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pastabos

Izraelius perpus mažesnis 
už Lietuvą

Žydų ir lietuvių kova už 
laisvę

Demokratijų vadų ausys, 
akys ir atmintis

Katalikas, kurs neremia i 
katalikiškos spaudos, ne* ’ 
turi teisšs vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteieris. |
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LVi** 11LA Arabai Atsisakė Nutraukti Karą
Prieškarinė Lietuva su Klai

pėdos kraštu, bet be Vilnijos, 
turėjo 10,808 ketv. mylių plo
tą, o Palestina tik 10,429 ketv. 
mylių. UNO (Jungtinių Tautų 
Organizacija), dalindama Pa
lestiną tarp žydų ir arabų, ją 
skėlė veik perpus. Žydai tuo 
buvo patenkinti ir Izraeliaus 
valstybę skelbė UNOs nustaty
tose ribose. Taigi Izraelius yra 
daugmaž perpus mažesnis už 
Lietuvą.

Kaip Lietuva negalėjo atgau
ti savo sostinės Vilniaus, tai 
taip ir žydams Jeruzolimas nė
ra skirtas. Bet jų naudai skir
ta tas, kad Jeruzolime žydų 
teisės buvo užtikrintos, o lietu
vių teisės Vilniuje buvo paneig
tos.

•

Žydų kova už jų Izraeliu iš
rodo lengvesnė, negu buvo lie
tuvių. Žydus remia didžiosios 
valstybės, remia pasaulinė vie
šoji opinija. Žydų kapitalai ne
išsemiami. žydų karinės jėgos 
daug galingesnės, negu lietuvių 
kad buvo pradžioje. Bet Izrae
liaus vargai galės kilti kaip tik 
dėl to, kad ji turi perdaug 
prietelių. Izraeliaus vargai kils 
ne dėl jo priešų, o dėl priete
lių. Palestinoj susikryžiuoja 
didžiųjų konkuruojančių vals
tybių interesai. Izraelius rupi

Ne paslaptis, kad Anglija 
parduoda ginklus arabams. Tą 
daro viešai, visiems žinant. O 
yra sakoma, kad Rusija slapta 
remia ir žydus ir arabus. Yrą 
skelbiama, kad Čekoslovakijoj 
Škoda ginklų fabrikuose ga
minama Sirijai ginklų ir amu
nicijos už 24 milijonus dolerių. 
Toks užsakymas negalėjo būti 
padarytas be Kremliaus OK. 
Dviveidė Kremliaus politika 
keista, bet jei ji veda prie pa
geidaujamo, jau užsibrėžto 
tikslo, tai ji Maskvai ir gera.

•

Pirma Molotovas, paskui Sta
linas paleido į pasaulį paukštį 
ir sakė, kad tai balandis. A- 
merikoj Wallace ir jo sekėjai 
klykė, šaukė, kad tai iš tikrųjų 
balandis ir dargi ne bet koks, 
o geros veislės ir gražus. Atsi
rado ir kitokių, kurie patikėjo 
ir tvirtino, kad tai tikrai ba
landis. Bet paukščių žinovai 
pasakė, kad tai nėra joks ba
landis, o vanagas.

•

Kuri tauta pasaulyje yra mu
zikaliausia? Lietuvių. Dėlto jo
kios abejonės būti negali. Ta
me ji “subytina” visas tautas, 
ypač didžiąsias. Kaip tik Mas
kvoj ir Berlyne pasigirdo nau
jų instrumentų garsai, tai lie
tuviai tuoj pareiškė, kad tai 
dvi švilpynės, o vienas tonas. 
Bet pasaulio didžiausi muzikos 
žinovai išsprendė, kad ne. Tie 
muzikos žinovai nutarė, kad 
Berlyno švilpynė tokia biauri, 
kad jos negalima klausyti, kad 
ji turi būti sudaužyta, o švil
pėjai iškarti. O kai dėl Mas
kvos švilpynės, tai minėti mu
zikos žinovai nutarė, kad jos 
tonas visai kitoks, geras, pa
liktinas. Ta švilpynė ir tebe- 
švilpia. Bet kasdien vis dau
giau paprastų žmonių ir muzi
kos žinovų ima tvirtinti, kad 
Maskvos švilpynės tonas visai 
panašus į Berlyninės švilpynės 
toną. Lietuviai buvo "right”.

Washington, D. C. — 
Valstybės departamento 
sekretorius Marshall’as 
oasiuntė Senato Užsienio 
Santykių Komitetui bylu 
sąrašą, kur kaltina Sovie
tų Rusiją už sutarčių ne
silaikymą.

Sekretorius Marshall sa
vo laiške Senatoriui Van- 
denberg’ui pastebi, kad 
kai kuriais atsitikimais 
esą sunku įrodyti tiesio
ginį sutarčių nesilaikymą, 
tačiau valstybės departa
mentas paduoda tokiu at
sitikimų nuo 30 iki 40.

Senatas reikalavo tokio 
Sovietų Rusijos sutarčių 
nesilaikymo sąrašo po to, 
kai Šen. Caoehart, respu
blikonas, iš Indianos, pa
reikalavo, kad smulkme
niškai išaiškintų Prezi
dento Trumano kovo 17 d.

pareiškimą, kad teisingr 
taika būtų buvus galima, 
jeigu “vici a tauta” nebū
tų “užsispyrusiai ignora
vusi ir sulaužnsi” save 
tarptautines sutartis.

Reikėtaja 100 Milijonų 
Merių Paskolos Izraeliui

Wa»kiM'rton, D. C. — 
Šiomis dienomis J. V. At
stovų Butui yra įteiktas 
bilius reikalaujantis 100,- 
000,000 paskolos Izraeliui 
(žydų valstybei Palesti
noje).

Jung. Vakhba Pastatė 
lAtuv”! A-neritiečg 
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GEGUŽES 30
Kadangi gegužės 30 d. 

yra sekmadienis, tai tau
tinė šventė bus švenčiama 
pirmadienį, geg. 31 d.

Toji šventė skiriama 
mirusiųjų atminimui, y- 
pač žuvusių kareivių už 
Jung. Valstybių laisvę ir 
nepriklausomybę. .

Gražus tai paprotys tą 
dieną pasimelsti bažny
čioje už mirusius ir at
lankyti kapus. Pasimels
kime ir už mūsų tautos 
didvyrius, kurie žuvo ko
vose dėl Lietuvos laisvės 

' ir nepriklausomybės, ku
riuos žiaurūs Lietuvos o- 
kupantai nužudė ir tebe- 
žudo; pasimelskime, kad 
Lietuva atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Dėl šventės pirmadienį, 
gegužės 31 d. “Darbinin- 
cas” neišeis. Kitą savaitę 
ras tik vienas numeris, 

būtent, penktadienį, bir
želio 4 d.

Linkime visiems laimin
gų švenčių!

Washington, D. C. — 
Valstyltės Departamentas 
praneša, kad į Vidurinius 
Rytus yra pasiusta apie 
tuzinus lėktuvų išvežimui 
amerikiečių iš Palestinos,' 
Lebanon, Sirijos, Irako, 
Saudi Arabijos ir kitų 
kraštų.

Amerikos lėktuvai yra 
nusileidę Cyprus saloj.

Washington,. D. C. —

Jungtinėms Tautoms davė 48 valan 
das laiko pasiūlyti nauja Palestinos 

klausimo išsprendimą
Y. — 
tautos 
Tautų 
reika- 

karą 
tai ta- 

laiko 
jaruošti naują visos Šven
tosios Žemės problemų iš
sprendimą.

Arabai reikalauja, kad 
būtų sustabdytas ginklų 
siuntimas ir sulaikytas 
imigrantų įvažiavimas j 
Izraelį.

Dr. Naji el-Asil, Irako 
atstovas, tvirtina, kad Iz
raelio jėgos jau pirmiau

Lake Success, N. 
Septynios arabų 
atmetė Jungtinių 
Saugumo Tarybos 
lavimą nutraukti 
Palestinoje ir davė 
rybai 48 valandas

yra sulaužusios karo veik
smų nutraukimo sutartį 
kas link Jeruzalės, kaip 
kad buvo sutikę arabai. 
Todėl dabar, priėmus ta
rybos rezoliuciją, tik duo
tų progą Izraelio “teroris
tinėm grupėm” susistip- 
rinti.

Izraelis su paniekinimu 
atmetė arabų sąlygas.

Taigi žydų - arabų kau
tynės eina visu smarku
mu Palestinoje. Smar
kiausios kautynės dabar 
vykta apie Latrun, pu- 
siaukelyj ant Tel Aviv- 
Jeruzalės vieškelio.

General Motors Susitaikė 
Su Darbininkais

Prelatas Jonas Balkūnas,
Atsimainymo lietuvių parapijos (Maspeth, L. I., N. 
Y.) klebonas, ALRK Federacijos Centro iždininkas ir 
imigracijos komisijos pirmininkas ir įžymus vadas-

Washington, D. C. — 
General Motors automobi
lių firma pasiekė susita
rimą su savo darbinin
kais, susiorganizavusiais 
United automobile Wor- 
kers Unija (CIO) ir tokiu

IWd.,4 vai, pff žvengė streiko, 
pietų, tos parapijos bažnyčioje, 54-14 56th Road, tu- Kompanija sutiko pu
rės savo investitūros iškilmingas ceremonijas, kur 
dalyvaus įžymūs K. Bažnyčios vadai — dvasiškiai ir

Prezidentas Truman prie- 1 pasaulionys"
mė ir turėjo ilgoką pasi- 6 vai. vakare, Clinton Hali, Maspeth & Betts 
kalbėjimą su pirmuoju ‘ Avė., įvyks pietūs J. P. Prelatą Joną Balkūną pagerb- 
naujos žydų valstybės Iz- ti.
raeliaus prezidentu Dr. ( jo šventenybė Popiežius Pius XII prieš pat Vely- 
Chaim Weizmann, iš New kas pakėlė kun. Joną Balkūną prelatu. Jis yra tikrai 
Yorko. .užsiDelnes Kataliku Bažnvčios naaukstinimo. Prelatas

kelti 11c į valandą ir pa
sirašyti dviem metam 
kontraktą. Tuo susitari
mu visi džiaugiasi, kad 
išvengta streiko ir su juo 
surištų didelių visiems e- 
konominių nuostolių.

paskui paskelbė, kad ko
munistų valdomoj Jugo
slavijoj esanti pilna tikė
jimo laisvė ir jie jokio 
persekiojimo ten “nema
tę”. Už tai susilaukė aš
traus pasmerkimo, ne tik 
nuo arkivyskupo Cushin- 
g’o, bet ir huo žymių pro
testantų, kurie Tito rėži
mą gerai pažįsta.

Stassen Bostone

LATVIŲ VYSKUPAS 
APIE LIETUVIUS

i užsipelnęs Katalikų Bažnyčios paaukštinimo. Prelatas 
Jonas Balkūnas yra vienas veikliausių vadų Katali
kiškoje Akcijoje, vienas uoliausių kovotojų dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės. Pastaraisiais lai-

I

Latvių vyskupas kanki- ^ais labai daug darbavosi lietuvių tremtinių gelbėji- 
nys B. Sloskans, šiuo me- mo reikalais. Tas labai atsiliepė į jo sveikatą. Foto- 
tu esąs Belgijoje, dalyva- grafas, kuris prisiuntė šią Prelato fotografiją, rašo, 
vo lietuvių surengtame ™ 1-’-1
vasario 16 d. akte ir pats 
atlaikė jiems šv. mišias. 
Ekscelencija pasveikino 
lietuvius lietuviškai, pri
simindamas savo pažintį 
su mūsiškiais iš Petrapi
lio laikų, kur iš lietuvių 
studentų išmokęs lietuviš
kai. Su lietuviais kuni
gais ir vyskupu Matulio
niu jis buvęs ir Solovkų 
koncentracijos stovyklo
je. Savo bendrą su lietu
viais gyvenimą apibūdino 
jis kaip brolių gyvenimą. 
Vysk. Sloskans prašė to
kį broliškumą palaikyti 
tarp abiejų tautų — lietu
vių ir latvių.

‘kad jis Prelatą nufotografavęs sergantį klebonijoje. 
Pasimelskime, kad Dievulis stiprintų uolų ir mūsų 
tautai atsidavusį vadą, kad jis dar ilgus metus galė
tų darbuotis Bažnyčios ir tautos gerovei.

Kuri tauta pasaulyje geriau
sią skonį turi? Lietuvių. Lietu
viai nuo seniai pareiškė, kad 
kremlius raudonas, kaip šėto

nas, o Berlynas rudas, kaip šu
va. Bet pasaulio didžiausieji 
grožio žinovai tvirtino, kad 
Berlyno rudžių, kaip raganų, 
negalima toleruoti. O Maskvos 
raudoni driskiai esą labai 
"nice”. Ir imta rudžius naikin
ti taip, kaip senovėje raganas. 
O dabar ir paprastiems žmo
nėms ir didžiausiems grožio ži
novams ima atsidaryti akys ir 
jie pamato, kad Maskvos rau
doni driskiai lygiai biaurus, 
kaip ir Berlyno rudžiai.

•

Washington’o ponai ima ma
žiau miegoti, svarstydami, kaip 
sulaikyti komunizmo bangą A- 
merikoj ir visame pasaulyje, 
kaip sulaikyti Rusijos agresiją, [Vidaus reikalų ministerio| munistų partijos 
kaip prieiti prie pasaulinės 
taikos? Vieni siūlo šį, kiti tą. 
Nei vieni, nei kiti neatsimena, 
kaip čia bundizmas buvo pa
smaugtas ir kaip naciškos Vo
kietijos agresija buvo sulaiky
ta. Amerikos ir kitų didžiųjų 
demokratijų vadai pasirodė tu- minus, į kabinetą priimta j tinas.

I rį blogą klausą, blogą skonį ir kaip “ministeris be port- 
menką atmintį. P.G. felio”

UNIJOS REIKALAUJA, KAD 
VALDŽIA PERIMTŲ 

GELEŽINKELIUS
D. C. — 

geležinkelių 
unijos parei- 
federalė val- 

savo pilnon

Washington, 
Dvidešimts 
darbininkų 
kalavo, kad 
džia perimtų
nuosavybėn visus geležin
kelius šioje šaly, ir juos 
operuotų.

SUOMIAI Į SAVO KABINETĄ 
PRIĖMĖ PRAŠALINTO 
MINISTERIO ŽMONĄ

MarshaHas Nepriėmė Ko- 
TchinanflĮ 

Protestantu Dovanos
JĮ.

New York, N. Y.—Vals-

I Bostoną atvyko Ha- 
rold E. Stassen, kurs sie
kia respublikonų partijos 
nominacijos į preziden
tus.

Jis atvykęs pasitarti su 
respublikonu vadais dėl 
jo kandidatūros.

tybės Sekretorius George p-*. aui
C. Marshall atsisakė pri- ^^** °** *•"
imti iš Episkopalų sektos 
leidžiamo laikraščio “The 
Churchmen” “pripažini-

Mimes

Londonas — Iš oficialių 
diplomą-mo už geros valios tarp Čekoslovakijos 

žmonių skleidimo” dova- tinių šaltinių atėjo žinios, 
nos. Taip paskelbė to laik- kad prezidentas Benes e- 
—±— Dr. Sąs vįgaj artį mirties Ne

są jam vilties iš šios ligos

Kaip žinoma, vyriausy
bė dabar yra perėmusi ge
ležinkelius tik laikinai, 
kad išvengus streiko ir 
transportacijos suparaly- 
žiavimo. Dabar darbinin
kai reikalauja, kad vy
riausybė perimtų pilnon 
savo nuosavybėn.

Susekė Automobilių Vagilių

Revere, Mass. tapo su
sekta gerai organizuota 
automobilių vagilių šaika. 
Ją susekė Federalės Val
džios (FBI) agentai.

Tapo suimti Alfred Tag- 
lieri ir M. Collecchia. Kiti 
dar ieškomi. Atgauta šeši 

fsanti komunistų kontro
liuojama, todėl ir Kilpi 

Kad komunistus nura-’tbuvo komunistams priim-

Helsinki — Suomijos žmona, Herta, kuri skai- 
prezidentui prašalinus iš i tomą kaip Suomijos ko- 

------- ----------------------------“siela”, 
pareigų komunistą YrjojĮ Leino vietą paskirtas 
Leino, komunistai prade- Eino Kilpi, kurs esąs Po- 
jo kelti šaly streikus, ne- pulerių Demokratų parti- 
ramumus, kaipo protestą i jos narys. Toji partija e- 
prieš jo prašalinimą.

Beabejo viso to užpaka- 
prašalinto Leino !ly yra Maskvos ranka.

nauji automobiliai. Jie 
vogdavo naujus brangius 
automobilius, pakeisdavo 
jų motoro serijos nume
rius ir išvežę kitur par
duodavo.

raščio redaktorius 
Guy Emery Shipler.

Kaip žinoma, Dr. Ship- pasveikti. Jis jau nuo se- 
ler buvo vienas iš 7 pro- nai sirguliuoja. Jam mi- 
testantu dvasiškiu, ku- rus ar rezignavus jo vietą 
riuos diktatorius Tito pa- greičiausiai tektų komu- 
sikvietė į svečius ir kurie*nistų vadui Gottwald.

lietuviu Kataliku Radio Valanda
ŠEŠTADIENĮ, 1:15 — 2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX, SALĖM, MASS.

šeštadienį, gegužės 29 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai ir kalbos plauks oro 
bangomis į patriotingųjų lietuvių namus per visą va
landą iš WESX, Salėm, Mass.

SEKMADIENE RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, gegužės 30 d., 10:30 vai. rytą iš tos 

pačios radio stoties plauks oro bangomis giesmės, lie
tuviškos dainos, muzikos kuriniai ir pranešimai.

Kalbės kun. Bernardinas Grauslys, pranciškonas, 
iš Kennebunkport, Maine.

Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 
ir klausykite lietuvių radio programų šeštadienį ir 
sekmadienį.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 We»t Broadway, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
7-1449.

i
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Gegužės mėn. 2 d., sek
madienį, Vai d’Or mieste 
didelis sujudimas. Miestas 
pasipuošęs Anglijos, Ka
nados ir Quebec vėliavo
mis. Gatvėse būriai žmo
nių prisisegę prie krūtinių 
ženklelius su šūkiu: — 
“Dovvn with communism”.

Tai diena, kurioje 
aiškiai pasisakyta prieš 
raudonąjį siaubą, 
Kanadiečiui iki šiol 
rodė toks baisus, nors 
daugelis Europos tautų, 
jų tarpe ir lietuviai, kan
čiomis ir krauju tą yra 
patyrę.

