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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Vakarų Europa ir

Prez. Truman keliauja per A- 
meriką vasaros kaitrose, 
kai jis prakaituoja, tai jo 
kaitas dažniausia tegali 
šaltas, nes visur jis be
šaltai pasitinkamas. Tai kelio
nei išsirengė, kad savo kandi
datūrai šansus padidinti, o pa
sirodė, kad atsitiko atbulai.

•

Chicagoj savo kalboje Prez. 
Truman sakė, kad tremtiniai 
esą demokratijos didvyriai ir 
todėl negalį grįžti namo. Sakė, 
kad jie esą iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir 
Jugoslavijos. Sakė, kad pų da
bartinė padėtis tai nesanti jų 
klausimo išrišimas. Sakė, kad 
Amerika šiuo laiku teisingai 
esanti susirūpinus tarptautinio 
komunizmo atakomis ant mūsų 
idealų. Bet nepasakė, kad Esti
ja, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Ukraina, Jugoslavija pateko 
už geležinės uždangos Ameri
kos nuolaidumu. Nepasakė, kad 
tuomi minėtiems kraštams pa
daryta nežmoniška skriauda. 
Nepasakė, 
priežasties 
Nepasakė, 
priežasties
pati Amerika pasijuto esančios 
netikrybėj^. Nepasakė, kad ati
taisymui padarytos skriaudos 
minėtomi tautoms, tikram __

MlSfc«LJr|įU 
pavojaus nuo savęs atitolini
mui reikia nedelsiant komuniz
mui padaryti tą, kas padaryta 
nacizmui.

Izraeliaus karalystės reikalai 
taip blogai vystosi, kad gal jau 
nebetoli tas laikas, kada žydai 
gailėsis reikalavę, kad anglai 
išsikraustytų iš Palestinos..

•

Žydai be galo aukojasi savo 
tautos laisvei, bet jie nei iš to
lo nenori turėti ryšių su kito
mis tautomis, kovojančiomis už 
savo laisvę. Tadėl žydai savo 
kovose neturi tokių rezultatų, 
kokius jie turėtų, jei jiems rū
pėtų ir kitų tautų laisvė.

Kaip visų pramonių darbinin
kai, apsigynimui nuo kapitalis
tų, turi vienytis ir jungtis į u- 
nijas, tai taip turi daryti ir 
tautos, netekusios savo nepri
klausomybės. Kaip visokių pra
monių darbininkai turi sudary
ti bendrą frontą, tai taip visos 
pavergtos tautos turi sudaryti 
tokį frontą. Darbininkų eilėse 
randasi daugiau solidarumo ko
voje už savo reikalus, 
tautose, kovojančiose 
laisvę.

negu 
už savo

rūpinasi 
Įstatymą, 

atsaky-

* Šen. Mundt, kurs 
kongrese pravesti 
varžantį komunistus, 
damas savo kritikams pripaži
no, kad jo siūlomas įstatymas 
nesąs tobulas. Pripažino, kad 
geriausias būdas apsidirbti su 
komunistais, tai juos visus de
portuoti į Rusiją. Kadangi ko
munistai nėra geresni už na
cius, tai jiems reikia padaryti 
tą, kas padaryta naciams.

Londonas — Virš 100 
kunigų šia vasarą misijo- 
nieriaus Oxfordshire apy
linkėje, kur randasi gar
susis Oxford Universite
tas, bandvs atgaivinti ti
kėjimą. Minėti kunigai eis 
į priemiesčius ir kaimus, 
aDsigyvens, kur tik ras 
vietos užeigose ir na3 pa
vienius asmenis. Ten lai
kys mišias, klausvs išpa
žinčių ir skelbs tikėjimą, 
kur per šimtmečius žmo
nės yra užmiršę savo ti
kėjimą ir kuriu tikėjimas 
buvo užs’onintas laike 
nrotestantizmo reformaci
jos.

Pe»* vasara kunigai eis 
iš namo į narna ir aplan- 
kvs vis”s 2*0.000 gyven
tojų. Jie laiKvs mišias 

'stubose ir sakvs pamoks- 
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Bronius Kudirka, Olimpiados pirm.; lūs gatvėse. Š’s vajus su- 

Albinas Neviera, vice pirm.; adv. Jonas Grigalius, pirm.; klebonas kun. Pr. Vir- rasti paklvdusias 
mauskis, dvasios vadas; Dr. Paul Jakmauh - Jakimavičius, patarėjas; kun. Pr. ir apsileidusius katalikus 
M. Juras, Kunigų Vienybės ir LDS pirm.; Pr. Razvadauskas ,ko-pirtnininkas. T__ 

Antroj eilėj stovi: Pranukas Averka; Dr. J. Seymour - Landžius — dr. kvo- siorganizavusios Katalikų 
tėjas; Vytautas Gurka; Genovaitė Razvadauskienė; Antanas Peldžitis, “Darbi- Misijonierių 
ninko” adm.; Ona Ivaškienė, Festivalo vedėja; Ona Petrušytė; Julė Burdulytė; veikimui naminėse misijo- 
Felicija Grendelytė, rašt.; Juozas Kasperas.

