U> St, 80. Bootoo, Mmb.

1 Pirmininkas - Jimkm SraetdjrB 
801 6th St.. So Boston. m*m

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiki. 
702 E. 5th St, Bo Boston. Mase

Pibt. Rast. — Jonas GHneeMa, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin Ra.H. — Aleksandru tvaiką 
440 E. Sixth SU, So. Boston. Mase 

ruininkas—Stujis K OrtąanavMtas 
899 E. Seventh St, 8. Boston. Mase

Ma ršalka J"). Krasauskas,
| 11 Springer St., So. Boston, Mass.

Sveikiname Antaną ir Zofiją 
Mandravickus. Jiems sukaks 
40 metų vedybinio gyvenimo 
geg. 10 d. Ponai Mandravickai 
yra pavyzdingi lietuviai - kata
likai žmonės mūsų kolonijoje.

Našlaičių arkivyskupijos Lab
darybės vajus prasidės geg. 3 
d. Šv. Alfonso parapijai vėl 
skirta sukelti $4,625.00. Kiek
vienas darbininkas yra prašo
mas paaukoti $12.00 metų bė
gyje. Nėra abejonės, kad tiks
las yra garbingas ir, kad mūsų 
lietuviai jį visa širdimi parems.

Praėjusį sekmadienį visose 
bažnyčiose buvo skaitomas Ar
kivyskupo laiškas, kuriame vi
si katalikai buvo raginami pri
imti šv. Komuniją, sekmadienį, 
bal. 18 d. už šv. Tėvo intenci
jas. kad krikščionybės gynėjai 
laimėtų rinkimus Italijoj.

Geg. mėn. 300 mišių bus at
našauta Romoje už intencijas 
visų laikančių NOVENĄ mūsų 
bažnyčioje. Kun. dr. Mendelis 
pasiuntė auką kun. L. Tulabai, 
kad kasdieną per Marijos mėn. 
būtų atnašaujama 10 mišių.

Lietuvių Legionierių 154 Pos
tas prisiuntė mūsų klebonui če
kį $35.00 sumai. Tai buvo už
darbis 
Garbės 
Pinigai 
išlaidų 
Mendelis įvertini šį legionierių 
gražų gestą.

Girdėjau, kad pelnas 
tarptautinio bazaro, kurs 
rengtas keli metai atgal, 
tik šiam tikslui, galutinai 
skirtas Garbės Sąrašo lėšų pa
dengimui. Iš to aišku, kad visi 
lietuviai įvertina mūsų klebono 
darbą, atliktą pagerbimui mū
sų lietuvių karių.

Jonas žydalis, kurs randasi 
> Siono ligoninėje, žymiai svei

kesnis. Jis dlkoja Švč. Vardo 
Dr-jos nariams už jų 
praėjusį sekmadienį, 
ponui Žydaliui veikiai 
ti.

Parapijos vaikučių 
šv. Komunija įvyks sekmadie
nį, geg. 2 d. Tai bus svarbi iš
kilmė visiems alfonsiečiams.

vakare Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų r&tualaką

Urbonas - Dana’tytė
šeštadienį, bal. 3 d. Vilhel- 

paėmč- sau už 
žmoną p-lę Oną Danaitytę.
Šliūbas įvyko Šv. Alfonso baž- jaunosios palikimas savo gėlių 
nyčioje. Jaunąją atvedė prie P^e Marijos altoriaus. Ne vie- 
altoriaus jos brolis Antanas. nas apsiverkė matydamas kaip 
Pirma pora liudytojų buvo Ka- naujas šeimos židinys pasivedė 
zys Stuper ir Paulyna Matulo- Marijos globai. Ilgiausių metų 
nis. Klebonas kun. dr. Mende
lis priėmė jaunųjų pasižadėji
mus ir laimino moterystės ry
šį. Tuo pačiu laiku apeigų me
lu draug su klebonu stovėjo 
kun. Antanas Dubinskas 
kun. Jonas Mendelis. 
puota įvyko Lietuvių 
je, kurioje dalyvavo 
asmenų. Sveikiname 
džius. Ilgiausių metų ir daug Vinco ir Marės Pečiulių sūnelis 
laimės jų naujame gyvenime, tapo pramintas Roland Her- 

. bert. Krikšto tėvais Juknelytei
Derkač - Norkiūtė buvo Viktoras Draginis ir Elž-

Sekmadienį, atvelyky, bal. 4 bieta Cesnienė, o Pečiuliui Te- 
d. prieš mišias 10 vai. ryte p-lė odoras Stoškus ir Aldona Ma- 
Bronislava Norkiūtė pasižadė- tukaitytė. Sveikiname tėvelius 
jo jaunuoliui Juozui 
Kun. dr. Mendelis 
vestuvių mišias ir pasakė tin- naujagimių.

ir gausiausių Dievo malonių 
ponams Derkačams.

Nauji Katalikai
Kun. Antanas Dubinskas sek

madienį! bal. 4 d. suteikė krik
što sakramentą ponų Juknelių 
dukrelei ir Pečiulių sūnui. Juo-

ir 
Vestuvių 
svetainė- 
arti 200 zo ir Onos Juknelių naujagimė
naujave- gavo vardą Diane Elžbietos,

Derkač. naujųjų katalikų. Linkime 
atnašavo jiems daug džiaugsmo iš savo

nuo “movies” parado 
Sąrašo šventimo proga, 
skiriami Garbės Lentos 
padengimui. Kun. dr.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 

ŽODYNĄ 
Engfish-Uthuanian Dfctionary 

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

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

Užsisakant žodvna. mums laišką rašvti nereikia, tik klek į 
konvertą kuponą su $3 00. ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
mvišką žodyną

Užsskvmna siuskite:
DARBININKAS

So. ftooton Ti. Mam

fiiuomi siunčiame $.......... ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai • Lietuvišką Žodyną

Vardas
Adresas . ...................

maldas 
Linkime 
pasveik-

Pirmoji

Juozu Kaslndos
Tnc 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

Washhigton B*vd. 
KALTTMORE 30. Md

Tel. Lexington 8595 
Llmoslnal cMI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

nuo 
buvo 
kaip 

buvo

šie du alijantų karo vadai Vokietijoje, gen. 
Lucius D. Clay, (dešinėj), Jungtinių Valstybių 
Zono militaris viršininkas ir (kairėj) Britų zono3 
viršininkas Lt. Geni Sir Brian Robertson, sutiko 
Sov. Rusijos traukinių inspektavimo reikalavimą 
ir jį pasmerkė. Jiedu iš savo zonų geležinkelio su
sisiekimą pakeitė oro transporto susisiekimu.