Didžiulę antikomunisti
nę demontsarciją pravedė 
Knights of Columbus or
ganizacija. Kanados Lie
tuvių Tarybos skyrius jos 
kvietimą priėmė ir para
gino visus lietuvius skait
lingai dalyvauti, kurių su
važiavo gera šimtinė.

Demonstracija buvo pra
dėta iškilmingomis pa
maldomis, kurias atlaikė 
J. E. vyskupas Desmarais, 
asistuojamas kitų aukštų 
Bažnyčios dignitorių. Pa
maldos 
tam 
aikštėje atvirame ore, da
lyvaujant didelei miniai 
žmonių. Lietuviai vyks
tant į pamaldas buvo pa
statyti patys pirmieji. . ...x

Po pietų prie Knights of 
Columbus salės didelis ju
dėjimas: čia 
vėliavomis 
demonstracijos 
Lietuviai atžygiuoja iš 
Sigma Gold Minės rykiuo- 
tėje su dainomis. Visa 
gatvė kimšte prikimšta 
žmonių, 
šaukia 
eisenai, po minią 
mašinos ir fotografai.

Lietuviai po stilizuota 
vytimi

buvo

kuris 
neat-

paveikslai. Po to pirmieji 
per garsiakalbį šaukiami 
lietuviai, toliau lenkai, 
ukrainiečiai ir kroatai. 
Tačiau vieno lenkų kuni
go intervencija eisenoje 
lenkai ėjo pirmieji. Lietu
viai dalyvauja su tautine 
vėliava ir Kanados vėlia
va, kurias nešė du tautiš
kai apsirengę vyrai. Pry- 
šakyje nešamas plakatas 
su stilizuota vytimi ir di
deliu užrašu LITHUA- 
NIA. Po vėliavų eina Vai 
d’Or K.L.T. skyriaus va
dovybė ir nariai išsirikia
vę iš paskos, kiekvienas 
nešdamas vėliavėlę su už
rašu “Down with commu
nism”.

Stalinas su giltine
Kartu nešami ir du di

deli plakatai. Vienas vaiz
duoja kruviną Rusijos 
ranką, kuri laiko apgniau- 
žusi Lietuvą, o pro jos su
gniaužtus pirštus laša ne
kalto kraujo lašai. Plaka
te didelėm raidėm parašy
ta: ”1940 - 1948 Blood Su- 
ffering of Lithuania un- 

vyko specialiai Į der communism. Impriso- 
reikalui paruoštoje Į ned, 30,252: Murdered,

19,630; Deported to Sibe- 
ria, 200,000: Escaped to 
Western Hemisphere, 55,- 
000”. Fotografai 
listai filmavo ir 
nėjo skaičius.

Kitam plakate 
vaizduotas Stalinas kartu 
su giltine ir enkavedis
tais, teriojantis Lietuvą.

Su daina per miestą
Su maršo garsais eisena 

miesto gatvėmis. Plevė
suoja įvairiaspalvės vė- 

unifor- 
minios stebi 
demonstraci-

renkasi su 
ir plakatais 

dalyviai.

ir žurna- 
nusiraši-

buvo at-

’ Garsiaka Ibiai ilavos, marguoja 
rikiuodami visus mos. Žmonių 

nardo tūkstantinę 
ją- 

| Važiuoja 
• vas paveikslas — Fatimos 
Marija, toliau vėl žmones, 

Pirmoje eilėje rikiuoja- vėl paveikslai. Štai kon- 
si anglų ir prancūzų įvai- centracijos stovykla, ap- 
rios organizacijos, moky- tverta spygliuotom vie- 
klos, skautai ir gyvieji lom, saugoma ginkluotų

didžiulis gy-

ŠAUNUS N. ANGLIJOS REISAI

\jr Rytojaus Įdomybės
THE

C0NST1TUTI0N HANDICAP
Treikiai-Senesni Mylia ir Sešioliktadalis. Pridėta

Double Baigias 1:40
Memorial Day įdomybė—Panedėlit, Geg. 31
Treigiai ir Senesni. Mylia ir Aštuntadalis. Pridėta

The TOMASELLO MEMORIAL HANDICAP
Antros Kliubo Lubos Aptvertos Stiklu

B. & M. — Gatvėkariai ir Bu^ai iki Galo

enkavedistų. Prie vartų 
suklupę du suvargę kol-’ 
chozninkai, o toliau maty-; 
ti išgriautas ir išdegintas; 
kraštas. Paveikslas šiur- ’ 
pia tikrove primena mūsų 
matytą sovietišką “rojų”.' 
Po to seka paveikslas i 
vaizduojąs ramų ir sotų* 
gyvenimą Kanadoje. į

Lietuviai darniomis gre
tomis žygiuodami dainuo-1 
ja skambias liaudies dai
nas. Dainuoti tebuvo leis
ta tik lietuviams ir ukrai
niečiams. Lietuviška su
tartinė plačiai liejosi per 
gatves, o minios žiūrovų 
jas lydėjo gausiais ploji
mais. Lietuviai buvo dė
mesio centre ir neveltui. 
Tai gyvieji komunizmo 
klastos liudininkai. Ne 
vienas iš jų sėdėjęs bolše
vikų kalėjime, žiauriai 
kankintas, terorizuotas. 
Daugelio tėvai, žmonos, 
broliai, seserys ar kiti ar
timieji ištremti į Sibirą 
ar jau mirę žiauria mirti
mi. Jie ir patys tik per di
delius vargus ir klajones 
atsidūrė Vakarų Europo
je ir pagaliau Kanadoje. 
Tačiau tas jų nepalaužė, 
o tik užgrūdino kietai ir 
besąlyginės kovai, kovai 
prieš komunizmo prie
spaudą. Ir kol bent vienas 
lietuvis bus gyvas, tol jis 
bylos pasauliui, šauks a- 
pie tą didžiąją neteisybę, 
melagingą propagandą, o 
už jos slypintį begėdišką 
žiaurumą.
Prieš kultūros ir civiliza

cijos priešus
Gatvės užtvinusios žmo

nėmis stebi mylios ilgumo 
koloną. Spraksi foto apa
ratai, sukamos filmos, ra
dio tarnybos automobiliai 
siuva nuo vieno galo į ki
tą. Demonstracija, praė
jusi svarbiausias miesto 
gatves, palengva artėja 
prie aikštės, kurioje rytą 
vyko pamaldos. Didelė 
aikštėgia sutalpinti visų 
žmonių, kiti užsilipę ant 
stogų, balkonų..

Prie mikrofono prieina 
Knights of Columbus at
stovas Mr. D’Avignon 
trumpu žodžiu atidaryda
mas mitingą ir pakvies
damas visų tautybių ats
tovus į prezidiumą. Prasi
deda kalbos ir rezoliuci
jos. Pirmasis kalba ukrai
niečių atstovas Mr. Po- 
remsky. Po jo eina lietu
vių atstovas. Vai d’Or K. 
L.T. skyriaus pirmininkas 
St. Bakšys. Savo kalboje 
jis stipriai užakcentuoja 
besąlyginį lietuvių pasiry
žimą kovai prieš komuniz
mą. Po to kalba prancūzų 
ir anglų atstovai, kurie 
griežtai savo kalbose pa
sisako prieš “kultūros ir 
civilizacijos priešus ko
munistus”, reiškia šimpa- syklose paskleisti gandai, 
tijų pavergtoms tautoms 
ir patikina, kad nebetoli 
ta diena, kada raudonasis 
slibinas bus sunaikintas. 
Paskutinis prabyla J. E. 
Vysk. Desmarais. Po jo 
kalbos visa aikštė sugieda 
“Avė Maria”.

Mitingas užbaigiamas 
prancūzo, anglo, lietuvio, 
lenko ir ukrainiečio mal
da už Tėvynę savo gimtą
ją kalba.

Demonstracijoje lietu
viai puikiai užsirekomen
davo. Jie dalyvavo skait
lingai nežiūrint gana toli
mo kelio ir nuovargio. Ne- 

. atbaidė net komunistų ka-

*
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Vainikų Diena čia pat. šiais metais jos minėji
mas atkeliamas iš sekmadienio į pirmadieni, geg. 31. 
Tą dieną palinksta mūsų galvos ties supiltu kapeliu, 
ties palinkusiu kryžių, ties aukurų dūmais, kylančiais 
prie laisvės karžygių paminklų, prie kapo nežinomo
jo kareivio... Kapai prakalba į mus tokia kalba, kuria 
nemoka kalbėti gyvieji. Kapų tyloje gyvenimo reiški
niai nušvinta ypatinga šviesa... Mes patys, visa mūsų 
Tėvynė, yra nepakeliamo žmonijos skausmo židinyje. 
Mūsų balsas šaukia iš kapų tylos, kuriais tapo visas 
mūsų tėvy gimtasis kraštas, į pasaulio sąžinę ir rei
kalauja teisybės ir žmoniškumo. Reikalauja dabar, o 
ne rytoj, ne tik gražiais žodžiais ir pažadais, bet rea
liais darbais ir žygiais!

ATVYKO 15 LIETUVIŲ
Dr. Henrikas Lukoševi

čius laivu j; Argentina at- 
vyko į New Vorką gegu
žės - May 17 d. iš Argen
tinos, kur gyveno per 2 
metus. Dr. Lukoševičius 
Lietuvoje buvo teisėju ir 
Lietuvos Univers i t e t e 
teisių fakulteto asistentu. 
Laikinai ap si g y v e n o 
Richmond Hill, New York 
City, pas U. Čižauskienę. 
Uoste pasitiko Dr. Pranas 
Padalskis ir BALF atsto
vas Jonas Valaitis.

Laivu Gripsholm iš Šve
dijos gegužės 19 d. atvy
ko:

Janina Klovienė su duk
terim Jadvyga ir sūnum 
Ramučiu (2 metų). Atvy
ko pas C. A. Kirsnis, 441 
W. Broad St., Paulsboro, 
N. J.

Jadvyga Ramanauskie
nė su 3 m. sūneliu Leonu. 
Apsistojo Nevvark, N. J. 
Krilavičiuos.

Dr. Stasys Petrauskas 
su žmona Ona, dukteria 
Laimute ir 2 metų sūnum 
Ramučiu. Apsigyveno pas 
Dr. Pr. Bagdonavičių, 
1148 E. Grand St., Eliza
beth, N. J.

Uoste pasitiko ir forma
lumus atlikti pagelbėjo 
BALF atstovas Jonas Va
laitis. Be to, pasitiko: p.

I
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Menininkai - Registruokitės
tarmės, bei deklamacijų 
kontestas.

Geriausiai pasirodžiu- 
siems bus duodamos do
vanos. Jas paskirstys tam 
tikslui Susivienymo Cen
tro paskirti teisėjai, pil
domų dalykų žinovai.

Festivalo da 1 y v i a m s 
Centras yra paskyręs

Kad davus progos mūsų 
išeivijoj esantiems meno 
talentams pasireikšti ir 
kolonijų atstovams su 
jais susipažinti, ALRK 
Susivienymo 56-to Seimo 
proga yra ruošiama pir
mas Meno Festivalas — 
Muzikos, Dainų ir Šokių 
vakaras. Jį ruošia to Sei
mo Rengimo Komisija su $200.00 dovanoms. 
Susivienymo Centru, bei 
jo Jaunimo komisija.

Festivalas įvyks birželio 
28 d., 7:30 vai. vakare, 
Municipal Building, East 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Jame gali ir yra malo
niai kviečiami dalyvauti 
lietuviai menininkai iš vi
sų kolonijų.

Kviečiami dainininkai, 
pavieniai, grupėmis ir 
chorais, muzikantai įvai
riais instrumentais pavie
niai ir grupėmis. Šokėjai 
— “tap” baleto ir tauti
niai.

Festivalo dalyviai iki 14 
m. amžiaus bus skaitomi 
prie jaunamečių skyriaus. 
Virš to amžiaus prie su
augusiųjų. Jaunamečiams 
bus ir lietuvių kalbos —

Taigi, čia yra proga mū
sų menininkams pasirody
ti savo talentu Bostono ir 
apylinkės lietuviams, ir iš 
įvairių kolonijų suvažia
vusiems atstovams - sve
čiams ir laimėti pinigines 
dovanas.

Po programos - kontes- 
to bus bendri šokiai ge
resniam vienų su kitais 
susipažinimui.

Norintieji Festivalo pro
gramoje dalyvauti, prašo
mi tuoj užsiregistruoti 
Centre, Lithuanian R. C. 
Alliance of America, P. O. 
Box 32 Wilkes Barre, Pa. 
arba Seimo Rengimo Ko
misijoje c/c Darbininkas, 
366 W. Broadway, South 
Boston 27, Mass.

Ona Ivaškienė,
Festivalo Programos 

Tvarkytoja.

SVARBI KONFERENCIJA - 
BIRŽELIO 6 d.

Suffolk Downs
POST TIME .

Budreckienė ir Dr. Bagdo
navičius iš Elizabeth, N. 
j., p: Kirsniai ir Dr. Pet
ras Kazlauskas.

Iš Švedijos gegužės 21 
d. Norvegų laivu Staven- 
gerfiord atvyko:

Marija Teresė Radzevi
čiūtė ir Antanas šlapai- 
tis. Apsigyvens Pranckai- 
čiuos, 199 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y.

Uoste pasitiko ir pagel
bėjo formalumus atlikti 
nuo BALF — D. Klinga.

Laivu Marine Jumper 
gegužės 21 d. atvyko:

Kostantinas Burba, žmo
na Donata ir duktė Mari
jona. Išvyko apsigyventi 
Įpas Adomaičius, 10034 
iMichigan Avė., Chicago, 
IU.

Uoste pasitiko Lietuvos 
Konsulato Attache Anice
tas Simutis ir BALF at
stovė Ona Valaitienė.

i

I

Tikrino Mokini; Sveikai;

Mass. Senatas priėmė 
bilių, pagal kurį visų vie
šųjų mokyklų mokinių 
sveikata bus retkarčiais 
gydytojų patikrinama.

American Overseas Aid -
BALF Veikla ■

I

girdi, nevažiuokite, galite 
nukentėti — bus kraujo 
praliejimas. Tačiau atsi
rado vienas kitas ir iš lie
tuvių, kurie slampinėjo 
gatvėmis nesuprasdami ar 
nenorėdami prisidėti prie 
kovos prieš tautos duob
kasius.

Visiems dalyvavusiems 
K.L.T. skyriaus valdyba 
pareiškė širdingą padėką. 
Ta pat proga tektų padė
koti p. J. Didžiokui už di
delę paramą demonstraci
ją organizuojant, p. Di- 
džiokienei už vėliavos pa
siuvimą, p. Tvistui ir ki
tiems. Reporteris.

3. Seniau įtakingas VLI- 
Ko narys ir vienas pogrin
džio veikėjų pirmosios So
vietų ir vėlyvesnės Nacių 
okupacijos metu, prof. 
Pranas Padalskis,

os vadavimo reila- •» ’ • : '

4. LAIC Ai tekt oriu s, 
adv. Kostas R. Jurgela, 
padarys pranešimą apie 
tremtinių įsileidimo per
spektyvas.

New Yorko ir New Jer- 
sey Draugijų Atstovų 
Konferencija įvyks sek
madienį, birželio 6 d., A- 
merican Common salėje, 
40 East 40th Street (kam
pas Park Avenue, ] 
Grand Centrai stoti* 
New York, N. Y. Kol
rencija prasidės 2 vai. pp. 
ir baigsis 6 vai. vakare. 
Svečiai irgi kviečiami.

Apart eilės svarbių rei
kalų, Konferencija išgirs 
labai svarbius pranešimus 
iš 4 asmenų:

1. Buvęs Lietuvos Pre- 
mieras, Gen. Jonas Čer
nius, padarys pranešimą, 
“Lietuva okupacijos išva
karėse”.

2. Buvęs “Liaudies Vy
riausybės” Premieras ir 
Užsienių Reikalų Ministe- 
ris, prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius, padarys pra
nešimą “Lietuvos Okupa
cija ir Verstinas Sovieti- 
nimas”.

— AOA Centro atsišaukimai, 
!su BALF organizacijos vardu 
!(tarp kitų 25), išsiuntinėti 16- 
Įkoje valstijų 4142 miestų ma- 
yorams. Ten kur nėra nė vie
nos AOA skyrių darbui vado
vaus mayorai.
— Nuo birželio 30 d. televizi

jos programa skiriama vaiku
čių šalpai. New York Daily 
News televizijos stotis WPIX 
gautą {įeiną skirs AOA-UNAC.

— Vermont per visą birželio 
mėn. bus renkamos aukos 
AOA.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

PADĖKA
Ponams Rajeckams, gyv. Ro

chester, N. Y., už prisiųstą 
maisto pakietą, sunkioj gyve
nimo valandoj padėjus nepažįs
tamiems žmonėms, nuoširdžiau
siai dėkojame! Tegul Dievas 
Jums atlygina!

J. Kuru šeima
Meerbeck 33/135 D.P.A.C.
30 D.P.A.C.S. Bad-Rehburg 

B.A.O.R. Germany Brt. Zone

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanotau

“KUR BAKŪŽE SAMANOTA” ten mūsų mintys 
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 pjovėjų 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 BAKŪŽE 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 VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTE” 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. Broadway, So. Boston 27, Mass.

ir

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas.................................................................... ...............
Adresas ............................. ......................................... .........
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8UBSCRIPTION RATES

Domestlc yearly ____________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly..................  $5.f0
Foreign once per week yearly $3.50
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..........  15.00
Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams  .............. $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Vajus Vaikams Sušelpti
į
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Pokarinė statistika parodo, kad karo nuteriotuo-' 
se kraštuose yra du šimtai trisdešimt milijonų vaikų, 
kurie yra reikalingi skubotos pagalbos, kad galėtų 
savo gyvybę išgelbėti. Tad gi Amerikos Prezidentas 
sumanė sukelti labdarybės fondą sumoje 60 milijonų 
dol. Už tuos pinigus bus perkama maisto ir drabužių 
nukentėjusiems dėl karo vaikams, iki 15-kos metų 
amžiaus, t. y. tokiems, kurie dar negali užsidirbti sau 
pragyvenimo lėšų. To amžiaus vaikai yra sunki našta 
tėvams, kurie patys badauja. Savaime suprantama, 
kad išbadėję ir nudriskę vaikai sudaro sunkią ir pa
vojingą problemą visuomenei. Karo nualinta ir su
griauta Europa nebepajėgia išmisti. Jos padėtis, ypač į 
vaikų auklėjimo atžvilgiu dabar panaši į Rusijos 
skurdą.