Trečioj eilėj stovi: Jonas Glineckis, ižd.;,A. Ivaška, publikacijos vedėjas; 
Vincas Kudirka, Antanas F. Kneižys, “Darbininko” redaktorius ir Spaudos 
Komisijos pirm.; Leonas R. Smelstorius, Olimpiados Sporto direktorius; adv. 
Antanas Young-Jankauskas; Liud. Drusinskas, rašt.; Mykolas Venis; St. Griga- 
navičius, ižd.; Marijona Kilmoniūtė ir Stella Averkienė.

Stockholm, Švedija — (Latvijos ir Estijos į So- 
Didelio nerimo sukėlė,!vietų Rusiją.
tarpe 30,000 tremtinių iš| Tremtiniai tokiu minis- 
Pabaltijo, Švedų socialis- terio užtikrinimu, jų sau- 

pa- gurnui nėra pilnai įtikina- 
patvarkymas, mi, nes jie atsimena tas 

kuriuomi tie nelaimingi, baisias scenas, kuomet 
pabėgėliai nuo dabar bus j1946 m. 300 tremtinių bu- 
laikomi Sovietų Rusijos.vo prievarta atiduoti ru- 
piliečiais. Ligšiol jie buvo'sams, kurie juos laivu iš
laikomi ir traktuojami, (sigabeno Rusijon, neabe-

“Žmonės be valsty- jojamam nukankinimui.
Tas nežmoniškas Švedijos 
pasielgimas buvo teisina
mas, padaryta 1945 m. šu-

tinės vyriausybės 
skelbtas

aveles

vra vadovybėje naujai su-

Draugijos

Seimo sesijos bus Stat
ler Hotel. Baigsis liepos 1

jg, uoliai ir su- Cormack, Apdraudos Ko-Ši Komisija uoliai ir su
maniai daftatojasi, kad 

5&4aa Seimas, Hyks^ 
tąs Boston, Mass. liktų is
toriniu. Kviečia žymius 
Bažnyčios dvasiškius ir [d. Komisija laukia ‘kuo- 
valdžios atstovus. Ruošia • daugiausia delegatų ir
ligšiol lietuvių tarpe ne-,'svečių iš visos Amerikos 
turėtus parengimus. ir yra pasiruošus juos vi-

Seimas prasidės birže- Sus maloniai priimti. Lau- 
lio 27 d., Šv. Petro lietu-, kia taip pat mūsų jaunų- 
vių bažnyčioje, 10 vai. ry-'jų sportininkų ir meninin- 
te iškilmingomis mišio-ikų, nes ~ ‘ 
mis. F
Vyskupas John J. Wright, 
D. D. Tą pačią dieną, po 
pietų Romuvos parke, 
Brocktone bus Sporto O> 
limpiada ir išvažiavimas.

Birželio 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Municipal Buil-! 
dinge, muzikos, dainų ir1 
šokių Festivalas.

Birželio 29 d., 7:30, Ho
tel Statler, iškilmingas 
Šeiminis bankietas, kur 
kalbės Bostono Arkivys-'

i.! kaip 
bes .

Naująjį patvarkymą pa- ______
skelbus, tremtiniai apeu- £*1^£ — 
le Jung. Valstybių ir Ka-, RUsijos, sulig kurios Šve- 
nados atstovybes prašy- turi tuos
darni vizų iivažiavunui,;BaItjjos šalių pabėgėlius, 
bijodami, kad jie su laiku kurįe kariavo vokiečių ar- 
nebutų deportuojamu tą rieS Rusij kai
teroro kraštą - bolševi- falie8 iždavikus. (Dabar 
kišką Rusiją kaip kad vi- Rugjja paskeIbti ir
““ ,ne^“1 b.uv°. ,depor: šiuos pabėgėlius šalies iš- 
tuota 30 jų tautiečių 18 davikais ir pareikalauti jų 
Suomijos. . Igrąžinimo).

Švedijos užsienio reiks-1 Paskelbus naująjį pa
lų ministeris Osten Unden tvarkymą, Sovietų pa- 
paskelbė užtikrinimą, kad.siuntinybė pradėjo siųsti 
naujasai patvarkymas ne- paštu, skelbti laikraščiuo- 
palies jų teisių į prieglau- Per radio kvietimą
dą (asylum) čionai. »pabėgėliams grįžti • atgal,

bet tuo kvietimu tik keli 
Šis patvarkymas švedi- pasinaudoję, nes v€įįąu-„ 

po to' kaip metaljfvyllę pasakoja
suteikė pripažinimą in- apie šiurpią padėtį tuose 
korpora rimui Lietuvos, ’ kraštuose.

lė Jung. Valstybių ir Ka-

se. Savanoriai kunigai 
darbuosis paskirtose vie
tose nuo vienos iki ketu
rių savaičių, o po to at
vyks kiti kunigai juos pa
vaduoti.

Birmingham vyskupas 
oficialiai užgyrė ir sutei
kė *ni. 
sulauktų 
atkreiptų paklydusius į ti
krą Dievo Bažnyčią ir ti-

o asmeninį palaimi -

Geg. 9 d. Bostone pradė
jo veikti vietinė Televizi
jos stotis, WBZ-TV.

Stoties perdavimo bokš-jkėjimą. 
tas yra pastatytas šalę 
Soldiers Field Road, Alls- 
tone.

Tai dabar turintieji te
levizijos priimtuvus galės 
ne tik girdėti, bet ir ma
tyti rinktinus vietos įvy
kius.

ų vaisių ir

iškilmingomis mišio-,kų, nes šis Seimas bus 
Pamokslą pasakys kartu ir jaunimo sąskri- 

dis. A. J.
1 - - -Į

;i Jung. Valstybės Užgyrė Londono 
' Konferencijos Planą Vokietijai

Washington, D. C. —
: Valstybės sekret orius 
i Marshall pranešė, kad 
•Jung. Valstybės priima 

kūpąs Richard J. Cushing,' Londono konferencijos re- 
D. D., kong. John W. Mc- J.°™™?;“1J“,..,Yakarlnes 
esanti žymiai silpnesnė negu' 
paprastai yra manoma. Tą sa- konferencijoje

— , . - _ v —

— (Vokietijos reikalu.
šešios valstybės savo

• Londone 
vo karinį silpnumą Rusija at- paruošė programą, pagal 
pildo savo penktomis kolono- kurią numatyta sudaryti 
mis visose tautose, nuolatiniu federalę valdžią Vokieti- 
nervų karu, kurs Rusijai ma- jai, tęsti okupaciją ir ne- 
žai tekainuoja. Tą nervų karą leisti Vokietijai apsigin- 
ji gali tęsti neribotą laiką. To- kluoti. 
liau minėtas laikraštininkas j 
nurodo, kad atviro karo Rusija 
nenori ir nemano tokį karą! 
provokuoti. Kremlio viešpačiai, j 
sako p. Taylor, turi sau geres
nį planą siekti savo tikslo. Ir 
savo pasirinktu keliu jie eina 
dieną ir naktį. Rusijos valdo- Į 
vai žino, kad jiems ant kelio Jung. Valstybių Senatas 
testovi Amerika. Todėl jie' yra priėmė priverstino karei-

• viavimo bilių 47 balsais 
finansinį prieš 33. Tik to biliaus

Britanijos kabinetas už
gyrė rekomendacijas, ir 
Prancūzijos parlamento 
užsienio reikalų komite
tas taipgi užgyrė su kai- 
kuriomis išimtimis. Pran
cūzai nepasitiki vokie
čiams ir taipgi nepasitiki 
savo sąjungininkams, kad 
jie sulaikys vokiečius nuo 
apsiginklavimo.

Šį planą Vakarų Vokie
tijai labai griežtai pa
smerkė prancūzų komu
nistai ir de Gaulistai.

Didelė Seseliy Vienuoliu 
Darią Parade Liepas 

Mėnesį
Daugelis pasaulionių ne

turi supratimo kokį milži
nišką ir įvairų darbą dir
ba įvairios seselių vie
nuolijos plačiame pasau
ly. Kad su tuo darbu pa- 
saulionis ir kitatikius su
pažindinti yra ruošiama 
didelė ir įdomi seselių - 
vienuolių darbų paroda. 
Ji bus liepos mėnesį, Šv. 
Jono Seminarijos patalpo
se. Tam jau paskirta 4 
seminarijos pastatai su 
dideliu plotu žemės.

Parodos ruošimui talki
ninkauja civilės įstaigos 
ir organizacijos k. t. Fine 
Arts Museum, Public Lib- 
rary, First National ir 
daugelis kitų! Paroda ruo
šiama Arkivyskupo Ri- 
chard J. Cushing’o inicia
tyva. Darbui vadovauja 
prelatas Murray.

SENATAS PRIĖMĖ PRIVERSTI
NO KAREIVIAVIMO BILIŲ SU 

SVETIMŠALIŲ PRIEDU
Washington, D. C. — m.

Svarstys Kempini jos 
Pasiūtymą

Smarkūs Ginčai Dėl Tremtiniu 
Biliaus Atstovu Bute

Mashington, D. C. — (vyriausybė atsistatydino. 
Birželio 10 d. Atstovų Bu-; Tą padarė, I 
te dar tebesiginčija 
200,000 išvietintų žmonių 
įsileidimo į Jung. Valsty
bes iš Vokietijos, Austri
jos ir Italijos. Tačiau kon- 
gresmonas Fellows, kuris 
paruošė bilių, sako, kad šį 
vakarą bilius bus daugu
mos balsų priimtas.

Neabejojama, kad Pre
zidentas Trumanas bilių 
pasirašys, nes jis jau yra 
palankiai pasisakęs.

kaip Parla- 
dėl; mente negavo pasitikėji

mo.
Už pasitikėjimą balsavo 

tik 38 atstovai, o prieš 
105.

Amerikos Laivynas Darys 
rraknkas VMunefiii 

JUTOj*1
i

Keturiolika AmerikosI
karo laivų birželio 21 d. 

u • • - pradės treniruotės prak-
KddšSi IrBOO Vyridlisybc tikas Viduržemio jūroje.

! Tarpe karinių laivų yra 
- Pre- didysis, modemiškas ko- 
Hakimi vos laivas Missouri.