Plačiai rašoma apie apverktiną vaikų padėtį So
vietų Rusijoj. Ten, pasidėkojant darbininkų skurdui 
ir nevykusiai sutvarkytai vaikų auklėjimo sistemai, 
susidaro nesuskaitomos gaujos “bezprizomikų”, t. y. 
išsiveržusių iš priežiūros vaikų, nuo 7 iki 16-kos me
tų amžiaus. Jų pilna visur: miestuose, kaimuose, 
miškuose, ypač geležinkelių stotyse. Jie elgetauja ir 
vagišiauja. Šiame amate jie labai įgudę. Jų išvaizda 
pasibaisėtina: nudriskę, suskurę, išbadėję, apskretę, 
pilni niežų ir kitų limpančių ligų. Apie dorovę neturi 
supratimo. Be priežiūros būryje gyvendami, jie vei
kiai ištvirksta ir pačioj jaunystės užuomazgoj jau 
pakerta savo sveikatą. Būriai paūgėjusių berniokų 
jau sudaro banditų gaujas ir išdrįsta pastoti žmo- sudarytas penkių paktas, kine charta 1 
nėms kelią bei apiplėšti. . >Vyko militarinio alianso laiką labai ribotą naudą

Pasiekus liūdnai žiniai iš Berlyno, kad ten šio
mis dienomis mirė garsusis Msgr. Edward J. Fla- 
nagan, Boys Town, Neb., įkūrėjas, kur rado prie
glaudą benamiai, nuskriaustieji ir be jokių privi
legijų be skirtumo rasės bei tikėjimo vaikai, jo 
auklėtiniai skubiausiai nuskubėjo į mokyklos ko
plyčią ir suklupo maldai. Amžinąjį atilsį suteik 
jam, Viešpatie. Ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Pranešimas Iš Europos
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kįmo T« o.»T>T»nr»ta
jr Am«'*ik'» ir Angina. To-J! 
dėl nei ’dena. nei or»tra !; 
jėsra r‘o®:‘»ngažuoia Euro- I* 
nos "’^ėri n teteikia tik; 
dra”'T*ė-e dide’e »''»«r?lbą, i 
nes dabar ' stebuklo Eu- 
:ropoc nedali niekas angin-- 
ti. Jei anglosaksai anga-: 
žuosis antrinti, o r»eap- 
gins. tai kris jų nre^tižas 

nnsauty. Tod'l jie 
/‘atstovan ia” to’-jo dok- 
friirio ’formaliai at- 
palai ’»’eia nr” r?’o ntsa- 
kom’^b'c; EvroDos-kul-’ • - ,
tūros žlii'nm*! ir knrf inen-!čiotis iš religijos ir iš Die-i vainikavo Voltaire’į laurų 
to nuvertimo i Sov^*u ka-;vo- Bet kai 1914 metais Į vainiku. Tuščios garbės 
Įėji™: todėl Amerika ne- “o karas ir kai jis ture-Apakintas, jis pamirko sa- 
davė i^kiu kariniu ^an- .1° jame dalyvauti, tadaivo pasitaisymą, vėl lanke- 
tijų “penkių” ministe-> eido manifestą į si netikinčiųjų draugi jo- 
riams. Kiek toji politika Į P™“6“?! tauta- .>‘!1,?ame !
kainuos Amerikai, aš iau.ataau.ke savo netikėjimą: 
rašiau... Nuo bolševikų! /s pajuokiau tikeji- 
rakietinių bombų degs vi-i®0^ * rašo jis. .V.02 
si Amerikos miestai...:4?1 buvau la‘komas įsmin- 
Bet juk dar ligšiol nėra^S11-. apgavau ir
aišku, kad Amerika duos

vote mano dainas. Tai bu
vo klaida, tai buvo tik 
klaidi vilionė ir tuščias w 
sapnas. Dievą palikti reiš-Iir šaukti: “Ranka pagrie- 
kia žūti. Nežinau, ar ry- be mane ir veda mane į 
toj dar būsiu gyvas. Bet;Dievo teismą!.. Piktasis 

ateina ir nori mane pa
grobti!.. Aš matau praga
rą, ach, paslėpkite mane!” 
Vienas ten buvusiųjų, ma
tydamas tokią neviltį, pa
bėgo sakydamas: “Ne, aš 
negaliu žiūrėti!” Paskuti- ; • i**i ** vi*

Vertė A. Maceina

“DIEVĄ PALIKTI REIŠKIA 
ŽŪTI”

Prieš Didįjį Karą gyve- rašytą veikalėlį. Publika 
no prancūzų rašytojas sutiko jį labai prielankiai, 
Henri Lavedan, kuris kar- ant scenos stovėjo gėlė
tais irgi buvo fanatiškas mis ir vainikais 
Dievo
^emokėjo ^erjau už ji ty- dinimo vienas artistas ap-

papvoš- 
nei?oias. Niekas tas jo biustas, o gale vai-

' r

ginklus pagal lease and 
lend įstatymą, kas vis ro- ~ ”

s do, kad Europa yra palik
ta savo likimui ir kad 
niekas už jos likimą ne
skolina nei galvos, nei at
sakomybes, o teteikia tik 
didelę draugišką pagalbą. 
Gražus yra dvasinis soli- 

Vakarų Europa ėmėsi karų gynimo reikalai, nė-darumas - paktai, sutar-
• A • Y V • 1 1«z* 1 • z ' 9

Ar padidėjo Europos saugumas? 
Kodėl Sovietai nepuola? 

Tremtiniams pavojai padidėjo!
Dr. Bonihcas Ramanauskas, rimas ir kiti esminiai

se ir vėl liko toks pat di
delis bedievis, kaip ir pir
ma.

Susirgęs iš naujo, vėl 
šaukėsi kunigo, bet neti
kintieji jo draugai, buvę 
prie ligonio lovos, neno
rėjo apie tai nė girdėti. 
Voltaire maldavo jo pasi
gailėti, 
da jis pradėjo blaškytis

bet veltui. Ta-

savo draugams turiu pa
sakyti: Lavedan nedrįsta 
mirti bedievis. Džiaukis 

organizuotis. Jau žinoma, ra baigti. Be valiutos su->yg bot kol už jų nesisle-!mano s^eįa» nes aš pergy- 
t j i_____ z ą  /——i ———I . ’ .. . . . vonon valanHa lrada atai-

rakietos klauPSs kartojau: 
visa tai tėra kiu * Diev{b tikiu, tikiu!

j Jaudinąs yra galas Vol-įnį akimirksnį pašaukė 
norų paradas, su kuriuo 4alr? to bedievybės pirm-'draugui galop kunigą, bet 

nebus sunai- itakuno' Ironiškos savo į ligoms jau buvo be sąmo
nėmis is- dvasios ginklus jis visąnės. Voltaire jau nebeatsi- 

- tu naktii- ^yvenimą kreipė vis prieš; peikėjo. Štai, koks buvo 
atsiras4 salinti i krikščionybę, negailestin- “netikėjimo protėvio” ga- 

- |gai trempdamas josios re-ilas! Gailestingoji sesutė,
lvbė nraeis kpli metai o^igija ir josios moralę. Jo- kuri slaugė Voltaire, sau- £r juPosae Sbol&vika^ali ““ kiama lig°ni° PaS“
atsidurti prie Atlanto. So- 1 ®“trįn,k!tei
vietai jau baigia pasiren- ",e.ks« .• y' ’E?taIlkųi 
gimus: Balkanus įjungti j Bažnyčią. Daugybe zmo- 
Sovietų respublikas. Ru- "ll»> beskaitydami io ras- 
mumia 
nr. 17.
Balkanų 
greit bolševikai visas pa
vergtas tautas įjungia į 
savo “jungtines respubli
kas”, taip lygiai greitai 
jie pavers sovietų respu
blikomis visą kontinentą

Va-

kad Vakarų tautos pasi- vienodinimo (pagal mano'pįa' armijos, tankai, gmk-/?nau valandą, kada atsi- 
rašė ūkinio bendradarbia- siūlymą įvedant Europos iaį aerodromai rakietos kįauPSs. kartojau: as ti- 
vimo planą” — chartą, doleri) muitų unijos ir u- įr t.t., tol __

. . t teturės ilgą; šilkinių popierių ir gerų
t , '„1___ > alianso laiką labai ribotą naudą L________ f_____

Sovietų vyriausybė labai norėtų sulikviduoti tą pasitarimai, kurie nesuta- praktikoj. Tokiu būdu vi- bolševikai 
negarbingą ir skaudų blogį. Tačiau pareigūnų pastan- po strateginėse tezėse, sa ta politinė - diplomati- kinti ir Europa nebus iš-Į 
gos yra nesėkmingos dėl keleto svarbių priežasčių, vyksta Europos valiutos nė Vakarų tautų akcija gelbėta. Kol už
Visų pirma, tėvai neišgali savo vaikų išmaityti, nes suvienodinimo konferenci- tėra dvasinė tautų solida- 
darbininkų uždarbis nesuteikia tos galimybės. Toliau ja. Įvyko muitų unija rūmo demonstraci ja, 
Sovietija neturi pakankamai vaikų prieglaudų, o tos, tarp Beneloux - valstybių kurios 
kurios yra, taip prastai vaikus maitina, kad jie ver- ir Prancūzijos - Italijos, tremtiniųkurios yra, taip prastai vaikus maitina, kad jie ver
čiau pasirenka skurdų klajūnų gyvenimą ir prie pir- Ant galo priimtas Mar- sumažėjo jų evakuacijos
mos progos iš prieglaudų pabėga. Tuo būdu, vyriau- shall’o planas, ir paskirta būtinumas, (iškeičiant jų
sybei pasilieka tik viena išeitis: gaudyti pabėgėlius ir jo administracija. Dabar 
grąžinti juos į prieglaudas, kurios daugiau į kalėji- laukiama Italijos prisidė- 
mus yra panašios. Bet juos visus išgaudyti nebe įma- jimo prie penkių pakto, o 
noma. Ir taip vargsta Sovietų Rusija, paaukodama optimistai mano, kad A- 
šimtus tūkstančių vaikų ir jaunimo nevykusiems ko- merika tieks ginklų Euro- 
munistų eksperimentams. pos gynimui pagal nuo-

Tačiau ne viena Rusija nepajėgia savo jauname- mos ir skolinimo įstaty
čių piliečių aprūpinti. Skurdas ir badas gręsia visos mą, ar net sudarys kartu 
Europos vaikams. Ir milžiniška Kinija stoja į nuskur- Europai ir žmonijai ginti kutį — bent tremtinius, 
dusių tautų gretą. Jei du šimtai trisdešimt milijonų aljansą, 
vaikų taip badauja, kad jų didžiumai gręsia mirtis, i ............................... ..
tai kokia bus žmonijos ateitis, kai beveik visa jauno- užuomazgoje, \ '
ji karta bus išmirus? Iš tiesų, tuo klausimu tenka su- ligi šiol popierinė— idfea- 
sirūpinti ir ko greičiausiai remti tą vaikų šelpimo va- listinč. Marshall’o plano 
jų. K. lementieji vaisiai, kaip

Jau esu pranešęs, pradės
Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti reikštis tik šių metų gale 

per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- įr ateinančių pradžioje, 
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- Kariniai pasitarimai bai- 
jau siųskime sekančiu adresu: Igėsi tik “militarinio ko-mobilizuotis,

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. Į miteto”
_________ 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.______ dro generalinio štabo kū- puls ir atsidurs prie At- mo.

jau siųskime sekančiu adresu:

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

18.
Čekistas Vilkaitis

— Tam aš čekos ryšininkas, kad žinočiau. 
Jis pats Nachalskiui pasisakė. Aš gi turiu 
tokią lindynę, iš kurios galiu girdėt, ką kas 
kalba. Tiesa, Pochotinas tavęs neminėjo.

— Tai kaip gi apie mane sužinojai?
— Koks tu vaikiškas. Juk pats viešai Ba- 

laganovui pasisakei. O kas vyksta Balaga- 
novo raštinėje, mes viską žinome. Juk ne 
angelas man pasakė, kur tu gyveni. — Kas 
gi jums visa tai praneša? — stebėjosi Graž- 
bilys.

— Perdaug žinosi, pergreit pasensi. Už
teks pasakius, kad čekai viskas žinoma. Tai
gi be reikalo su Pochotinu susidėjai. Viena, 
nutraukei santykius su partizanais, o tai di
delis tau minusas. Antra, jis gali tave įvelti 
į tą kvailą sumanymą išvogti tą patį parti
zanų vadą, kur jį buvo išvogęs.

sutarčių,
nuo bolševikams atsispirti ga-! 

nepadidėjo nei * * ~ 
saugumas, nei

markes į dolerius pagal 
vokiečių exporto atsiskai
tomą kursą — už dolerį— 
dešimtį markių), nei padi
dėjo Europos saugumas, 
nei dingo reikalas kuo 
daugiau siųsti affidavitų, 
kad išgelbėjus tautos li-

eina Respublika 
Po jos seks kitos 

tautos. Taip

vis klausdavo, ar sergąs 
yra tikintis. Ji sakydavo: 
“Aš buvau prie mirštan
čio Voltaire ir jau nebe
noriu daugiau matyti be
dievį mirštant”.

“Dievą palikti reiškia

Sovietai dėl tų Vakarų 
Visi tie dalykai tebėra žvgių šypsosi, nes tai juk

, jų reikšmė tėra reikalinga popierių nuo Atlanto iki Mandžiū- 
ir geros širdies gimnasti- rijos, kai tik jie pasieks 
ka... Padėtis yra rimta ir La Manšą. Todėl gelbėkim 
komplikuota. Sovietai tu- j tremtinius evakuacija ir 
ri gatavų 5 milijonus ka- affidavitais, nes jei bolše- 
rių. Jų ūkinė produkcija | vikų niekas neapsiima su
yra tokia, kaip 1938/39, laikyti, tuo labiau niekas { 
m. Jei vakarai ims rimtai nebegalės padaryti invazi-;

tus, pasidarė visiški be
dieviai ir nedorėliai. Ne
veltui jis už tai vadina
mas “netikėjimo prote- žūti!” Visa, ką mes daro- 
viu”. Vis dėlto kai šis me be Dievo, yra tik tuš- 
smarkusis bedievybės a-;tybė ir niekas. Ir tik tai, 
paštalas kartą sunkiai su- ką darome su Dievu, tik 
sirgo, liepė pašaukti ku- tai yra kilnu, [
nigą ir norėjo atlikti išpa
žintį. Prieš absoliuciją jis 
atšaukė raštu, dviejų liu
dytojų patvirtintu, visus 
savo šmeižtus, visas savo 
klaidas, ir buvo galima ti
kėtis, kad Dievas jam at
leis.

Bet Voltaire

patvaru ir
amžina.

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodį, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny
bes, trūkumus ir įvairius 

i blogumus; bet mes dažnai 
j elgiamės šiuo atveju kain

nemirė, šuo, kuris loja veidrodį, 
sovietai ne- jos atgal į Europą ir ją iš- Kai pasveikęs nuėjo į te- manydamas, jog mato ten 

sudarymu. Ben- lauks jėgų išlyginimo — vaduoti iš tiranijos kalėji- atrą, kaip tik rado bevai- ne save, o kita šunį.
Šopenhaueris.

— Ir apie tai jau žinai?
— Ne tik aš žinau, bet ir partizanų vadas 

tai žino.
— Kaip sparčiai jūs darbuojatės!
— Kitaip, brolyti, negalima. Mūsų žval

gyba veikia tiksliai.
— Tai Pochotino žygis nepavyks?
— Ar dar apie tai abejoji? Tas kvailas 

Donžuanas nežino ką daro. Na, tiek to su 
juo. Tau reikia rūpintis savo kailiu, kad ne- 
uakliūtum į čekos pinkles. Pavojus iš tikrų
jų tau gręsia. Tegu komunistams aiškiai 
nenusikaltai, bet tardyti jie mėgsta. O sykį 
tave suims, tai — kaltas, ar nekaltas — iš 
jų nagų sveikas neišsisuksi. Mažių mažiau
sia — suardys tau sveikatą.

— Bet tu sakei, kad mane tardomą gelbė
si.

— Turiu geriausius norus, tačiau, ar pa
vyks, tai kitas klausimas. Ir vėl tas tavo pa
bėgimas... Turėjai auksinę progą įstoti į 
partizanų organizaciją ir pražiopsojai.

— Proga gal buvo auksinė, bet tarnyba 
neb auksinė. Mačiau, kaip jie vargsta, ko
kiam pavojuj gyvena. Tai, brolau, ne pyra
gai.

— 0 kam šiandien pyragai? Paimk mane, 
save, ar bet kurį lietuvį — kas mums beliko?

I * x

Idinant vieną jo paties pa-

Šunų gyvenimas. Dar praščiau, nes šunes, 
palyginti, turi kiek laisvės, gi žmones jie 
gaudo ir šaudo kaip laukinius žvėris. Tik 
partizanai turi laisvę priešintis ir smagumą 
tuos barbarus likviduoti.

— Tai kodėl pats į partizanus nestojai?
— Tokios progos kaip tu aš neturėjau. 

Mane jie pagriebė pirmiau, negu spėjau pa
bėgti. Komisaras pažvelgė į mano ūgį, pe
čius, į vilkišką veidą — aš ne tik Vilkaitis, 
bet ir vilko išvaizdą turiu — kiek pagalvo
jo ir išsyk man drėbė klausimą: ar noriu če
ko j tarnauti? Ir staiga lyg žaibas man 
švystelėjo mintis. Nėkiek nedvejodamas, at
sakiau, kad noriu. Pajutau savyje vilko ga
bumus ir ryžausi juos sunaudoti. Klasta 
prieš klastą. Ir taip einu Konrado Vallenro- 
do pareigas, kol... kol... Na, nežinau, kol. 
Tik prieš atsipalaidojant norėčiau nors vie
nam komisarui galvą suskaldyti.

Gražbilys žiūrėjo į Vilkaitį kažkokiomis 
suhipnotizuotomis akimis.

— Pavydžiu tau, Algirdai. Tu didvyris, o 
aš kažkoks susimulkinęs nevykėlis.

— Kodėl jau ir nevykėlis? Jei paslydai, 
gali atsitiesti. O kad ir būtum pargriuvęs, 
gali atsistoti. Su partizanais gal bus sunko
ka. Tačiau jie ne kokie ten užsispyrę forma

listai. Kai tik įsitikins, kad neesi palankus 
komunistams...