Teheran, Iran 
miero Ibrahim

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

1230 KILOCYCLES — WESX, SALĖM, MASS.

Henry J. Taylor, žymus A- 
merikos laikraštininkas, svars
tydamas ar Rusija yra prisi
rengus eiti j karą, atsako nei
giamai. Jis pripažįsta, kad Ru
sija yra didelė taikos ardyto
ja. Pavojus taikai iš Rusijos 
pusės esąs didelis, bet Rusija

nusistatę Ameriką alsinti, silp
ninti ir mažinti jos f 
pajėgumą. Tikisi, kad šitaip A- terminą, vietoje vyriausy- 
merika išsieikvos, o jie liksią bėg įr militarės vadovybės 
nepaliesti. Tada jie ir liksią pa- reikalavimo penkiems me- 
saulio valdovai. !tams nukirto iki dviejų
rikos vadai laiku pamatys kil- ”et«- »* bih«-

kurias ]pas,

New York — Po 14 sa
vaičių derybų tarp UE 
(CIO) unijos ir didžiulės 
General Electric kompa
nijos, pastaroji pasiūlė sa-

šeštadienį, birželio 12 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai ir kalbos plauks oro 
bangomis į visų namus.

Kalbės adv. Jonas J. Grigalus, Metropolijos Dis- 
trikto Komisijos narys.

SEKMADIENI: LRKV
Sekmadienį, birželio 13 d., 10:30 vai. rytą įvyks 

Lietuvių Katalikų Radio Valanda.
Kalbės Tėvas Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M., iš 

Kennebunkport, Maine.
Pasiklausykite šių programų iš WESX stoties, 

Salėm.
Visais šių radio programų reikalais rašykite ar

ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba N0rwood 
7-1449.

nuoliai nuo 19 iki 25 
amžiaus sulig reikalo.

Prie šio biliaus priimtas’
ir Šen. Lodge (Mass.) se-vo darbininkams pakelti 
nai propanuojamas prie-i algas 8 nuoš. Unija reika- 
das, kad į kariuomenę bū-'lavo pakelti po 11c. į va
tų priimami ir svetimša-(landą. Bet unija sutiko 
liai, iki 25,000 vyrų skai-( pasiūlymą svarstyti ir

v .. . duoti savo atsakymą.
Šis pasiūlymas liečia 

125,000 darbininkų, kurių 
(daugelis dirba Lynno ir

čiaus. Šie svetimšaliai, iš- 
i tarnavę Jung. Valstybių 
kariuomenėje, užsieny ar

Maskvos ponai jis ir Atstovų Bute tokio- §įame kontinente 5 metusw 01CL111C H VII Lili vii UC v lii^lrUO, , uaugviio UU MU A1A1V SS

jiems spendžia? Kol kas neiš- je pat formoje bus priim- galės automatiškai tapti Everett’o (Mass.) dirbtu- 
kad tą matytų. P.G. tas, bus draftuojami jau- šios šalies piliečiais.rodo, ivėse.
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Kasyklų Savininkai Siūlo 
Pensijas Darbininkams

Priėmė Paliaubų Sąlygas
Federacijos unijos mūri
ninkai susitaikė su savo 
darbdaviais.

Sutiko priimti $2.30 į 
valandą dabar, o nuo rug?

Lake Success, N. Y. — 
Laikinoji Izraeliaus val
džia ir septynios Arabų 
Lygos . tautos priėmė 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos pasiūlytas pa-;piūčio 3 d. jiems bus pa
liaubų sąlygas, būtent, 
nutraukti kautynes Pales
tinoje. Pagal tas sąlygas 
abi kariaujančios pusės 
pasižadėjo sulaikyti kau
tynes penktadienio rytą, 
birželio 11 d. (2 vai. rytą 
New Yorko laiku), ir tęs
ti per keturias savaites.

Tačiau labai abejojama,

kelta iki $2.45 į valandą.

Naujos Foundtandijos Ptfie- 
Sai Mūvimu Sprendė 

SavoLHmg
St. John, New Found- 

land — Šios provincijos 
piliečių balsus suskaičius 
davėsi toks rezultatas:

.kad arabai ir žydai išlai- už “gavivaldybą” baisa-i 
ky» paliaubų sąlygas. A-Įvo 69 230; už Federaciją 
rabai griežtai pnešinasi,isu Canada 63,110; už Ko- 
kad derybose būtų kelia- !misijos valdymą 21,944. 
mas Izraeliaus valstybės; Kadangi nei viena iš-tų 
klausimas, o žydai kaip: valdžios formų negavo 
tik to ir nori, kad jfems abSoliutės balsų didžin- 
būtų pripažinta Izraeliaus !mos> ui liepos mėnesį bus 
valstybė. I pravesti nauji balsavimai

Jungtinių Tautų paskir-'vįen pirmaisiais dviem 
tas tarpininkas Folke Ber- į klausimais. Per pastarus 
nadotte, kuris paruošė pa- 15 m< ši provincija yra 
liaubų sutartį arabams ir valdomą Komisijos.

VVashington, D. C. — 
Minkštųjų anglies kasyk
lų savininkai 
Mine VVorkers 
veda derybas 
sutarties.

Kasyklų savininkai pa
siūlė aštuonius punktus ir 
juos įteikė angliakasių u- 
nijos prezidentui Lewis. 
Tarp ko kito kasyklų sa
vininkai siūlo pensijas 
darbininkams, tačiau tas 
pasiūlymas skiriasi nuo 
unijos reikalavimo.