— Palankus komunistams! Aš jiems 
spiaunu į barzdą!

— Kai jie nemato — taip. Bet į akis — 
būk gudrus kaip žaltys.

— Ot ir visa bėda, kad negaliu būt tokiu 
kaip tu apsimetėliu.

— Nieko, nieko. Tu šnekus lengvapėdiš
kas tipas. Apsimesk durneliu, ar net ir pa
mišėliu. Prietaringi rusai tokių bijo. Skaito 
juos lyg kokiais pranašais. Taip bent galvo
davo prasti kaimo mužikai. Kaip yra bolše
vikai nusiteikę, aš nežinau. Bet pamėgink 
apsimesti Ivanuška Durneliu. Tik žinok, kad 
ir tai nelengva. Jei tik kiek įtars, tuojau į 
čeką... Jeigu į nagus pakliūsi, aš tave dabo
siu ir mėginsiu išgelbėti. Jei pavyks, viskas 
bus tvarkoj. Jei kiek būsi nukentėjęs, tas iš
eis tavo naudai. Bolševikų persekiojimas pa
darys tave prieinamesnį partizanams. Ir aš 
kiek galėdamas tave užtarsiu. Žinoma, ir 
pats turėsi kuo nors atsižymėti. Manau, 
kad jie tave priims.

Gražbilys karštai jam ranką paspaudė. 
Pokalbis buvo baigtas, ir juodu, rusiškai be
sikalbėdami, ramiai sugrįžo į miestą.

^Bus daugiau)
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’mŪ3ų parapijos mokyklos vai
kučiai ir jaunimas pasirodė 
gražioje “May” procesijoje. 
Procesiją lydėjo kun. J. Dau-

CAMMNE, MASS. įčių šeima. Mungaudų šeima.
1 * J Eidintų šeima, p. Antanaitis ir

žurnalistas J. Vaidelis.
Birželio 4 d., Roberts mokyk- šiuo metu Daukanto krautu- 

los patalpose, įvyksta mūsų pa- vėje rengiami rūbų siuntiniai, 
rapijos “Penny Sale” vakaras. 
Knygutės šimto sidabrinių do
lerių smarkiai platinamos. Ko
misija deda visas pastangas, 
kad šis parengimas būtų sėk
mingesnis už praeitų metų pa
rengimą.

Taigi birželio ,4 d., penktadie
nio vakare. 7 vai., visi dalyvau
kime šiame perengime, kur tu
rėsime progą laimėti gražiau
sių dovanų.

Kun. A. Janiūnas paskirtas į 
Šv. Antano parapiją Allston, 
Mass. Linkime kun. A. Janiū
nui geriausių sėkmių darbuo
tėje. AD.

IATERBURY, CONN.
BALF 2-jo Skyriaus Parengi
mas Gerai Pavyko. Laimėta !

Suvirs 200 svarų ir $746. Aukų
Praeitą sekmadienį, parapijos 

svetainėje V. Beleckas rodė lie
tuviškas filmas, kalbėjo BALF 
rūbų skyriaus vedėjas J. Va
laitis, kun. J. J. Valantiejus ir 

.BALF 2-jo skyriaus pirm. A.
J. Aleksis. Programos pertrau-

Patartina, rašant laiškus Lie-; koše lietuvių tremtinių naudai 
tuvon, mažai ką rašyti apie sa- buvo rinkliava. $20 — aukavo 
vo gyvenimą Amerikoje, nera-!jonas Budris. Po $10 — Mrs.

ar j M. Mikletonis, Mrs. S. Adomai
tis, A. Mikulskis ir A. J. A-

Iš gaunamų. leksis. Juozas Danikas $7.

pasiuntimui Balfo centran. No
rintieji aukoti rūbų ar maisto 
tremtiniams, atneškite aukas į 
Daukanto krautuvę ir jūsų au
kos bus pasiųstos Balfo cent
ran ar tiesioginiai tremtiniams, 
pagal jūsų pageidavimą.

Šią savaitę aukavo gražių 
rūbų p.p. Stubeda. Ačiū.

DARBININKAS
| p. O. Balčiūnienė po rimtos 
operacijos stiprėja. Ji randasi 
General ligoninėje, p. 
Tamošaitis po apdegimo 
mės nuvežtas į ligoninę.

Jonas 
nelai-

!

4

Pora savaičių atgal, garnys šyti nieko apie politiką 
aplankė pp. R. E. Crocker’s, klausinėti apie gyvenimo sąly- tis, A. Mikulskis 
palikdamas jiems jau antrą gas Lietuvoje, 
gražų sūnų. Sveikiname p.p. laiškų iš Lietuvos, aiškiai su-'po §5 __ Kun. J. J. Valantie-
Crocker’s i 
nelį.

Šiomis dienomis gauta laiš- 1 
kai iš Vokietijos nuo tremtinių, 
kurie dėkoja uz paramą mais
tu. kurį gavo per A. Daukan
tą. Maisto siuntiniai buvo suau
koti Balto skyriaus parengime. 
Laiškais Balto 60 skyriui dėko
ja sekanti tremtiniai: našlė su 
sūneliu, p. Meiliūnienė, Juškai-

ir jų naujagimį sū- prantama, kad vergijoje esanti jus. D-ras ir Mrs. S. Sapranas, 
žmonės, dėl savo gyvybės sau-įMr. ir Mrs. T. Matas, Petras----------------- I------------- — ----------------- ---------------------------------------------r —-------------------

gumo, nenori, kad jiems būtų! Kevinas, Miss Marcella Andri- 
rašoma kaip gyvena laisvėje kis, Mrs. P. Stančikas, J. Alen- 
civilizuoti žmonės. Už geležinės ' sskas. P. Karpavičius. Mrs. M. 
uždangos jiems nieko nevalia Klimašauskas. A. Staškevičius, 
žinoti, o jūsų nusiųstos žinios, ig Rakauskas,
varo juos į Sibirą. Taigi rašy- Laskauskas, J. Kalenauskas, J. 
darni laiškus Lietuvon, žinokite Sluoksnaitis 
ką ir kaip rašyti.

J. Tomkus. J.

23 d.Sekmadienį, gegužės

Veliausios mados lėktuvai yra aprūpinami 
triračio nusileidimui būdu. Vaizdas parodo C-82 
rūšies lėktuvą taip įrengtą. Sakoma, kad tas lei
džia lėktuvui nusileisti ant smėlio ar balos.

Iš darbininkų gyvenimo

Šiomis dienomis vyksta dide
lis darbininkų bruzdėjimas, nes 
kompanijos atsisako pasirašyti 
naujas sutartis su CIO unija. 
Kompanijos laiškais pranešė 

^darbininkams, kad jos tik tada 
pasirašys naujas sutartis su 
CIO unija, kada tos unijos va
idai pasirašys, kad jie nėra ko- 
mumstai ir nepritaria komuniz
mui. Tačiau unijos vadai kol 

i kas tokio pareiškimo nepasi- 
rašo, o tik agituoja, kad dar
bininkai išeitų į streiką.

Rodos, kas čia tokio, unijos 
vadai galėtų pasirašyti, jeigu 
jie nėra komunistai, o komu
nistams neturėtų būti vietos 
unijų vadovybėse, nes jie tik 
išnaudoja darbininkus. Komu
nistai siekia tik ateistinio ko
munizmo — Stalino saulės, o 
darbininkų gerovė jiems visai 
nerūpi. B. M.

IN NEMOKIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

I_ _ _ _77 Merchants Row, Rutland, Vt.

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

___________ js, J. Unikas. J. Zu- 
jus, Mrs. J. Verseckas. P. Mo- 
tiečius, M. Valuckas, J. Ma- 

i kauskas, Mrs. S. Zdanis, M. 
IVerbyla, K. Kuzma, P. Joku- 
jbauskas ir A Friend. Po $3 — 
■Mr. ir Mrs. M. šakočiai, P. Re- 
jmeika, Mary Karmen ir Mrs. 
IV. Žuraitis. Po $2 — J. Kaza- 
kauskas, K. Sauris, S. Šarka, 

į S. Baranauskas, J. Adomaitis, 
j A. Určinas, Mrs. M. Balsis, A. 
iViltrakis, A. Juškis, S. Garba
čiauskas, V. Bradunas, V. Vit
kus. Mrs. O. Mockus, Mr. ir 
Mrs. J. Bienstrubas, M. Bogu- 
šas. Mrs. Mary Stankevičius. 
S. Bajoras. V. Blauzdžiūnas, 
Mrs. O. Ramanauskas. Mrs. V. 
Benzevičia, Mr. ir Mrs. P. Vai- 
chus. J. Jermala, Petras Vilei
šis. Jr., J. Griškauskas, Mrs. 
Nell Meškunas. J. Jokubaus- 
J. Jaruševičius, Stella Stasiū
nas ir A. Venskunas. Dauguma 
aukavo $1 — ir tapo BALF 
2-jo skyriaus nariais. Kurie au
kavo daugiau, yra nariai ir au- 

i koto jai.
j Prie progos, kviečiame visų 
draugijų narius ir visus lietu
vius tapti BALF 2-jo skyriaus 
nariais. Jeigu negalite atsilan
kyti į BALF 2-jo skyriaus su- 

: sirinkimus. tai savo duoklę pri
suokite savo draugijos valdy
bai. Taip pat prašome vėl per- 

.] žiūrėti savo namų “elosetus” ir 
nereikalingus rūbus bei batus 

.atnešti į parap. senąją mokyk
lą, kuriuos kun. J. J. Valantie-1, jus pristatys į BALF centrą, 
Brooklyn, N. Y., lietuvių trem
tinių dėliai, Europos Zonose.

Sekantis BALF 2-jo sky
riaus susirinkimas įvyks gegu
žės 28 d., senos mokyklos pa
talpose.

i

Praeitame L. N. minėjime Į gija užprašė šv. mišias už žu
vusius Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos kareivius, kurios buvo 
atnašaujamos gegužės 22 d. 
Buvo pakviestos ir dalyvavo 
“Gold Star” motinėlės ir vi
soms buvo įteikti specialūs žen
kleliai, kuriuos pagamino rašt.

i S. Dumšienė.
i
I

LDS 5-ji kuopa aukavo $10,-^! 
bet buvo paskelbta kad $5, — 
taip gi buvo praleista, kad Mo
tiejus ir Magdalena aukavo 
$12. Tad atssiprašome! Komi
sijos nariai T. Matas, J. Berno
tas. A. šambaris ir J. Žemai
tis susirinkime pranešė, kad 
piknikas įvyks rugsėjo mene-j Visos dalyvės “in corpore” 
sį ir bus labai linksmas ir tu-'priėmė šv. Komuniją, 
riningas. Sekantis WLT susi
rinkimas įvyks gegužės 30 
“Nemuno” salėje. ,

ALRK Federacijos 22-jo 
Skyriaus Darbuotė

Kadangi dabartiniu laikotar
piu vietinio Fed. skyriaus dar
buotojai visą domę yra nu
kreipę į ALT veiklą, todėl ma
žiau tenkat pasidarbuoti sa
viems reikalams. Bet visvien, 
susirinkimai regulariai įvyksta 
ir juose gyvumo netrūksta. 
Gegužės 23 d., parap. svetainė
je įvyko "Card Party” naujų 
bažnytinių vėliavų naudai. Ko
misijos narės Magdalena Kari- 
nauskienė, Nell Meškunienė ir 
Ona Šmotienė gražiai pasidar
bavo ir pasekmės buvo geros. 
Sekantis Fed. susirinkimas į- 
vyks gegužės 28 d., 8 vai. 
kare, choro patalpose.

d.,

va-

šis - Tas
Gegužės 9 d., Sodaliečių d-ja 

ir mokyklos auklėtinei, vad. se
sutei mokytojai Joseph Ber
nardine, surengė gražų vaidini
mo. dainų šokių ir muzikos va
karą. Visas programas puikiai 
pavyko, bet ypatingai šauniai 
pasižymėjo Mary Alubauskas. 
Beatriče Dumša ir mažyčiai 
šokėjai.

“Crusade For Children’ ’ va
juje šauniai pasidarbavo Nell 
Meškunas, Marcella Andrikis, 
Aldona Matas ir kiti.

Gegužės 23 d., Šv. Onos d-ja 
minėjo 35 m. veiklos sukaktį. 
Sveikiname! A. <1.

CLEVELAND, OHIO

Kun. Antanas Mažukna, Ma
rijonas, iš Chicagos, sakys pa
mokslus. Kviečiu žmones ko 
skaitlingiausiai lankyti bažny
čią, kad apturėti atlaidus ir 
pagerbti mūsų Viešpatį - Išga
nytoją Švč. Sakramente.

Kun. i. F. Angelaitis.

Gegužės 18 d. mirė Leonas 
Galdikas, 56 metų amžiaus. 

į Palaidotas iškilmingai gegužės 
j 22 d. iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
j bažnyčios Kalvarijos kapinėse.

Liko dideliame nuliūdime ve- 
Tionies žmona Marija, dukterys 
— Rožė, Elena ir Rūta ir anū
kai. Velionis kilęs iš Žemaiti
jos, Palangos.

Į

teta 
Wa- 
ser-

I
t

p. 
Šj-

Nesiliaujančios Pagalbos 
Švč. parapijos bažnyčioje 
met 40 vai. atlaidai bus geg. 
30-31 ir birželio 1 d.

Geg. 16 d., Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje buvo at
našaujamos šv. mišios Moterų 
Sąjungos 43 kuopos intencija. ; 
Visos narės priėmė šv. Komu- • 
niją. Laike šv. mišių gražiai i 
giedojo mūsų fin. rašt. N. ; 

.Meškunas, o po mišių, narėms 
Į išeinant iš bažnyčios, komp. A.
J. Aleksui pagrojo vargonais 
Moterų Sąjungos himną.

Po šv. mišių įvyko bendri 
pusryčiai, kurių metu kalbėjo 
kapelionas kun. V. Ražaitis, 
komp. A. J. Aleksis, M. Mažu- 
kaitis, M. Šambarys. p. S. Sa- 
pranas, kuopos pirmininkė, bu
vo programos vedėja. Tą die-1 
ną Sąjungietė L. Liūnas šven
tė savo gimtadienį, o Sąjungie- 

, tė M. Fortier — 21 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Tai 
jom visi ir visos linkėjo ilgiau
sių metų. Pusryčius pagamino 
Sąjungietės — M. Stankevičie
nė, O. Šmotienė ir M. Bekerie- 

M. šambarienė.

pp. Juzė Čapienė ir jos 
L. Pescik lėktuvu lėkė į 
terbury, Conn. atlankyti 
gančią tetą p. A. Valkauskie
nę. Grįždamos buvo sustoju
sios New Haven, Conn., kur 
pasimatė su senu kaimynu iš 
Lietuvos p. K. Dziku, ir New 
Yorke, kur aplankė giminaitę 
p. Januškienę ir kitus gimines. 
Praleidusios savaitę, grįžo lai
mingai į namus.

Aušros Vartų Dievo Motinos 
Moterų draugija ruošia pikni
ką birželio - June 20 d. Saba
liauskų ūkyje. M.D.

IN MĖMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

Curran S Joyce Co., Ine
Ginger Alės and Soda Waters

. 433-443 Cornmon Street,
LAWRENCE, MASS.

IN MĖMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

MERCHANTS CO-OPERAT1VE BANK
24 School St. — 2nd Floor — Boston, Mass.

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

Waterbury Lietuvių Tarybos 
Veikla

Šio skyriaus vadovybė, nuo
širdžiai prašo visų draugijų iš- 

1 rinkti atstovus į būsiančią 
Conn. valstijoss ALT konferen- 

■ciją, kuri įvyks birželio 6 d., 1 
vai. po pietų, Sea Clifff patal
pose, New Haven, Conn.

Taip pat, malonu Waterbu- 
rio aukotojams pranešti, kad į 
ALT centrą jau

‘pasiuntėme $1,000 — 
' išlaisvinimo dėliai.
BALF 2-jo skyriaus 
pasiųstus $746 — tai 
man yra žinoma,
čiai pasiuntė $1,746 — Lietu
vos žmonių vargo sumažinimo 
dėliai. Bet tai neviskas. Juk ir 
kiti dirba ir kam nors — kur 
nors pasiunčia.

šiais metais 
Lietuvos 
Pridėjus 
j centrą 
ant kiek

Waterburie-

Geg. 16 d. Apaštalavimo 
Maldos draugija suruošė kor- 
tavimo pramogą. Pelną skyrė 
lietuviams tremtiniams Euro
poje. ši draugija jau yra pa
siuntus apie 500 svarų maisto 
ir yra 
laiškų. Taip pat pasiuntė daug I K. 
rūbų.

Padėka priklauso mūsų pir
mininkėms — senesniųjų sky
riaus pirm. O. Girdzijauskienei 
ir jaunesniųjų skyriaus pirm. 
A. Mazukaitis ir ir kitoms ko
misijos narėms ir aukotojoms. 
Visas lietuvių tremtinių šelpi
mo darbas yra atliekamas pp. 
Girdzijauskų namuose.

Taigi kas turite rūbų ar 
maisto, tai paaukokite lietu
viams tremtiniams per Apašta-i 
lavimo Maldos draugiją.

Apaštalavimo Maldos drau-

IN MĖMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!
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buvo 
sveik- 
ir rū-

Sodanetes Pagerbs 
Švč. P. Mariją

Sekmadienį, gegužės 30 die
ną, 2:30 vai. po pietų Šv. An
driejaus lietuvių par. bažnyčio
je įvyks viešas Švč. P. Marijos 
pagerbimas bei apvainikavi
mas. Vietinės Sodalietės rū
pestingai ruošiasi prie šių iš
kilmių ir laukia viešnių Soda- 
liečių iš visų lietuvių parapijų 
Conn. valstijos.

Būtų tikrai gražu, kad visi 
tikintieji lietuviai dalyvautų 
tose iškilmingose pamaldose 
Marijos garbei.

Naujos Jaunos Profesionalės
Gegužės 20 d. sėkmingai už

gavusi daug padėkos į baigė slaugių mokslus pp. B. ir 
Kavaliauskaitės (pussese

rės). Jaunas profesionales pa
gerbti, jų tėveliai suruošė puo
tą, kur dalyvavo skaitlingas 
būrys giminių ir draugų. Jau
nuolės slaugės gavo daug svei
kinimų, linkėjimų ir dovanų. 
Sveikiname slauges Kavaliaus
kaitės ir linkime sėkmingos at
eities.

Sveiksta
p. E. Degutienė, mūsų para

pijos vargonininkė, kuri 
sunkios ligos prispausta, 
s ta. Ji randasi namuose 
pestingoje priežiūroje.

Greenfield, Mass

TAUPYK liekamus
Kai dabar algų taksai yra mažesni

Štai gera proga pradėti taupyt pinigus, ką 
pirma atidėliojai. Dabar, kai valdžia išima iš 
algų mažiau taksų, žmogus gal atliekamus pi
nigus padėti bankan visai to nejausdamas. 
Tik pagalvok: tik $2.00 padedant kas savaitę, 
pirma metų turėsi $100! Pradėk taupyt da
bar bet kuriame Mutual 
Savings Banke. Atsimink, šei
mos laimi! remiasi taupumu.

Mutual
ŽAVINGI BJINKS

of Massachusetts



Penktadienis, Gegužės 28, 1948

Palestina, kur liejasi kraujo upės
- Anekdotas apie Hitlerį ir burti* 

niūkę. - Paskutinis teroristo balsas 
nuo kartuvių. - Palestinos žmonės, 
laukai ir pramonė. - Katalikų įstaigos 
Palestinoje. - Dr. Weizmann, Izrae
lio prezidentas.
EUROPOJE IŠŽUDYTA 

5 MILIJONAI ŽYDŲ
Hitleris buvo prietarin

gas. Sakoma, jisai kartą 
nuėjęs pas burtininką, pa
siteirauti, kada jisai mir
siąs. Pagalvojęs burtinin
kas ir sakąs:

— Jūs mirsite žydų šven
tėje.

Susirūpinęs Hitleris ė- 
męs klausinėti:
— Kurioje gi iš žydų 

švenčių?
— To tai nežinau, — at

siliepė prisibijo damas 
burtininkas.
— Turi žinoti! Aš reika

lauju pasakyti! — šaukė 
Hitleris.
— Galiu pasakyti tik 

tiek, — atsiliepė burtinin
kas, — kad kai jūs mirsi
te, žydams tikrai bus 
šventė.

Ir tikrai, viso pasaulio 
žydai Hitlerio mirtį at
šventė. Ir buvo dėlko: jei
gu Europoje pirma buvo 
apie septynetą milijonų 
žydų, tai po nacių siautė
jimo teliko 1,852,000 — 
jeigu Hitleris išviso turė
jo sąžinę, ją slėgė penkių 
milijonų žydų išžudymas.

KIEKVIENASKiRML 
NĖUS TURI SAU 

URVELI
Taigi suprantama, ko

dėl žydai, apleisdami Eu
ropą, kaip praneša “L’Au- 
be”, su ja kaikurie pra
keiksmais atsisveikina:
— Būki prakeikta Euro

pa, tu, kuri nužudei mano 
vyrą, mano dukteris! Lai 
žemė, kuri prislėgė mano 
vaikų kūnus, išdžiūsta ir 
lai nebeišduoda vaisiaus! 
Lai ne žolė tavo įfeviršiu- 
je neauga. Būki prakeik
ta, Europa..., — šitokie 
balsai skambėjo nuo žydų 
emigrantų laivo, kurie bi
jodami, kad vėl panašios 
skerdynės nebepasikarto
tų, bevelijo dabar išsidan
ginti kitur.
— Kiekvienas kirminėlis 

turi sau urvelį, — sako 
žydų priežodis. Ir savuoju 
nuolatinės priebėgos urvu 
žydai galutinai apsirinko 
Palestiną.

Su tuo raštu jų tautą ri
ša istorinis sentimentas. 
Juk dar būdami Babiloni-

įjos vergijoje žydai dūsa
vo:
— Kaip gi mes galime 

giedoti Viešpaties gies
mes būdami svetimojoje 
žemėje?! Kasmet kada žy
dai švenčia savo didžią
sias Velykų šventes, dau
gelis pakartoja tradicinį 
linkėjimą:

— Kitą metą švęsime 
Jeruzalėje.

KAUTYNES IKI 
PERGALĖS

Taip, kad žydų tauta 
nusprendė, jog nepriklau
somos Palestinos atstei- 
gimas yra jiems savisau
gos reikalas ir įvykdy
mas ilgų šimtmečių svajo
nės.

Šiuo kartu jų pasiryži
mas ypatingai tvirtas. 
Kaip kad žydų teroristas 
Dov Belą Grunes, britų 
pasmerktas mirtį, nuo 
kartuvių šaukė:
— Kol mūsų širdyse pa

siliks žydiškoji siela... 
mes nenustosime vilties 
sugrįžti į tėvų kraštą ir į 
miestą, kur Dovydas gy
veno.

Žydų priežodis sako:
— Jei nori būti turtin

gas, būki kiaule per sep
tynerius metus.

Šiuo kartu jiems parūpo 
ne turtas, o Palestinos iš
laisvinimas ir jie pasiryžo 
kautis ne septynerius me
tus, o iki pergalės.

Žydų pasiryžimą dar 
1946 metais gerai išreiš
kė jauno izraelito šauks
mas Britų karinio teismo 
posėdžių metu:
— Šiuo kartu žydų tauta 

yra pasiryžusi kautis pa
naudodama visas galimas 
priemones. Jums (britai) 
Palestina tėra tik karinė 
bazė, mums gi—vieninte
lė viltis padoriai įsikurti 
savus namus... Mes nebi
jome, jei teks mirti. Kiti 
kovą tęs toliau”.

Ir jie kartojo seną Heb
rajų kovos dainą:
— Kare ir ugnyje Juda 

krito, kare ir ugnyje vėl 
prisikels.

Ir čia jų kova — vienin
ga, pagal žydų patarlę:
— Jei viena grandis 

sprogsta, visas retežis nu
trūksta.

Arabų pirmosios linijos žvalgyba pasiruošus sutikti žydų puolimą. 
Palestinos keliai ir svarbesnieji perėjimai yra nusagstyti arabų arba 
žydų kariuomenės žvalgais ir kariuomenių daliniais. Mus įdomina tas, 
kad tas visas kariškas anų tautų susikirtimas labai garsinamas, lyg 
koks teatras išpučiamas.

5
NUOŠIRDUS AČIŪ!

JERUZALĖ IR 
PALESTINA

KRIKŠČIONYS 
PALESTINOJE

Atkakli kova vyksta dėl Palestina rupi ne tik zy- 
Jeruzalės, kuri žydams y- da?p?,.ir arabams, bet ir 
ra jų svajonių centras, o knkscionims. Be visame 
arabams— trečiasis šven- pasaulyje žinomų šventų- 
tas miestas po Mekos ir W vietų, Palestinoje yra 
Medinos. dauS ir katalikų įstaigų.

Kaip praneša austrų laik-
Pati Palestinos šalis ap- rastis “Die Furche”, Pa

ima 10,429 kvadratinių lestinoje yra daugiau kaip 
mylių, taigi perpus ma- 50,000 katalikų ir unitų - 
žesnė už Lietuvą, maž- melkitų (rytų apeigų ka- 
daug kaip Maryland vals- talikų), turinčių savo pa- 
tybėlė. Gyventojų Palesti- triarką. Katalikai Palesti
noje — 1,912,000, iš jų noje turi 67 bažnyčias, 
truputį daugiau kaip mili- 286 kunigus, 458 vienuo- 
jonas muzulmonų (dėlto iįus, 115 vienuolynų na- 
arabai, turėdami daugu- mų> 43 berniukų mokyk- 
mą gyventojų ir savinasi las Su 7,000 moksleivių ir 
Palestiną), 608,000 žydų, 45 mergaičių mokyklas su 
145,000 krikščionių, 65,-149,000 auklėtinių, be to — 
000 beduinų ir 15,000 dru- (26 labdaros įstaigas, 
zų. Žydai daugiausia auga! 
imigracija, o arabai —’ 
dvigubai didesniu natūra-’ 
liu prieaugliu. Miestuose 
dauguma gyventojų žy
dai: Jeruzalėje iš 86,000 
gyventojų 60 žydų, Hai- 
foje, turinčioje 57,000 gy
ventojų — 50% žydų; Tel 
Avivo miestas yra grynai 
žydiškas ir turi 140,000 
gyventojų.

Jei Palestinoje arabai 
pralenkia žydus 
skaičiumi, t„ ___
rieji pralenkia arabus sa- sauga visų religijų šven- 
vo išsilavinimu: žydai be-j^ovių ir šventų vietų, 5) 
veik visu šimtu procentų j atsidavimas čarterio ir 

Prieš 22 metus Jungtinių Tautų princi-

, bet ir 
’ ■ ’ . krikščionims. Be visame

arabams— trečiasis šven- pasaulyje žinomų sventų-

Gegužes Menesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVC. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai. Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą
ir užadresavę:

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

nrisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:—
šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužė* 

Mėnuo“ knygelę.
Vardas _____ ............. ......................................... .............—

Adresas.................................

Sekmadienį, gegužės 2 d. įvykęs Lietuvių Radio 
Valandos koncertas, Jordan Hali, Bostone, tikrai bu
vo sėkmingas. Nuoširdžiai dėkojame Gerb. dvasiš
kiams už moralę ir finansinę paramą. Dėkojame vi
siems programos dalyviams —- art. Jonui Butėnui; 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Worcester, Mass., 
choram ir jų vadui muzikui Juozui K. Žemaičiui; dai
nininkui Jonui Tamulioniui; armonistui Gilbertui 
Gailiui; Bostono Lietuvių Šokių grupei ir tos grupės 
duetui — pp. čenčiūtei ir Ramanskytei ir mokytojai 
p. Onai Ivaškienei, ir akompanistei p. Amelia Tata- 
ronytei už tikrai gražų koncerto programos išpildy
mą.

Dėkojame visiems koncerto dalyviams, kurie taip 
gausiai suvažiavo iš įvairių lietuvių kolonijų.

Dėkojame Lietuvių Radio Valandos nuolatiniams 
ir periodiniams radio programų ir koncerto Garbės 
globėjams, ir rėmėjams, kurie savo skelbimais, pinigi
nėmis dovanėlėmis išlaiko radio programas šeštadie
niais ir sekmadieniais. Taipgi nuoširdžiai dėkojame 
koncerto tikietų platintojams: p. Onai Ivaškienei, p. 
Antanui Norvaišai, p. Felicijai Grendelytei, p. Anta
nui Daukantui, p. Feliksui A. Zaleskui, “Darbininko” 
administracijai, p. Alenai Lolienei, p. Jonui Tamu
lioniui, p. Juozui K. Žemaičiui, p. Marijonai Gailienei, 
p. M. Blažionytei, p. L. Venčienei, p. Ogenijai Kavoly- 
naitei, p. A. Tataronytei, p. V. Šimkienei p. Jonui J. 
Romanui, Sr., Balch Pharmacy (p. Mickūnam), p. V. 
Šereikai, p. J. Sestavickui, o ypač tikietų platinimo 
komisijos pirmininkei, p. Bronei Cunienei ir kitiems.

Dėkojame vaišių komisijos pirmininkei p. Ievai 
Marksienei, p. Onai Siaurienei ir jų pagelbininkėms, 
kurios neturėdamos patogumų, pagamino užkandžius 
ir jais pavaišino koncerto programos dalyvius.

Dėkojame p. Vaciui Šereikai už transportaciją, 
o p. Jonui ir Onai Kavaliauskam, gyv. Norwoode, už 
suteikimą nakvynės art. Jonui Butėnui ir vaišes.

Dėkojame pp. Jonui ir Genovaitei Gudeliam, Mo- 
narch Bakery savininkams, už iškepimą ir dovanoji-

mą Palestiną, o 1921 m. 
jisai liko sionistų organi
zacijos prezidentu. Jis 
vienas iš karščiausių stei
gėjų žydų universiteto 
Palestinoje.

GINKLAI Iš... KRIENŲ
Kai 1916 metais britai 

pergyveno savotišką kri- 
zį, nes neturėdami pakan
kamo kiekio acetono, ne
galėjo reikiamai išvystyti 
sprogstamosios medžia
gos gamybos, vienas re
daktorius britams reko
mendavo gabų chemiką 
Dr. Weizmann. Jisai perim4 
keletą savaičių išrado bū-Į 
dą, kaip iš krienų paga
minti britams taip reika
lingą acetoną. Dėkingi 
britų vyriausybės žmonės 
paklausė, kokio atlygini
mo jisai norėtų? Dr. 
Weizihann atsakė:
— Sau aš nenoriu 

Aš tik noriu namų 
jai tautai.

Sakoma, kad tas 
rėjo žymios įtakos, kad 
anglai paskelbė garsiąją 
Balfouro deklaraciją, ku
rioje pažadėjo žydams 
laisvąją Palestiną.

Naujasis Izraelio prezi
dentas turi savo namus 
Palestinoje, netoli Tel 
Aviv. Jo namai apsupti 
citrinų medžiais. Viduje 
jisai turi įsirengęs labora
torijas, kur daro tyrimus, 
surištus su vietiniu ūkiu, 
pavyzdžiui, kaip pakelti 
Palestinos citrinų vertin
gumą.

I

Kada žydai paskelbė Pa
lestinoje įsteigią savo ne
priklausomą Izraelio vals
tybę, kurią Amerika jau 
pripažino, jie drauge pa
skelbė pasižadėjimą pa- 

, gerbti krikščionių teises; 
nepriklausomybės paskel
bime garantuojama: 1) 
krašto pažanga visų gy
ventojų gerovei, 2) visų 
piliečių lygybė, neskiriant 
rasės, tikybos ar lyties, 

s savo' sąžinės, kulto, auklėjimo
tai šie pasta-j kultūrinė laisvė, 4) ap-

nieko, 
sava-

ir tu-

Taipgi dėkojame Koncerto Rengimo Komiteto 
Garbės Pirmininkui, Prelatui Dr. K. Urbonavičiui, 
komiteto pirmininkui Dr. Antanui L. Kapochy ir ben
drai viso komiteto nariams, kurie ir kurios kokiu 
nors būdu prisidėjo, kad Lietuvių Radio Valandos me
tinis koncertas būtų sėkmingas.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems ir visoms.
Jūsų,

Antanas F. Kneižys,
Lietuvių Radio Valandos vedėjas.

raštingi.
žydai įsisteigė Palestino
je universitetą, kurs turi 
159 profesorius ir 610 stu
dentų. Įdomu, kad abi 
kruvinai kariaujančiosios 
tautos: arabai ir žydai — 
yra semitų giminės.

PALESTINOS ŪKIS
Net ištisu šimtu mylių 

Palestina nusidriekia Vi
duržemio jūros pakrante. 
Gausiau drėgmės gaunan
tysis tasai ruožas yra ga
na derlingas. Palestina 
pirmoj eilėj yra žemės ū- 
kio kraštas: augina citri
nas, o taipgi 
miežius, alyvas, 
vynuoges, figas, 
rus (tomaitęs); 
bananus. Negailėdami iš 
viso pasaulio plaukiančio 
kapitalo žydai iš sausu
mų, smėlynų padarė der
lingus bendruomenių ū- 
kius. Palestina turi ir sa
vo gipso, kitų mineralų ir, 
pasaulio žydams pade
dant, stipriu tempu plečia 
pramonę. Jau prieš pabai
gą šio pasaulinio karo žy
dai į savo pramonę buvo 
investavę apie $70,000,- 
000,turėjo 1,300 fabrikų ir 
dirbtuvių su 30,000 darbi
ninkų.

Įsiveža Palestina dau
giausia medvilnę, audi
nius, cukrų, žibalą, ciga
retes ir ryžius.

kviečius, 
melonus, 
• pamido- 

augina ir

pams.
ŽYDŲ VALSTYBĖS 

PREZIDENTAS
Savo naujosios Izrael i 

valstybės prezidentu žy
dai paskelbė seną sionistų 

j kovotoją Dr. Chaim Weiz- 
jmann, dabar turintį 73 
metus amžiaus, esantį 
silpnos sveikatos (nuo pat 
1946 metų, kada jam buvo 
padaryta akies operaci
ja).

Weizmannas yra gimęs 
Pinske, Rusijoje (1874 
m.) trečiuoju vaiku šei
moje, susilaukusioje iš vi
so penkiolikos kūdikių. Jo 
dievotoji motina, nežiū- f 
rint savo neturto, net de- 
vynius vaikus įstengė leis
ti į universitetą, nors tais

SUKĖLĖ PUSANTRO 
MILIJONO VIENOJ 

KELIONĖJ
Kai buvo svarstomi Pa

lestinos padalinimo pla
nai, Dr. Weizmann ūkis 
kaip tik pateko ant ribos.
— Priskirkite jį prie žy

dų Palestinos; be Weiz- 
manno Palestinos negali
ma įsivaizduoti ,— kalbė
jo britai.

j Dr. Weizmann yra ga- 
!bus ir kalboms,
I

jų gerai 
Kaikurie

laikais Rusijoje’ mokslas
‘iveiž-Jisai

žino net šešetą, 
žydai jį kaltina esant per-

Tačiau žydų visuomenėje 
įtakingas. Vienoje 

kelionėje jisai suge- 
Jungtinėse Valsty- 
net pusantro miliono

žydams buvo sunkiai pri
einamas. Jaunasis 1 
mann išėjo tikybinės ben 
druomenės mokyklą, pas
kiau gimnaziją ir Fribur
go universitetą, Berlyne 
padarydamas dak taroj 
laipsnį. Kaikurį laiką pro-; 
fesoriavo Genevoje.
vedę3 ir turi du sūnų, ku-!dar daug kraujo nutekės, 
rių vienas yra prekybi- kol Palestinoje aprims 
ninkas, kitas mokslinin-1 kautynių šauksmai, daug 
kas. 'gyvybių jaunų užges.

Jau nuo jaunatvės die-jKaip žydai sako:
nų Dr. Weizmann yra šio-: — Mirties angelas turi 
nistas — vis puoselėjo vii-1 daug akių...
tis atsteigti nepriklauso-1 Dr. J. Prunskis.

h 1 savo
'bėjo 
bėse 
dolerių Palestinos reika
lams.