John L. Lewis, anglia
kasių unijos prezidentas, 
įteikė savo pasiūlymus. 
Reikalauja pagyvinti ge
rovės ir pensijų fondą ir 
taipgi dėl algų arba sąly
gų pagerinimų, kęda bus 
susitarta, kad veiktų nuo 
liepos 1 d., kada dabarti
nė sutartis pasibaigia.

Jeigu bus priimta uni
jos sąlygos, kaip pasiūly
ta, tai unijos nariams bus 
įsakyta dirbti ir po liepos 
1 d. pagal dabartinę su
tartį, kol bus pasirašyta 
nauja sutartis.

ir United 
of America 
dėl naujos

< I 
I

Žydams, turi didelę atsa
komybę. Jis turi sutvar
kyti ir palaikyti visą ju-Į __
dėjimą; užtikrinti apsau-j Istambul, Turkija, —At- 
gą šventosioms vietoms,įsistatydinus'Turkijos Mi-
ir taikiai nustatyti Pales-’nisterių Kabinetui, Pra
tinos padėties ateitį. Taiimierui Hasu Saka paves- 
yra sunkus ir atsakomin- ta sudaryti naujas minis- 
gas darbas. terių kabinetas.

Naujas Kabinetas Turkijoje

gas darbas.
Lie, Jungtinių Tautų se

kretorius, sako, kad Ber-' 
nadotte reikalaują šešių; 
laivų iš Jung. Valstybių.' 
Prancūzijos ir Belgijos 
tarptautiniam patroliavi- 
mui ir šešiosdešimt aštuo- 
nių militarių stebėtojų iš 
įvairių kraštų, išskyrus 
Rusiją.

. $IM | Savaite Ift

Mūrininkai Susitaikė

t

Nauja Lietuviška Radio Valanda
Sekmadienį, birželio-June 20 d. š. m. pradėsime 

naują lietuvišką radio valandą iš naujos WVOM radio 
stoties, Brookline, Mass., 9 vai. rytą ir kas sekmadie
nį tdo pačiu laiku.

Pasukite savo radio rodyklį ant didžiausio nu
merio — 1600 kilocycles.

WVOM radio stotis pradės veikti sekmadienį, 
birželio-June 13 d. š. m. Taigi tą dieną ir po to išban
dykite ir nusistatykite savo radio, kad atėjus sekma
dieniui, birželio 20 d., 9 valandą rytą iš karto galėtu
mėte nusistatyti ir klausyti naujos Lietuvių Radio 
Valandos.

Skelbimus, pranešimus, sveikinimus iš anksto 
siųskite arba asmenini priduokite šiuo adresu:

L1THUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449

Sovietų Rusijos Pareigūnas Guzenko 
Canadon Atvyko Iš Lietuvos 

Vogtu Kostiumu

Tėvas Kazimieras Tumasonis, O.F.M.
Tėvas Kazimieras Tumasonis yra sūnus Marijo

nos Tumasonienės ir prieš 10 mėnesių mirusio žinomo 
lietuvių veikėjo Jurgio Tumasonio. Jis baigė Apreiš
kimo Panelės Švenčiausios pradžios mokyklą Brook
lyne. Tris ir pusę metų mokėsi Bishop Loughling Me- 
morial High School ir iš ten persikėlė į Šv. Juozapo 
Seminariją, Callicoon, N. Y., kur pabaigė aukštesnią
ją mokyklą ir dvejus metus kolegijos. Atlikęs novi- 

i ciatą Šv. Bonaventūro Pranciškonų vienuolyne, pradė
jo filosofijos mokslą Šv. Stepono vienuolyne, Croghan, 
j N. Y., baigė Šv. Antano vienuolyne, Buttler, N. J.

Norvegijoj tebeina teis-j Baigus filosofijos mokslą, Šv. Bonaventūro kole- 
mai karo kriminalistų bei i gija, Allegheny, N. Y., suteikė jam bakolauro laipsnį, 
kvislingų, kurie tarnavo i Paskutinius metus teologijos mokėsi Šv. Vardo kole- 
okupantams 
bei išdavinėjo Norvegijos! 
patriotus.

Ligšiol jau teista net 
82,000 už viršminėttts pra
sižengimus. Iš to skai
čiaus tarp 30-40 nuteista 
mirti, 
mis bausmėmis, 
sai

Karo Kriminalistai Tebetei- 
siami Norvegijoje

Bostono miestas kaiku- 
riose savo dalyse įvedė 
taip vadinamus “parking 
meters”, kur žmogus pa
statęs ilgesniam laikui sa
vo automobilį turi užsi
mokėti 5c už 2 valandas. 
Po vienos savaitės tų 
“parking meters” opera-

Providence, R. I. — Pen- vimo iš jų miestas surin- 
kių savaičių mūrininkų ko $800.00. Tos įplaukos 
streikas tapo baigtas,. padidės juos visur Bosto- 
kuomet Amerikos Darbo!ne įvedus.

vokiečiams, Į gijoj, Washington, D. C.
Dabartiniu laiku Tėvas K. Tumasonis studijuoja 

biologijos mokslą Siena kolegijoj, Louddonville, N. Y.

kiti — lengvesnė- 
arba vi- 

paleisti į laisvę.