Laisvos žydų valstybės 
Yra Į pradžia jau sudaryta, bet

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kl^vienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 

J ^2? pUslapi* kie*ais, stipriais audeklo 
^ar^tPardUOdaV? po 54 001 dabar mes Jums siū‘ 

~ atl,duodame Už $3.00. Mes jų nedidelį 
k ttLuH ; P^S°me skubiai užsisakyti, 

tik įdėk į konvei^k^na su $3 OT 
puiki Angl,škaS,etuXV^dy“ą tU°3aUS ®auslte

Užsakymus siųskite: 
_t>ARBININKAS 

3G6WestBroadway s©. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiame $..............  įr prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas...................
Adresas..........
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: GIRDĖTI LIETUVIU I 

KOLONIJOSE * į
Connecticut Valstijos Lietuvių 

f Tarybos Svarbi Konferencija

savo vedybinio gyveninio su-‘naujos šešios___ —„_____ -------- ) su- ■ naujos šešios narės, aptarta 
kaktj. pp. Novikai yra veiklūs į finansinė draugijos padėtis ir 
šv. Jurgio lietuvių par. nariai į įnešta pageidavimas, kad na

rės, kurios gali, aplankytų su 
gėlių puokšte savo sergančią 
draugijos iždininke — Magda
leną Mazgalienę.

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
geg. 30, visos narės 8:30 iš
klausys šv. mišias ir priims 
Šv. Komuniją už gyvas ir mi
rusias nares; apie tai nepa
mirškite ir susirinkime nebu
vusios narės.

iš Europos misljor.icriu".
Atsilyginimas už visą reko

lekcijų laiką tik $5.00.
Tratame skubiai registruotis 
rekolekcijas šiuo adresu: 

Rev. Sister Sujierior 
Inmiaeulate Conception 

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

Telefonu 1451
Traukiniai į Putnam ateina

į iš Boston, Mass. ir iš Hartford, 
(Conn. 7:45 vai. vakare.
1 —

j

j

kon-

!

NuošHm Brortto^ečiii 
Naujo Klebeno Sutiktuvių 

Batikietas

iš geros širdies

Kadangi šiuo laiku randasi stovus ir dalyvauti šioje 
labai svarbių reikalų aptarti ferencijoje. 
kaip tai: tarptautinė padėtis; Kadangi šiuo metu tęsiamas 
sąryšyje su Lietuvos byla: A- Lietuvai vaduoti vajus, tai ma-Į 
merikos Lietuvių Tarybos dar- loniai prašome šia proga pas
ijai; lietuviškos akcijos sustip- kirti aukų, taipgi parinkti as- 
rinimas lietuvių kolonijose: meninių aukų
tremtinių įsileidimas į Jungti- ■ lietuvių bei draugijų ir kuopų, 
nes Valstybes; 1
bėijimas bei jųjų šelpimas. At- Amerikos Lietuvių Tarybai, 
sižvelgiant į šios svarbius klau- • 
simus nutarta 
šame krašte 
konferencijas.

Connecticut 
kos Lietuvių 
draugijų atstovus, geros valios į 
susipratusius lietuvius ir vei
kėjus į konferenciją.

Konferencija įvyks sekma-;,'“"®““ " f’*“."®.. . .. . .. , n 'kaus gyvenimo kryžiaus,dienj. birželio - June 6 d., 1948 j . . . . . ,
metais. Sea Cliff Inn. 62 Cove Į _ _____ .
St.. Morris Cove. Conn. Reikia 
važiuoti Lighthouse keliu. Po- I

1 valandą po! . , _x. . ., , . . ! ti atrama bei paguoda artume-1labai patogi.■ . „ „ . ...siems ? Tam viena galingiausių; 
priemonių yra uždaros reko
lekcijos.

Šį pavasarį pirmosios
I

Į

i Tęsinys)
Parapijos profesjonaių

i

ir ilgamečiai choristai. Sveiki
name !

Adv. B. ir E. Sykcs sūnus 
Bernardas, kuris mokinasi 
Dartmouth Kolegijoj, Hanover, 
N. H-, iš 600 studentų laimėjo 
pirmą vietą už parašymą 
straipsnio apie Miltoną ir Ka
talikybę. Sveikiname!

Gegužės 18 d., Junior High 
Sehool auditorijoj Tėvų . Mo
kytoj’! organizacijos susirinki
me skaitė įdomią paskaitą — 
“Why Our Children Behave /s 
They Do”. Dr. Kvaraciejus iš i 
Sharon, Mass.

tremtinių gel-, Visos tos aukos bus pasiųstos tarė sveikinimo ir linkėjimo žo- 
č^inimaa At. l ietuvi.. Tarvhai jj pi. Budreckis. Jis pareiškė

viltį, kad naujas klebonas kun. 
; Pranciškus Strakauskas turės 
'pilną paramą iš jų tarpo jo. 
parapijos veikime. Gražus tai j 
mostas iš pusės profesionalų ir j

šiais metais vi-1 
pravesti

valstijos 
Taryba

. { Conn. Valstijos Lietuvai pa- 
~~ .darykime šią konferenciją valstijų .J j minga.

Ameri- į 
kviečia Į Kur Atsigaivinsime?

Ir vėl anglies kompanijų atstovai ir unijos 
prezidentas John L. Lewis (dešinėj) rengiasi prie 
naujų derybų. Mat, angliakasių unijos sutartis iš
sibaigia birželio 30. Bet angliakasių prezidentas 
kol kas nerodo noro tartis. Greičiausiai lauks ligi 
išsibaigs sutarties laikas.

«
Jonas Kulišauskas, vetera

nas, gyv. 29 Fairview Rd., po 
operacijos ir poros mėnesių sir
gimo, šią savaitę grįžo darban 
į Bird & Son dirbtuvę.

sėdžiai prasidės 
pietų. Vieta yra 
kad ir oras pasitaikytų labai 
šiltas, tai nepakenktų konfe
rencijai. nes yra graži vasar
vietė.

Kviečiame visas draugijas, 
kurioms rūpi Lietuva ir jos li
kimas išrinkti skaitlingai at-

tas džiugina netik naują klebo- aiškiai pasveikino naują šiai' šis bankietas buvo gana gra
ną. bet ir visus parapijiečius, 'parapijai kleboną ir vardu visų'žiai suorganizuotas ir generali- 

Po sunkios žiemos ir metų j ^ja pat kviečiamas tarti žodį Į parapijiečių prižadėjo vieningo 
darbo ne viena jaučiamės pa- f “Darbininko” redaktorius An- j bendradarbiavimo ir ištarė, kad 
vargusius, gal prislėgtos sun- R Kneižys Jig ypatingu Į parapijiečiai rems kleboną baž- 

y-_ . i pažymėjimu pastebėjo, kadlnyčios ir mokyklos statyboje.
, Kas suteiks ^am tenka tarti sveikinimo žo-i
i sielai gaivinančio džiaugsmo darbininkijos vardu. Tos I
Ibei stiprybės toliau tvirtai neš- darbininkijos< kuri yra suši
lti savo gyvenimo kryžių ir bū-Į gpietusi f Lietuvių Darbininkųi

Sąjungą ir kurios yra pirmieji 
įsteigėjai naujas klebonas ir jo 
čia pat sėdinčio ji mamytė po
nia Strakauskienė. Jis linkėjo 
sveikatėlės ir pasisekimo toli
mesnėje darbuotėje ir priminė, 
kad kun. Pr. Strakauskas yra 

nuoširdus ben-

BROCKTON, MASS.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

! Kada Jums reikalingi akiniai leis
Į kitę mums išegzaminuoti akis i’ I 
j pritaikinti akinius. Mes padarom- j 
j. dirbtinas akis.
- 1

I
■

i 275 Main St.. Wehster, Mass.

Room 206 
Tel. 6-1944

2.97 PARK BITLDING 
M’orcestcr. Mass.

i

mote
rims rekolekcijos įvyks birže
lio 3—6 dieną. Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Rekolekcijos ] 
ketvirtadienį vakare 8:00 vai. I 
ir baigsis sekmadienį ryte. I 
Penktadienį yra Švč. Jėzaus 
Širdies šventė. Ta proga visą 
dieną bus išstatytas Švč. Sa
kramentas. Paskirkime visą tą 
dieną Švč. Jėzaus Širdžiai, at
lyginkime 
mųjų ir už žmonijos atšalimą.

Rekolekcijas ves Tėvas Pla- 
icidas. O.F.M.. nesenai atvykęs

'* I “Darbininko”

jai už mūsų arti-

IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

JOHN McKENZIE 
PACKING COMPANY

Išdirbėjai Maple Sugar—Kepintų Hamių ir 
Bacon - Lašiniukų

Phone 202-203 Burlington, Vermont

Iškviesta vyriausioji šio ban- 
7 ■ kieto šeimininkė p. Elena Lio- 

jlienė, kuri pasveikinus naują 
kleboną ir įteikus dovanėlę dė
kojo ir savo šeimininkių ir pa- 
gelbininkų štabui.

Čia pat ponios Mašidlauskie- 
nės vadovybėje. jaunametė 
mergytė įteikė kun. Pranciš
kaus Strakausko mamytei di
delę ir gražią pintinę įvairių 
dovanėlių. Tai buvo senutei 
poniai Strakauskienei staigme
na. Ir ji malonia šypsena ir ty
liu žodeliu padėkojo tiems, ku
rie teikėsi ją atsiminti.

Programa priartėjo prie pati 
vakaro kaltininko. Vedėjas ta
ria perstatymo žodį ir kviečia 
naują kleboną kun. Pranciškų

Jaunimas Sportuoja

Šv. Roko parapijos altaristai 
(klaniukai), praėjusią savai
tę, turėjo “Baseball” rungty
nes su airiukų Šv. Petricijaus 
bažnyčios altoristais. Laimėjo 
Šv. Roko par. altaristai, smar
kiai supliekdami savo konku
rentus net 8—3, brocktoniečių 
naudai.

Taipgi neatsilieka ir mergai
tės Brocktono — jos įsteigė 
minkšto kamuolio (soft bąli) 
komandą. Pirmas žingsnis 
sveikintinas. Laukiama dau
giau narių!nį komitetą sudarė: Kun. Si

meonas Saulėnas, kun. Aloy
zas Klimas, p-lė Julia K. Yaka- 
vonytė, Dr. ir ponia A. F. Bud- 
reckis, p-nia M. J. Mashidlaus- 
kienė, p-lė Ona Kašėtaitė, p-nia 
Ona Gureckienė, Juozas Trei-j 
navičius, Kazys čirbulėnas ir 
Julius Baronas.

Šeimininkių štabą sudarė E- 
’ena Lolienė, Ona Gureckis, 
Malvina Akstinienė, Justina 
Kašėtienė, Eva Bubulienė, Ma
ry Chužienė. Ona Skirmantie- 

|nė. Uršulia Petkienė, Antanina 
j Šarkienė. Eva Jesukevičienė, 
j Ona Sabaičiūtė, Margareta Sin- 
; kevičiūtė, St. Buinauskaitė, 
Marijona Kašėtienė, Elzbieta 
Augiūtė, Julija Jacksonienė, O- 
na Stonkienė ir vyrai pagelbi- 
ninkai — Antanas Bukantas, 
Aleksandras Gureckis, Petras 
Juškevičius, Antanas Česnule
vičius, Kazys Morton, Juozas 
Gennaco, Juozas Barkauskas,

I

I Petras Liolis, Bonifatius Tamu
levičius, H. Jackson, Tomas Pi- 
' leckis, Bronis Bartkevičius, 
L. Družinskas.

i

Nėra abejonės, kad galėjo 
būti ir daugiau gelbėjimo ran- 
ikų, kurių jūsų korespondentas 
neužmatė ar jam nebuvo su
teiktos pilnos informacijos. Bet 
gerasis Dievulis lai atlygina 
jums visiems šimteriopai. Rap.

I —

I

I

prasidės dradarbis įr jo rėmėjas.

Iš ilgo sąrašo kalbėtojų ir 
sveikintojų pakyla ir Šv. Roko! 
parapijos ALRK Federacijos 
skyriaus pirmininkas ir Brock- 
tono miesto vandens komisijo- 
nierius, p. J. Treinavičius ir ■ 
trumpa nuoširdžia kalba pa- I 
sveikina naują kleboną ir įtei-! Strakauską pasisakyti, ar ge- 
kęs dovanėlę linki pasisekimo' riau sakant atsakyti į visus i 
ir sveikatėlės. Į jo adresu padarytus visų pa- j

Seka Tretininkų Brolijos pir- i reiškimus bei pasisakyti savo! 
mininko Mykolo Svirsko daug | platformą. Sunki tai užduotis, 
žadantis žodis su dovanėle. j bet kai žmogus turi progą išsi-

Čia pat buvo nemažas būre- j pasakoti savo rūpestėlius ir ki- 
jis paprastai 

ta sunkia 
jo pečius.

I
I
I

!
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E. W. PENLEY I

lis ir daugiau kalbėtojų kunigų l tiems, 
svečių, bet dėl stokos laiko bu- jaučiasi 
vo iškviesti pasirodyti. Jų tar- našta, 
pe ir Norwoodo lietuvių para
pijos klebonas kun. Feliksas 
Norbutas.

Artėjant prie meno progra
mos vakaro vedėjas ilgesniame 
savo žodyje perstata audienci
jai buvusį kleboną kun. Joną 
Švagždį. Kun. J. Švagždys vi
suomet yra gilus filosofas taigi

tuomet
pasidalinęs 
kuri slegia 
ne paslaptis, kad kun. i

i cr‘Strakauskas turi į ®

37 Knight Street, Auburn, Maine

IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

| The Brooklyn Savings Bank
; Danielson, Conn

IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

Parapi jos Choras

Skaitlingas ir balsingas Šv. 
vado-

Statybos Fondas Didėja

Naujosios bažnyčios ir mo
kyklos statybos fondui, šią sa
vaitę, buvo įnešta viso net
6000 dol. Džiugu, kad parapi- Roko parapijos choras, 
jiečiai vis labiau supranta nau- vaujamas vietinių Seselių vie
nosios bažnyčios reikalą ir jį nuolių, netik 
aktyviau ima remti ne tik gra
žiu žodžiu, bet ir gražia finan
sine auka. Brocktonas laukia ir 
daugiau tokių ar panašių au- 

tada, greitu laiku, išsi- 
parapijiečių sena svajo- 
turėti savo naują bažny-

kų, o 
pildys 
nė — 
čią.

IJ The Black Rock Bank & i
Narys Federa) Deposit Insurance Corp.

2834 Fairfield Ave. Bridgeport, Conn.
Tel. — 6-1133

Niekam 
klebonas 
prieš akis tą milžinišką staty-l 
bos darbą: bažnyčią ir mokyk
lą. Šiais laikais, kada viskas 
taip nežmoniškai brangu, o 
darbai gerokai nukritę, tai da
rosi gan klaikus vaizdas. Bet 
kaip priežodis sako, nėra to 

jis ir šiuo kartu buvo dar gi-'blogo, kas neišeitų į gerą. Juk 
lesniu. Jis išaiškino 
tės pašaukimo bendrą liniją ir 

įtiksią ir bendrus džiaugsmus 
didesnei Dievo garbei iš vieno 
ar kito veikiančio kunigo. Jis 

i prie tų gilių minčių pridėjo.
kad kunigo darbo keliai ne ro
žėmis nusagstyti, yra ir dyglių. 

į Bet kadangi K. Bažnyčią valdo 
'šv. Dvasia per dvasiški ją, to- 
Idėl kiekviena pamaina ar pa
skyrimas yra Dievui reikalin
gas ir kiekvienas kunigas de
rinasi prie to įsakymo. Turėda
mas minty Šv. Dvasios valią ir 

i pašaukimą naujų darbininkų 
jis nuoširdžiausiai linkėjo pasi
sekimo ir palaimos.

Tai rimties valandėlei atpa
laiduoti Nukryžiuoto Jėzaus 

' Seselių mokytojų vadovybėje 
pasirodė įvairios meniškai nu
siteikusios grupės ir choras. 
Tikrai buvo maloni staigmena, 
kuri teikė žiūrėtojams pasiten
kinimo. Daug darbo ten buvo 
įdėta lavinant tas vienutes, bet 
Seselių ištvermė didelė ir joms 
visi dalyviai liko dėkingi.

Meno programą palydėjus 
kviečiamas tarti žodį nuo Šv. 
Roko parapijos parapijiečių ir 
šio bankieto vadas kun. Simeo
nas Saulėnas. šios parapijos 
vikaras. Trumpai turiningai ir darbą šio bankieto ruošoje.

NORWO». MASS.
Sekmadienį, gegužės 30 d., 8 

vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje šv. mišios N. 
P. P. švč. draugijos intencija,

kunigys-1 anot kun. švagždžio. Šv. Dva-1 Visos narės priims šv. Komu
niją. 10:30 vai. rytą šv. mišios 
parapijiečių intencija prie iš
statyto Švč. Sakramento. 3 v. 
po pietų procesija ir iškilmingi 
mišparai.

šia suranda kiekvienam darbui 
atitinkamą ir darbininką... Ir 
štai naujas klebonas išklausęs 
galybės linkėjimų, jis turi be- 
abejo ir įvairių patarimų, sako, 
kad aš be jūs parapijiečiai ne
galėsiu to visko padaryti, kas 
mums reikia daryti. Visu pir
ma jis pažymi, kad nenorėjęs 

‘išvažiuoti iš Lowell’io. nes ka
da išaugini vieną kartą ir su 
jais susigyveni, tai atrodo kaip 
viena šeima. Jis pažymėjo, kad 
parapijos darbų reikalai svars

tyti čia ne vieta. Už keletas 
dienų atvyksta į mūsų parapi- 

; ją J. E. Arkivyskupas Cushing, 
■ir su juomi bus peržvelgta visa 
parapijos nuosavybė ir nusta
tyta darbo linija ir planai, ir

26 d. 
bažny- 
mišios

Trečiadienį, gegužės 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
čioje įvyko metinės šv. 
su egzekvijomis už a. a. kun.
Stepono Kneižio vėlę, kuris mi
rė pereitą metą gegužės 27 d. 
šeštadienio rytą, geg. 29 d., 
giedotos šv. mišios už a. a. 
kun. Stepono Kneižio 
(Mergaičių Sodaliečių

vėlę 
auka).

Klebonija ir Jos Aplinka 
Gražėja

Parapijiečių, talkos pagalba, 
yra padaryta nekurie kleboni-! 
jos vidaus pertvarkymai, o y- 
patingai jos aplinka: apkarpy
ti medeliai, suremontuotos tvo
ros, aptvarkyti gėlynai ir užsė
ta ant seniau dirvonuojančios 
žemės sklypo įvairiausių dar
žovių.

Tai vis gerų parapijiečių, 
klebonui vadovaujant, pasi-' 
šventimas ir darbas.

pasiro-

bažnyčioje savo 
harmoningu giedojimu dvigu
bina tikinčiųjų maldas, bet 
taipgi suranda net laiko pasi
švęsti ir teatraliniams
dymams įvairiuose parapijos 
parengimuose.

Šiuo metu choras apgailes
tauja ir pasigenda savo vienos 
narės solistės — Magdalenos 
Mazgalienės, kuri serga ligoni
nėje. Visas choras siunčia jai 
geriausius linkėjimus ir prašo 

’j Dievo, kad Jis greičiau ją grą
žintų į choristų šeimą. Samilk.

Moterys Darbuojas
N.P.P.š. Moterų Draugija, 

s. m. geg. 24, parapijos salėje, 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame buvo priimtos

Skaitykite ir platinkite 
katalikiška spaudu- laik
raštį “Darbininką”!

į IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

Brockton Savinas Bank
1

Brockton,

“THE BANK ON THE HILL”

1 North Main St.,
Massachusetts

I 
kun. P. 

Brockto-

Pereitą šeštadienį adv. Juo*

Pereitą sekmadienį 
V. Strakausko, naujo 
no lietuvių parapijos klebono 

po to bus aišku ko reikia siek- pagerbimo bankiete dalyvavo 
ti. Visos tas žinios bus patiek- į kleb. kun. F. E. Norbutas ir A. 
tas parapijiečių susirinki-.F. Kneižys. 
me nuosprendžiui. Ten galėsi
me laisvai pasisakyti ką mes j
norime siekti pirmiau ir ar iš zo ir p. Bronės Cunių, gyv. W. 
viso ką nors daryti... Bet jeigu Roxbury, dukrelės Dorothy 
šiandieną atsirastų bažnyčiai vestuvėse dalyvavo adv. Ben- 
statyti geradarių aukotojų jis jaminas ir p. Estella Sykes ir 
juos prašo atvykti pas jį. Dė- p. A. V. Kneižienė. 
ko jo visiems ir visoms, o ypač! ———
vikarams kun. S. Saulėnui irt Sekmadienį, gegužės 30 d. 
kun. A. Klimui už jų įdėtą pp. Kazys ir Elena Novikai, 

gyv. 25 St. George St., švęs

i

IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

The Bohan, Landorf Co.
964 Chapel Street,

New Haven, Connecticut

IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA!

Arlington Trust Company
Lawrence, Mass.

SSK
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ŽINUTES
Sekmadienį, 9 vai. r., proga 

savo tėvelių 50 metų sukakties 
vedybinio gyvenimo Jubiliejaus 
Tėvas Aukštikalnis, S. J. gie
dos šventas mišias, ir 
pamokslą.

Tėvas Antanas Mešlis, 
laikys abi mišias salėje
kys pamokslus. Jis taip pat ap-iželio 1 d., 7:30 vai. vak. 
siėmė pasakyti pamokslą per 
sumą bažnyčioje.

sakys

2 vai. p. p., prasidės iškilmin
gi Mišparai. Eis Dievo Kūno 
procesija— su Švenčiausiu — 
gatvėmis apie bažnyčią.

Į Dievo Kūno pamaldas kvie
čiami Bostono katalikai — 
draugijos ir pavieniai.

S. J.,: švenčiausios V. . 
ir sa-isidės antradienio

DAKTARAI

DAlrttaUiltAS

f Xt R A j^W®NYMO seimas
Z--—M

Mes patys galime pasr-Be to, nešdami šalę žvaigždė
tos ir trispalvę, dar kartą pa- rinkti altorių, ant kurio 
rodė pasauliui, kokioms vėlia-* ąiiknaimps — ant savimy- 
voms lietuviai yra ištikimi, ir los ar ant Dievo ir artimo 
kokias jie iš širdies gerbia.

Rap.

JAUNIMO SĄSKRIDIS ARTĖJA
Į
I
I

meilės altoriaus. :
Fr. OzananLKatalikų SlUdvienymo Sei- bankietu, birželio 29 d., Geor- 

nuu, kurs bus kartu ir Jauni- gian Room, Hotel Statler, Bos-į 
mo Sąskridis visai artėja. Pra- tone. 
rtiiUs birželio 27 d. Į Už Seimo Rengimo Komisiją

į Seimo laike bos du parengi- A. L
mii, kurie suįdomina visą A- 
ębmikos lietuvių jaunimą. Tai

—r—---------------------—i—Sporto Olimpiada ir dainų,
k. A. AjMkr. niuiHtos ir šokią festivalas. paradavo Bostono mokyklų j ir p. Bronės Cunių, gyv. W. jo tėvo Juliaus Navi 

'■ , Olimpiada Įvyks birželio 27 berniukai, kurie visi yra moki-1 Roxbury, dukrelė, su p. James nių ar jį pažinusius
jL ** ė I . W- - - - — - - —_ _ • _______ ___ JI___________ T - * ITT A- 1*1

Lank&i d., Romuvos parke, Brocktone.
t ■ - Olimpiados Sporto direktorius

šeštadienį lankėsi A. Kasper Leonas auditorius, 
iš Somerville, Mass. Atsilanky- . .
“o

nygU’ [28 d., Municipal Buildinge, So.
_. , T “ .. . . . Bostone. Festivalio programos

“
PnoM ProfesioMUv J abu tuo, ^engimus yra 

Moterų Šeimini Bankiete «P°rtmin-
_________ kai ir menininkai is visos A-

Gegužės 22 d., puošniame I menkos. Kviečiami tuoj regis-
rezorto viešbuty, New Ocesn Box 32’ WUkes

re,
Bteiįįii,

Šaunios Jungtuvės (VAROS SKELBIMAI

So. Bostonas Vėl Laimėjo
Praeitą sekmadienį Bostone,

PAIEŠKO GIMINIŲ Beatričešeštadienį, geg. 22 d. Mote
rystės Sakramentą priėmė p. Redinger, pirmiau vadinosi Ju- 
Dorothy G. Cunytė, adv. Juozo lia Navickas. Prašau atsiliepti 

~ ' Cunių, gyv. W. jo tėvo Juliaus Navicko, gimi-
i asmenis, 

'i Henry Bradbury, Jr„ iš West kuris mirė 1908 m. Sykesville, 
Roxbury. Jungtuvės įvyko su Pa. Rašykite: Beatriče Redin.- 
šv. mišiomis 11 vai. rytą Šv. ger. 530 Bryan Ave., Baden, 
Teresės par. bažnyčioje. Laike Pa.
šv. mišių giedojo artistas Ra
polas Juška.

Vestuvių bankietas įvyko 
New Oakland Hali, Cummins 
Highway. Dalyvavo apie du 
šimtai svečių - viešnių iš South 
Boston, Dorchester, Brockton, 
Norwood, Roslincįale, Milton, 
Mattapan ir kitų kolonijų.

Tikrai buvo gražios ir pavyz
dingos vestuvės. Jaunavedžiai 
išvyko į Kanadą praleisti ves
tuvių atostogas. Grįš už poros 
savaičių.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime linksmo ir laimingo ve
dybinio gyvenimo. Rap.

narni kareiviško maršavimo.
Kariuomenės aukštųjų parei

gūnų nuosprendžiu geriausiai 
pasirodė So. Boston High 
School, Boston Latin, Bigelow 
ir Thomas N. Hart, So. Bosto
no mokyklos. Jos beveik kas 
metą laimi maršavimo kontes- 
te.

prie 
pra- 
bir- 
Jas

įves misionierius Tėvas Anta
nas Mešlis, S. J. Sakys pamok
slus vakarais antradienį, tre
čiadienį ir ketvirtadienį. Penk
tadienį, pačioje šventėje, 9 v. 
r. bus giedamos metinės šv. 
mišios Maldos Apaštalavimo 

•Draugijos intencija ir sakomas 
pamokslas. Vakare, 7 vai. į- 
vyks šventės metinė procesija, 
iš bažnytinės salės, pamaldos ir 
pamokslas. Visi kviečiami į 
šias pamaldas.

Vykęs šeiminis susirinkimas. 
Geg. 25 d. LRKSA seimo ren
gėjų būrys laikė susirinkimą, 
paminklinėje parapijos mokyk
loje. Visi rimtai tarėsi apie bū
simo seimo parengimus ir kny
gą. Buvo pageidauta, kad visi 
šeši lietuviai Monsignorai ir 
daugybė kunigų, dalyvautų su 
Vyskupu Wright seimo pamal
dose, sesijose ir parengimuose, 
— bankiete su Arkivyskupu 
Cushing.

Sekamas seimo rengimo susi
rinkimas bus toje pat vietoje, 
antradienį, po vakarinių 
maldų. Pageidaujama, kad 
sekamas susirinkimas būtų 
bai skaitlingas.

Serga. Šiomis dienomis sune- 
I Kalėjo ir sunkiai serga p. Kat- 
• rė Vosylienė, įžymi parapijos 
veikėja, motina kun. Jono Vo
syliaus, MIC. Pasimelskime jos 
gerovei, ir šeimos.

Paskutinės pamokos, šešta
dienį, geg. 29 d., 9 v. r., para
pijos salėje, 492 E. 7th St., 
baigsis parapijos vaikų tikybi
nės pamokos.

Kvotimai 8-to skyriaus ber
naičiams atsibus, birž. 5 d., 761 
Harrison ave., Bostone. 
14 vaikinų' kvotimuose 
mokslą nemokamai.

Alčiauskienė Laimėjo 
Automobilį

Morta Alčiauskienė,

pa- 
šis 
la-

gyve- 
House, Swampscott, Mass., į-lBarrc’ arba S**®0 Rengi- nanti Sidney St., Dorchestery, 

MasRArhusPttR Fedėri- 1,10 Komisijoje % Darbininkas, laimėjo naują Chevrolett auto- X of H Broadway. mobUj. Ji geg. 25 d., nuėp j

nai Women’s Clubs riminiai Abiejų parengimų dalyviams Šv. Margaretos parapijos Dor- 
bankietas Toji organivuija kontestantams yra paskirta chestery suruoštą ‘Penny Sale’, 
šiuo seimu atžymi savo veiki- Į *500.00^dovanų. Taigi yra ko Bostono arenoje ir jai teko lai- 
mo šimtmetį, todėl kaip sei
mas, taip ir bankietas buvo y- 
patingos reikšmės, sutraukęs 
daug delegačių ir žymių sve
čių.

Tai organizacijai pirminin
kauja, (ir kitiems 
rinkta) lietuvaitė, 
Suzana Šalnienė 
Konsulo žmona). Beabejo, josi 
iniciatyva, to Šeiminio bankie
to meninę programos dalį iš-' 
pildyti buvo pakviesta Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių Gru
pė, kuriai vad. O. Ivaškienė.

Bankiete dalyvavo apie 1,000 
delegačių ir žymių svečių. Jo 
toastmasteriu buvo adv. S. Šal-įtiksiu atkreipti visumenės dė
dienė, kuri davė tai kultūringai j mes j į pradedamą to fondo va- 
miniai labai įdomią trumpą Į jų ir reikalą šelpti badau jan- 
paskaitą apie lietuvių turtingą 
ir įdomų liaudies meną, muzi
ką — šokius.
iliustracijai

siekti. Ne tik moralio laimėji- mingasis įžangos bilietas, su 
mo, bet ir materialio. kuriuo ji gavo kaipo “door

Tik laikas jau trumpas, to- prize” naują automobilį. Su 
dėl kviečiami visi registruotis, juo ir parvažiavo tą pati vaka-

Šis sąskridis baigsis šauniu rą namon.
ĮVAIR8S SKELBIMAI

Pirmi
gaus

Geg.

metams iš- 
advokatė 
(Lietuvos

Lietuviai Gražiai Pasirodė Didžiu 
liame “Crusade for Children” 

Parade
Gegužės 15 d. Bostone gatvė

se įvyko įspūdingas paradas, 
suorganizuotas American Over
seas Aid — United Nations 
Apeal for Children Fondo, su

prie

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

IN8URANCK 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tek So. Boston 0MB

Dalyvaus procesijoje.
26 d., Pranciškonų Tretininkų 
Brolija nutarė dalyvauti “in 
corpore” Dievo Kūno procesi
joje. Pabrėžė, kad visi, draugi
jos ir pavieni žmonės, ypač 
vaikai ir jaunimas privalo da
lyvauti šioje puikioje Dievo 
Kūno procesijoje.

Kun. Virmauskis priminė pa
reigą katalikams priklausyti 
prie LRKSA ir rūpintis šios or
ganizacijos seimu.

Tos paskaitos 
Tautinių šokių 

grupė, (kuri važinėja į tauti
nius festivalus) vykusiai pašo
ko Jonkelį, Rugučius, Žemaičių 
Mikitą ir Malūnėlį. Kiekvienas 
šokis adv. šalniėnės buvo ata
tinkamai apibudintas, jo kilmė, 
ypatybės ir ką jis vaizduoja. 
Ir kad tuos šokius visos ban
kieto dalyvės galėtų matyti, 
puošnios salės vidury buvo 
specialiai pastatyta reikiamo 
dydžio estrada. Todėl kaip pa
skaita, taip šokiai buvo nepa
prastai šiltai ir su dideliu su
sidomėjimu sutikti. Rap.

Tame reikale ir abelnai 
tvarkos pagelbėjo ir gražiai 
tam reikalui pasitarnavo, po
nios: Šimkienė, Jakutienė, Raz- 
vadauskienė, Prakapienė, Ber-| 
notienė ir k.

« . r , • i j

Boston American, po pieti
nėje laidoje įsidėjo puikią nuo
trauką J. Nevieraitčs lietuviš
kame kostiume, vedinos dvi 
mažas mergaites.

Lietuviai puikiai pasirodyda- 
mi šio fondo, American Over
seas Aid, kurio nariu yra ir 
mūsų BALFas, vajaus parade' 
parodė, kad jie aktyviai ir gy-Į 
vai prisideda prie to darbo. |

Iš lietuvių buvo
Lietuvių 
per jos 
Parado 
žmonių, 

mario- 
lietuviai

PAIEŠKAU brolio Wm. Vin
co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragainių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Canal zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St, So. Boston 27, Mass.

(14-t-14) 
" ■ — 1 ■ t
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i PARSIDUODA So. Bostone
9 kamb. namas (3-3-3) $6,700. 
Karštas vanduo. Oil bumeris 
metų senumo. 2 minutės į No. 

iStation ar Dudley st. carų lini
ją. Dvi baltos sinkos. Du gesi- 
niai Į>ečiai. 1-3 kamb. apart- 
mentas tuščias dvi savaitės. 3 
kiti bus tušti trumpoje ateity
je. Galima išsimokėti šį namą 
į 10 metų. Telef. SO 8-3473.

‘i (28)

i FORDO MECHANIKAI
r. *■

Reikalinga prityrę vyrai. Ne
patyrę neatsišaukite . Puikios 
darbo sąlygos. Gera alga ir va- 
kacijos apmokamos. Grupės 
aprauda, ir Blue Cross. Dar
bas užtikrintas geram vyrui. 
Atsišaukite: Mr. Wentworth.

HOOVER MOTORS 
Motor Mari Buklg. 
Park Sq.. Boston.

(28-1)

Draugijų Valdybų Adresai

REIKALINGA
2 PATYRŲ MECHANIKAI 

RODY & PAINT MEN
t vai. darbo savaitėje. Nauju 

karų agentūra.
TECH MOTORS

185 Mass. Ave., Cambridge
Tel. EL 4-2680

Mr. ROSS 
(21-25-28)

Kas norite Įsigyti Sautttojs 
Callfomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Nesą Ave^ 
HoUyvood 38, Calif.

I

So. Bastos tartare Co.
Matraut naujai perdirbami
Kainos pranešama tt anksto

Jūsų kreditas geru
Pristatymas skubus

n

♦

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

PARSIDUODA trijų gyveni
mų mūriniai namai, turinti 12 
apartmentų po 4 kambarius. 
Parsiduoda pigiai kaipo paliki
mas. Namai randasi Roxbury 
geroje vietoje. Geras invest- 
mentas. Atsišaukite: — 
AL—4-1710. (21-25-28)

PAIEŠKA U seserų: Marijo
nos Spakiūtės Algirmonienės ir 
Marcijonos Spakiūtės, sulig vy
ro — Romekienė. Girdėjau gy
vena Argentinoje.

Taipgi paieškau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri
koje, paeinančių iš Raseinių 
parapijos, Prabaudos vienkie
mio. Atsiliepkite: Agota Spa- 
kiūtė (našlė) Grinkaitis, 139 
N SL, So. Boston, Mass.

(ll-t-31)

Grafton Islington. Masą.
. TaL Dadham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedhmn 1304-R

čius Europos ir Azijos šalių 
vaikučius. Parade dalyvavo 
pirmą kartą į 29 metus didy
sis Ringling Bros. ir Bamum 
Bailey Cirkas ir įvairių tautų 
ir organizacijų kostiumuoti 
vaikai. Pastarieji, nešdami į- 
vairius šūkius, prašė pagalbos 
tokiems pat tik badaujantiems 
vaikučiams.
pakviesta Bostono 
Tautinių Šokių grupė, 
vedėją Oną Ivaškienę. 
žiūrėjo apie milijonas 
Gatves buvo virtusios 
mis žmonių. Iš tautų
buvo skaitlingiausi ir geriau
siai pasirodė. Žygiavo apie 50 
vaikučių lietuviškuose kostiu
muose.

Lietuvos Trispalvi Bostono 
Gatvėmis

- Pradžioje nešamos didelės 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Jas vyriškai nešė ryškiai lietu
viškos išvaizdos berniukai, Ma
mertas Simonavičius ir Leo
nardas Janušas. Sekė didelis 
artistiškai (Liutkevičiaus, ‘Lu- 
cky’ Signg) padarytas parašas 
LttlraaniiL Jį nešė tremtinys 
berniukas Algimantas Svilas ir 
Robertas Mikalkevičius. Suau
gusios tautiniame kostiume, 
vaizduojančią lietuvę motiną, 
Joana Nevieraitė už rankų ve
dėsi, 3 metų geltonplaukes 
mergaites, tremtinę Laimutę 
Jakutytę ir Glorią Razvadaus- 
kaitę. Paskui sekė švarios, ma
lonios išvaizdos arti 50 lietuvių 
vaikučių, mažyčių ir didesnių, 
kurie visi nešė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavėlės ir keletą 
šūkių. Gale Milda Martinkaitė 
nešė didesnę Lietuvos vėliavą.

Lydint martuoto jua visu pa
rodos keliu iš minios girdėjosi 
beveik vienodas komentaras: 
Lithuanians, Are'nt they eute!