Sektinas Pavyzdys

DĖMESIO! 
nKvieslys į Laisvę"

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kinitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sielos 
gelmėmis ir eikime visi už jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS Į LAISVĘ” poezijos eilu
tes, kurias jūs skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus ,jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę žy
miausių klasikų iš įvairių kalbų vertimų, kuriuose 

. atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.
Įsigykite šią knygą!
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

ba parašyta, o kaina tik $2.—
Skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

kymo lapelį su $2.—, nes knygų yra labai maža at
spausdinta.

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

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI:
Pridedamas (a) $ . prašau man

į Laisvę" ............ knygų.
Kam ....................................................................
Adresas ................ .......... ..............................

ivo man biškį perdidelis ir 
'raukšlėtas. Bet tai buvo 
geriausias toje krautuvė
je. Sprendžiant sulig Mas
kvoje esančių kainų, pri- 

The Iron Curtain” pasi- dėjus paltą, marškinius ir 
sako, kad jis Canadon at- kaklaryšį, butų kainavęs 
vyko vilkėdamas rusų pa- 15,000 rublių juodojoj rin- 
vogtu iš Lietuvos kostiu- koje.

Nežiūrint, kad jis buvo 
man perdidelis ir susi
raukšlėjęs, tas kostiumas 
atkreipė visų akis, kuo
met aš su juo išėjau į 
Maskvos gatves. Jis buvo 
siuvėjų meno garbė (bei 
pasididžiavimas), sulygi
nus su pilkais nešvariais 
rūbais, kuriuos vilkėjo 
nustebę į mane praeiviai. 
Pirmą kartą aš pasijutau, 
kad žmonės mane laiko e- 
sančiu svarbiu assmeniu”.

Reiškia, galingoji ir di
džioji Sovietų Rusija savo 
užsienin siunčiamus pa
reigūnus aprengdavo, ma
žytės, bet laisvos Lietuvos 
respublikos įmonių aus
tais ir siūtais kostiumais, 
raudonosios “garbingo
sios” armijos iš jos krau
tuvių išplėštais - pavog
tais. Ir tais lietuviškais 
kostiumais apsirengę auk
štieji ir išrinktieji Rusijos 
pareigūnai pajusdavo sa
vyje pasididžiavimo jaus
mą. A.

Buvęs Sovietų Rusijos 
pareigūnas, Cipher Clerk 
Rusijos atstovybėje, Otta- 
wa, Canada, bet vėliau pa
sitraukęs, savo knygoje 
441— “

RUSAI ĮVEDĖ NAUJUS 
SUVARŽYMUS BERLYNE

Griežtai atsisakė išsikraustyti 
iš radio stoties

Vėliausioje šios diecezi
jos savaitrašty ‘The Pilot’ 
laidoje tilpo Anne Balutis 
laiškas. Ši patriotinga ir 
sumani lietuvaitė dėkojo 
savo laiške minėtam laik
raščiui už patalpinimą 
straipsnio Lietuvos reika
lu, ir išreiškia pageidavi
mą matyti daugiau raši
nių tuo klausimu.

Tai vienas ir labai ro
tas reagavimas į telpan
čius spaudoje straipsnius 
ir žinias Lietuvos reikalu. 
O galėtume tūkstančiais 
laiškų užversti didžiųjų 
dienraščių redakcijas pa
našiais laiškais, kiek mes 
turime savo tarpe, profe
sionalų, inteligentų ir 
šiaip sugebančių angliš
kai rašyti.’

Jei p-lė Balutytė gali 
laiškus parašyti, kodėl ki
ti negali? Atsiminkime, 
lietuvių tauta veda kritiš
kiausią kovą visoje istori
joje už savo gyvybę. Pri
sidėkime visi prie tos ko
vos. A.

Reikalauja Iškelti Radio 
stoti

Berlynas, Vokietija — 
Sovietų Rusijos valdžia į- 
sakė savo pareigūnams 
daryti didesni spaudimą 
Vakarų sąjungininkams 
Berlyne.

Sovietų Rusijos militarė 
administracija uždarė zo
ninę sieną Luneburge, su
trukdė iš vakarų trafiką 
Helmstedte, atmetė Britų 
reikalavimą, kad rusai 
nutrauktų transliavimą 
per radio ir išsikraustytų 
iš namo, kuris randasi 
Britų sekcijoje, atidėjo 
Sąjungininkų Komanda- 
tuross susirinkimą Ber
lyne ir palaiko valčių 
plaukiojimo blokadą.

Rusai visus tuos suvar
žymus yra nukreipę prieš 
Vakarų valstybes, ypač 
prieš Angliją. Jie nori vi
siškai izoliuoti Berlyną ir 
iš jo išstumti Vakarų vai-' 
stybes.

Kol kas neatrodo, kad 
dėl tų naujų suvaržymų 
susidarytų krizė, tačiau 
galima tikėtis santykių 
pablogėjimo.

vadas, 
svarbią

cijos komunistų 
kuris suvaidinęs 
rolę vasario mėnesį, kad 
Čekoslovakija būtų pilno
je komunistų kontrolėje.

Kaip žinoma, Čekoslova
kijos prezidentas Edvar
das Benes atsistatydino iš 
prezidento pareigų. Ofi
cialiai buvo pranešta, kad 
Benes pasitraukė dėl svei
katos susilpnėjimo. Ta
čiau žurnalistai ir kiti sa
ko, kad Benes pasitraukė 
ne dėl sveikatos, bet dėl 
nenoro bendradarbiauti 
su komunistų valdžiai. Jis 
griežtai priešinosi vienos 
partijos — komunistų są
rašo “rinkimams” ir ko
munistų paruoštai naujai 
konstitucijai. Benes atsi
statydino nepas i r a š ę s 
konstitucijos.

j Benes atsistatydinęs dar 
' prieš rinkimus, bet komu
nistų valdžia bijojo prieš 
“rinkimus” tai paskelbti, 
kad gyventojai nesukiltų.

mu.
Knygą “The Iron Cur- 

tain” išleido E. P. Dutton 
& Co. firma, New Yorke 
ir jos turiniu remiantis 
buvo pagaminta net filmą 
tuo pat vardu, dėl kurios 
komunistai tiek daug 
triukšmo kėlė. Toje kny
goje, pats Igor Guzenko, 
189 puslapy rašo: “Aš 
pradėjau nejaukiai jaus
tis savo smėlio - spalvos 
kostiumu, kurs sulig Mas
kvos lygio (standards) 
buvo gana šaunus. Aš jį 
išsirinkau specialėje krau
tuvėje Žvalgybos (espio- 
nažo - “intelligence”) šta
be (headųuarters?) Mas
kvoje, kur “užsienio rū
bai” išduodami agentams 
ir jų žmonoms vykstan
tiems į užsienį. Tas kos
tiumas (suit) sulig pri
segto pažymėjimo (label) 
buvo konfiskuotas, (reiš- 
ka pavogtas. A.) vieno
je krautuvėje, Lietuvoje 
(mano pabraukta. A.) bu-

DARBININKŲ ORGANIZACI 
JOS SUSITARĖ BENDRAI 

VEIKTI
Massachusetts valstijo

je darbininkų organizaci
jos unijos AFL ir CIO su
sitarė bendrai veikti poli
tikoje. Prie to darbininkų 
unijų politinio veikimo 
prisideda ir Americans 
for Democratic Action. į 
Jos bendrai veiks balsavi
muose prieš “darbo žmo
nių priešus- politikierius”. 
Šis bendras “kūnas” pa
skelbė griežtą kovą ir 
prieš komunistus, ir Wal- 
lace trečią partiją.

juto kaip atsidūrė visa u- 
nija komunistų garde.

Esą Uždrausta Kalbėti Apie 
Karį Su Rusija

Užsakymo lapelis 
iškirpti

atsiųsti: “Kvieslys

r.

Anglijos Karinė vyriau
sybė Vokietijoje pareika
lavo rusų, kad jie iškeltų 
iš anglų dalies Berlyno 
savo radio stotį. Priežas
tis, kad ta stotis gali būti 
pagadinta, kaip bus 
griaunama šalimais esan
ti slėptuvė nuo bombų.

Rusai šio pasiteisinimo 
nepriima ir priešinasi sto
ties iškėlimui.

Komunistai Pasirinko 
Gottwald Čekoslovakijos 

Prezidentu

Kardinolas Spelbnan Pas 
Japonijos Imperatorių

VVashington, D. C. — 
Hearsto spauda praneša, 
kad jai pavykę sužinoti, 
būk Prez. Trumanas už
draudęs savo kabineto na
riams ir aukštiesiems pa
reigūnams viešai kalbėti 
apie karą su Rusija, bei 
apie šios šalies įtemptas 
santykius su Rusija.

Žinioje nurodoma, kad 
prieš kiek laiko žymiausi 
Amerikos pareigūnai ir 
kariuomenės vadai kalbė
jo apie įtemptus tarp šios 
šalies ir Rusijos santy
kius, bet dabar tos kalbos 
nutilusios. Nors kalbos 
nutilusios, bet santykiai 
nesą pagerėję.

Kaip žinoma, šioje vals
tijoje veikia United Elec- 
trical Radio ir Machine 
Workers unija (UE), ku
ri yra pilnoje ir tvirtoje 
komunistų kontrolėje. Ji, 
aišku prie šio veikimo ne
prisidės, nes jos prezi
dentas Fitzgerald viešai 
yra išėjęs už Wallace kan
didatūrą. Beabejo masė— 
bei didžiuma narių, tos u- 
nijos nėra komunistų vei
kimui prielanki, bet per 
savo nebudrumą leido ko
munistams bei jų suklai- 
din tiems bendrakelei
viams visur valdybose įsi- j paveikslo istorija ir keletas Ma- 
galėti. Dabar nei nepasi*'rijos giesmių. Kaina — 25c.

Tokio, Japonija — J. E. 
Kardinolas Spellman, nu
vykęs į Tokio, lankėsi pas 
imperatorių Hirohito.

Kardinolo Spellman pa
lydovais buvo Arkivysku
pas Gerald T, Bergan 
Omaha ir Vysk. James 
Walsh iš Maryknoll.