Kadangi tai buvo vėsoka die
na, tai beveik visi maršuoto- 
jai turėjo paltukus, kuriuos 
martuodami nusiimdavo, kad 
parodyti lietuvišką kostiumą.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vięe-Pirmininkė — G. Gailiūnienč, 

8 Winfield SL, So. Boston. Mass.
Prot. RaSt — Ona Ivažkienė, 

440 E. 6th St, So. Boston, Mass.
Finansų RaSt. — B. Cūnienė, 
29 Gould St, W. Roxbury, Mass.

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

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

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

110 H SL, So. Boston, Mass. 
Draugija Savo susirinkimus laiko M? 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke.

•V. JONO EV. BL. PASALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot Rait. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mus. 

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, MUS 

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimui kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
402 K. 7th St. So. Boston. Mus
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REIKALINGA
RANKINIAI BATŲ SIUVĖJAI 

RANKINIAI LASTERS 
RANKINIAI SEWERS 

RANKINIAI KULNIŲ TRIMERS
Tiktai patyrę gali kreiptis. Geras darbas — 

puikus atlyginimas. 
FRENCH SHRINER & URNER CO. 
443 Albany St., Boston — LI 2-2483

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra !

SOUTH BOSTON C AFE

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-1M0

Vincas Balukonis, Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mkl

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvmy
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. ZztctskM, F. E. ZaletskU 
Oratoriai Ir RalaamuotoJaL

Patarnavimu dieną ir naktį 
Kapl/ftla šermenims Dykai

. . .. NOTART PUBUC
Tel. »QU toeton 0919
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Amerikos Kongresas Ir Lietuvių S 
Tremtinių | Ameriką Atvykimo 
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tvirtina, kad reiktų dar 181C 
daugiau tikrinti asmenis, ž’^iri 
jų kilmę, dokumentus, as- kelicafi 
mens kvalifikacijas ir su- į A? 
rinkti daugiau žinių. Kon- tų. 
sulatų tarnautojus labai 
apsunkina susiskirstymas 
zonomis ir sunkumas su
sisiekti su tremtinių už
imtomis tėvynėmis doku
mentams patikrinti. Ame
rikos konsulatai skun
džiasi, kad daug aplikan- 
tų atvyksta neteisingais 
dokumentais. Sako, net 
iki 40% aplikantų prisi
stato padirbtais dokumen
tais. Daugiausia atsineša-' 
ma padirbtų metrikų, i 
Mat, vokiečių didelė kvo
ta, tad gimę Vokietijoje 
greičiau gali gauti vizą. 
Vienas Vokietijos miesto 
burmistras, pagautas, pri
sipažino pagaminęs ir iš
davęs virš 100 netikrų

mas atšauktas ir Kinijai Netikri gyvenimo doku- 1A(_ s
mentai taip pat palengvi
na išvykti, todėl daugelis 
pasidirbdina dokumentus, 

kuriais įrodo, būk jie A- 
merikos zonoje gyvenę . . . , ..
prieš 1945 m. gruodžio 22 
d., kuri yra nustatyta A- ’ ’ 
merikos prezidento, tei-

w p . * • _ • • k .f • !• 
( t ♦ 

7s« ani- 
‘798 m.

a r. ną Alien 
kur’ nepagei- 
pa’ ojr'sn JV- 

.vntimtauč:ai gali 
še sportuoti. Nuo 

buvo nasistengta 
ageri'ti laivais 

. kad tik daugiau 
e ik? žmonių atvyk-;

>(Tjsinys)
FORMALUMAI AMERI
KOS KONSULATUOSE
Veik visa vokiečių kvo

tą imigracijai į Ameriką 
išnaudoja žydai. Busimie
ji emigrantai į Ameriką 
Įsileidžiami tokia tvarka:

1. Amerikos vice konsu
las pirmą kartą atvykusi 
an^lansinėja.

2. Amerikos konsulas 
nusprendžia, kuriai įva
žiuojančių rūšiai aplikan
tas priklauso.

3. Konsulo reikalautus 
aplikanto dokumentus vi
ce konsulas nuodugniai 
patikrina: Jei, pagal nu
rodymą, viskas randama 
tvarkoje ir visi reikalin
gieji dokumentai
tyti laiku, aplikantas for
maliai priimamas kandi
datu vykti į Amerikos 
Jungtines Valstybes.

4. Aplikantas patikrina
mas, ar turi pas ką va
žiuoti ir iš kokių šaltinių 
mano Amerikoje išsilai
kyti. Jei konsulato valdi
ninkas gauna patenkinan
tį aplikanto ateities gy
venimo Amerikoje vaizdą, 
aplikanto prašymas vizai 
gauti formaliai įrekor- 
duojamas.

5. Aplikantas eina pas 
US Public Health Service 
gydytoją, kuris jį išegza- 
minuoja ir peršviečia 
rentgeno spinduliais.

6. Kitą dieną aplikantas 
su visais dokumentais vėl 
patikrinamas kito vice 
konsulo.

7. Kai aplikacija galuti
nai baigta, formalumai 
atlikti, pašaukiama apli- 
kanta globojanti agentū
ra, Corporate Affidavitui 
garantuoti: vizos išlai
doms ir kelionei apmokė
ti.

KONSULATAI NORI
GRIEŽČIAU TIKRINTI ■ menkoje. Pirmajam gy- 
Nežiūrint to, kad jau ventojų cenze šioj šalyje 

dabar reikia atlikti daug 1790 m. buvo rasta 3,227,- 
formalumų, Amer i k o s 000. 75% anų laikų gy- 
konsulatų tarnau tojai ventojų buvo iš Britų sa

Trrp ir T880 m. at
vyko daugiau 10 mil. žmo
nių. 1875 m. nedėti su
varžomai. Pirmieji suvar- 
ŽT’n.'i ' uvo neisileisti ka
iri-.me k?”Įr prostitu
čių. Griežčiausias fctatv-, 
mas p”aT,estas 1882 mj 
Juo apribotas kiniečių isi-i 
leidimas. Mat, tarp 1850; 
ir 1880 m., kaip tik Kali- 
ifornįioje atrastas auksas, 
I kiniečių staiga į Ameriką 
atvyko net 200,000. Pali
ko kiniečiams tačiau teisę 
atvykti: pirkliams, moky
tojams ir turistams. Dar
bininkams atvykti kas de
šimt metų atnaujindavo 
įstatymą. Tiktai 1943 m. 
gruodžio 17 d. tas įstaty-

duota kvota 105 žmonės 
per metus. 1882 m. pra
vestu įstatymu dar už
drausta atvykti idijotams, 
lunatikams ir asmenims,

li būti visuomenei našta. 
1885 m. įvažiavimas šu

kiant pirmenybę į Amen- .,Vad“
ką atvykti.

Vokietijoje, 
zonoje, vizos 
sekančiuose 
konsulatuose: 
Frankfurt, M**, x x.. . .
Berlin, Bremen ir Ham- ^®. 
burg. Austrijoje — Wien-! 
Vienna. Iš Vokietijos visi 
tremtiniai leidžiami per 
Bremerhaven uostą, o iš 
Italijos • 
uostą.
AMERIKOS IMIGRACI

JOS ISTORIJA
Nežiūrint sunkumų at

vykti, 1650 m. jau buvo, 
52,000 baltųjų žmonių A-j

Alien Contract Labor 
Law. Tas sustabdė darb-Amerikos , . .. , . .išduodamos ■snaudotojamsĮ-

Amer i k o s
Stuttgart,

Muen c h e n,1

Vaizdas parodo Marinų korpuso aviacijos 
gimtadienio iškilmių proga pasirodymus. Kaip ži
noma, Jung. Valstybių Marinų korpusas yra su
darytas iš geriausių šalies karių ir jis pasižymi 
savo ryžtingais karo laimėjimais.

Adomaitis - č'učulytė

dienį nebus, bet cr.tivdienį ir 
trečiadienį.

antradienį. ^eg. ?5 A 
kad lietuviai pr’.rii’p’ė ?o ir Pl
aukavo t’1? p”r'» rpik-'l--- 
s".mos. Šv.
buvo skirta sueiti S4 T
tris savaites laiko šurin’-fa t’k 
$2,400 00. Klebonas iš parapi
jos iždo turėk) pridėti.
kad ne visi lietuviai atrnčla 
našlaičių vargą. / rkivysk’’no 
globoje randasi 1.480 be’"'‘tiku 
ir mergaičių, kuriuos /rkivv’- 

Labdarybė turi p-’v-l- 
ir aprengti. Tai didelė

darbuotės su- 
Baltimcrė ie. A rki- Paieško

vežti pigiai apmokamus 
darbininkus.

1891 m. įvesta ir sveika- 
.........  Tarp 

i 1875 ir 1903 atvyko arti 
12 mil. žmonių. 1903 m. 
uždrausta atvykti: nuo
mariu sergantiems, silp- 

111'per'Neapolio...........................profesiona-
r r lams ubagams ir anar

chistams.
Pagaliau 1910 m. tie vi

si anksčiau pravesti įsta
tymai praplėsti ir suvie
nodinti. Ir galiausiai 1917 
m. pravestas vadinamas 
Basic Immigration Act, 
kuris ir dabar yra galioje. 

1918 m. dar įvestas ir 
radikalams neįsileisti į- 
statymas. 1921 m. įvestas

Sekmadienį, geg. 23 d., prieš 
mišias 10 vai. rytą Antanas 
Adomaitis vedė sau už žmoną 
p-lę Daratą čučulytę. Kun. dr. 
Mendelis priėmė jaunųjų pasi
žadėjimus. Kun. Antanas Du- 
binskas ir kun. Jonas Mende
lis pagelbėjo kun. klebonui. 
Pirma pora liudytojų buvo An
tanas Killen ir p-lė Ona Čap-

TVe aukšti-klasiniai
tik gilių 

giliausias rūkymo 
Malonumas!

niekiai

truota Act. Juo nustatyta, 
kiek asmenų iš kurios val
stybės įsileisti. Pagrindu 
imta 1910 m. Amerikoje 
gyvenusių žmonių skai
čius. Iš atskirų valstybių 
atvykusių žmonių nusta
tyta įleisti 3% kiekvie
nais metais.

1924 m. pastovi kvota 
pravesta jau tik 2% pa
grindu, bet minimum bu
vo nustatyta įleisti ne
mažiau 100 iš kiekvienos 
valstybės. Tuo būdu iš 
Šiaurės ir Vakarų Euro
pos valstybių gali dau
giausiai žmonių į Ameri
ką atvykti.* Nekvotiniais 
imigrantais gali būti A- 
merikos piliečių vyrai, 
žmonos ir vaikai, taip pat 
dvasininkai ir profeso
riai, jei turi atitinkamus 
kvietimus.

(BuFdaugiau)

linskaitė. Iš viso buvo devynios 
poros vestuvių procesijoj. Šv. 
mišias atnašavo kleb. kun. dr. 
Mendetis. Savo pamokinime 
kun. dr. Mendelis sveikino jau
nųjų tėvelius, kurie yra ištiki
mi šv. Alfonso parapijos na
riai. Sveikino gimines, linkėda
mas jaunavedžiams gausiausių 
Dievo malonių. Prašė susirin
kusiųjų melstis, kad Dievas 
laimintų jų sutartį. Vienas iš 
gražiausių dalykų matyti, tai 
visų vestuvių dalyvių ėjimas 
prie šv. Komunijos. Tai buvo 
tikrai katalikiškas šliūbas, nes 
kaip jaunieji, taip jų prieteliai 
maldavo Dievo palaimos nau
jai porelei. Ilgiausių metų An
tanui ir Daratai Adomaičiams.

Puota |vyko Lietuvių svetai
nėje, Hollins St., kur dalyvavo 
apie 300 svečių. Į puotą atsi
lankė ir visi trys parapijos ku
nigai.

ĮJomybSs
Sekmadienį, geg. 23 d. Balti- 

morės lietuviai melodijų valan
dos klausytojai girdėjo prane
šimą, kad Juozas Ruzgą, vie
nas iš radio inicijatorių, di
džiuojasi tapęs tėvu. Jo žmona 
susilaukė 10 svari} sūnelio. 
Sveikiname ponus Ruzgus su
jų nauja dovana. kūnijos

gydinti
Calvert Hali mokyklos Krik- šeima, 

ščioniški Broliai pirmadienį mi
nėjo 100 metu 
kaktuves
vyskupas Keough pirmadienį, 
geg. 24 d., 10 vai. ryta atnaša
vo padėkos mišias Brolių in
tencija. Tarpe dalyvių matėsi 
mūsų kleb. kun. dr. Liudvikas 
Mendelis. Jis dalyvavo vakaro 
puotoje Emerson Hotel.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
matė judamus paveikslus ‘The 
Iron Curtain’, kurie aiškiai iš- santieji JAV. Jurgio Jankūno 
dėsto Sovietu komun stų judo- ir jo žmonos. Pastarieji gyve- 
šystes, kaip Rusiios šnipai vei- no: Šeduvos valsč., šklagų 
kia kiekvienoje šalyje. Kad pa- vienk. Panevėžio apskr. Rašyti 
sidalinti paveikslo įspūdžiais, redakcijai, kur yra paieškojimo 
jis pasiuntė visus mokyklos laiškas. —24
vaikučius nuo 3-čo k 8-to sky
rių pirmadienį į New Theatre, 
kur ta filmą buvo rodoma. Kle
bonas užfundino vaikučiams jų 
įžangą: jiems nieko nekainavo.'

Lietuvių 
154 turės 
sius karius 
d., 2 vai. 
Cemetery, 
Kviečia 
vauti. Posto kapelionas kun. 

įdr. Mendelis atkalbės maldas. 
Neužmirškime tų mūsų lietu
vių jaunuolių, kurie paaukavo' 
gyvybę. Atsiminkime juos mal
doje.

8-to skyriaus mokiniams die
nos šv. Alfonso mokykloje jau 
suskaitytos. Pereitą trečiadienį 
berniukai ir mergaitės buvo 
nuvykę pas Vincą Velžį, foto
grafą, kad būtų nutraukti pa
veikslai klasės atminimui. Kas 
tik atsilanko į šv. Alfonso mo
kyklą, tas tuoj pastebi tą įdo
mią grupę nuotraukų studentų, 
kurie užbaigė šv. Alfonso mo
kyklą per 
Mokyklos 
sekmadienį,

Našlaičių

Ieškomi Antanas ir Juoran-s 
Samuoliai, kurie yra k:’e iš 
Troškūnų parapijos, Vaidloni į 
kaimo. Jeigu kas juos žinot”, 
malonėkite rašyti: Rev. J. Gai- 
liušis, Franciscan Monastery, 
Greene, Maine.

Prašoma atsiliepti giminės e-

Devin tinęs

legionierių postas 
pamaldas už žuvu- ■ 
sekmadienį, geg. 30 
po pietų, National 

Frederick Avė.
visus lietuvius daly-

pereitus 20 metų, 
užbaigimas įvyks 
birželio 13 d.

vajus užsibaigė

Z>eZ “Treat” vietoje “Treatment”. Rūkykite OLD GOLDS

Sekant Lietuvos įpročius, 
sekmadienį buvo paskelbta, 
kad Dievo Kūno atlaidai prasi
dės su pirmais Dievo Kūno 
mišparais trečiadienį, geg. 26 
d., 7:30 vai. vak. Kas rytą, 
pradedant su ketvirtadienio ry
tu, mišios 8 vai. bus su išsta
tymu Švč. Sakramento. Kas 
vakarą, per visą Oktavą, de
vintinių mišparai 7:30 vai. 
Sekmadienį, geg. 30 d. Šurna 
bus su išstatymu švč. Sakra
mento. Procesija po Dievo Kū
no mišparų 4 vai. po pietų.

Nors ir nedaug teatsilanko į 
šias gražias pamaldas, tačiau 
mūsų klebonas nenori ir ne
mano jų panaikinti. Jis sako, 
kad parapija ir pasaulis reika
lingas yra tų malonių, kurias 
Dievas teikia švč. Sakramento 
garbintojams. Jei būtų buvę 10 
teisių žmonių Sodomoje ir Go- 
moroje, tai Dievas būtų pasi
gailėjęs tų ištvirkusių • miestų. 
Panašiai ir šiandien tie keli tei
sieji turi daryti atgailą, atlygi
nimą už tinginius, apsileidė
lius, kurie bevelija sėdėti kur 
smuklėje arba draugiškai kor- 

,_______ ____ ___ . __ Y.. Gyvename pavojingais*
iš Pušaloto valsčiaus, Panevė-1 subedievėjimo ir ištvirkimo lai-j 
žio apskrities. Ieško jų pusse- kais, tad malda ir atsiteisimas I 
sere, gydytoja Liuda Jovaišy- yra būtinai reikalingi, jei nori-J 
tė - Kačanauskienė. Atsiliepti me išvengti Sodomos ir Gomo- 
prašome į “Darbininko” redak- ros likimo. Tautiškos šventės. 
ei ją. įdėliai No venos pamaldų pirma-1

PAIEŠKOJIMAS
Kazys Okonis, sūnus Kazio ir 

Kotrynos Okonių, kilęs iš Ma
žučių kaimo, Vilkaviškio vals
čiaus ir apskrities. Ieško jo pu- 
seserė Uršulė Griniūtė, gyve
nanti Vilią Maria, Thompson, 
Conn.

Vaikai Vlado Raudonio, kilu
sio iš Papragių kaimo, Kovars- 
ko valsčiaus, Ukmergės apskri
ties. Seniau gyvenę Boston’e.

Petras ir Antanas Gindrėnai, 
kilę iš Repšėnų kaimo, Kovars- 
ko valse., Ukmergės apskrities. 
Seniau gyvenę Boston’e.

Jurgis Kaplieris iš Repšėnų 
kaimo, Kovarsko valsč., Uk
mergės apskrities. Gižai, kilę tauti.

hm?* Vąshclrąc
Ine 

LAIDOTUVIŲ 
nmnjTOPn® 

602 Wsshfnctoii Rhd. 
HALTlMORE 30. Md.

Tel T.exington 8595
Llmoalnai visokių reikalų.

rMona Ir Ns»kti I

DfSTHHVTTO »Y 
HACKETS NSTitaUTNG CO. 

1605 Columbus Avė.
GA 7-5900

IN MEMORIAM VAINIKŲ DIENOS PROGA! į

Ine. ;
74 River St. — Tel. 509 — Rutland, Vt. ?

Respublikonų kandidatas j šalies prezidentus 
New Yorko Gubernatorius Thomas E. Dewey nu
vykęs su rinkiminės kampanijos maršrutu į Ore- 
gon valstybę aplankė ne tik politikierius, bet ir 
ūkininkus ir jų gražiai užlaikomus gyvulius, šis 
vaizdas parodo kandidatą į prezidentus apžiūrint 
karvės pieningumą.