Praga, Čekoslovakija — 
Komunistų partijos cen- 
tralinis komitetas prane
ša, kad jis 
premieras 
wald būtų 
prezidentu.
numatytas Antonin Zapo- katalikišką spaudą—* laik- 
tocky. Darbo Konfedera- raštį “Darbininką”!

i

išsprendė, kad 
Klement Gott- 
Čekoslovakijos 
Premjeru yra

iš 
E.

Skaitykite ir platinkite

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų
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KVIESLYS Į LAISVĘ”
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Tekiu vardu šiomis die-' vynę. bet mes tą meilę ne- 
nomis spaudoje pasirodė šiojame savo krūtinėse 
autoriaus Jono Kmito iš- nedarę ir pamažu leidžia- 
leistas eilėraščių rinkinys, me jai gęsti. Visais laikais 

‘ ‘ ’ i tai
kurioje mes gali- begęstančiai meilės ugne-

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Dvejopa Sąžinė
Kalbėdamas į Kardinolus savo vardo dienos pro- [Italijoje, - a* 

ga, Šv. Tėvas Pijus XII (jo krikšto vardas Eugenijus) t Portu gaujoj.

Tai yra labai vertinga atsirasdavo individų 
knyga, I
me. gražia poezijos forma, lei suliepsnoti teikiančio 
rasti autoriaus parašytų peno tiekėjai.

i eilėraščiu, atvaizdžio jąn- Toks yra ir šios knygos
Autorius Jonas Kmitas.

Skaitydami šią knygą 
mes kalbėsimės su Auto
riaus sielos gelmėmis, o 
tai mums teiks džiaugsmo 
ir malonumo, nes Jis juk 
yra mūsų Vadovas ir šau
kia mus į mūsų sielos am
žiną ir šioje žemėje į švie
sesni gyvenimą mūsų pa
stogėje, kurioje tos skais
čios ir skambios eilutės 
praskaidrins mūsų kasdie
ninę pilną egoizmo nuotai
ką, paremtą vien kasdieni
niais reikalais. Beskaity
dami šią knygą rasime 
naujo peno ir energijos sa
vo nuvargusioms nuo dar
bo ir rūpesčių sieloms ir 
kūnui. Juk, nors minutė
lei užmiršę kasdieninybe, 
lig iš miego pabudę, jausi
mės budrūs ir drąsūs toli
mesnei mūsų kovai už mū
sų, po priešo padu, terioia- 
mą tėviškę ir bendrai lie
tuvybę.

Ne tik tas, bet, kaip vie- •. 
nas Autorius stojo už mus 
visus į tą kovą, stokime ir 
mes visi už Jį ir paskui Jį 
ir neleiskime nublukti taip 
dideliam ir kilniam darbui. 
Paremkime jį ir paskatin
kime paremti visus kitus, 
kurių ta knyga nepasieks, 
nes ji juk mums yra para
šyta, juk Autorius savo 
skausmu pasidalino su 
mumis, mes pasidalinki
me su Juo, bus lengviau

I 
Į 
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j tą jo tėvas nusivedė ber- tuvių kovą už laisvę, mei- 
niuką į savo laukus ir lie- PaSarbą Dievui bei

jai paaukodama pė jam saugoti nuo pauk- m9sd. Patronui Šv. Kazi- ----- r J mierui, bet ir visiems lai
kams ir tinkančių visoms 

. ’ tautoms kovą prieš pne-
• suaudą, neteisybę ir paver- 
i gimą.

Pe to šioie knv^oje mes 
galime rasti gražiu, pada- ( 
rvtu iš įvairiu kalbų svar- ’ 
blausių klasikų vertimų, 
kurių autoriai gyveno nė 
Vk ke’i dešimtys, bet keli 

metų atgal ir savo 
individualine tą pačia ko- ( 
va atvaizdavo savo kuri
niuose.

Ši knyga vra dar ir tuo 
vertinga, kad ii y“a na ra
šyta PTvna lietuviu kalba 
ir naciais istoriioįe žino
mais. sunkinusiais Lietu
viu tautai laikais.

Juk ir autorius vrq ta o 
pat. kaip ir visi kiti lietu
viai, apleidęs savo tėvyne 
dėl tu pačiu priežasčių ir 
salvgu. Nežiūrint didelio 
Autoriaus amžiaus ir gar
bingo posto Dievą mylin
čių žmonių ir visuomenės 
tarpe ir nežiūrint eilės de
šimčių metu Autoriaus 
gyvenimo toli nuo savo tė
vynės. Jo meilė tėvvnei ir 
savo tautiečiams nė tik, 
kad nesumažėjo, bet dar 
išaugo ir sustiprėjo.

Juk visi mes esame lie
tuviais ir mylime savo tė-

riu. Pasakojama, kad kar- čių nė tik mūsų, kaip lie-

Nuostabi šv. Pranciš- veikslu, 
kaus Asyžiečio serafiškoji savo sūnelį. Tad visai ne- ščių prinokusius kviečius 
šviesa dar nebuvo suspė- nuostabu, jei jis tikinčio- Berniukas paklausęs tėvo 

jo tėvo sūnus, jei jis to- kusi laika stropiai 
saugojo, bet netrukus jis 
pastebėjo netoliese esan-j 
čią bažnytėle ir jam pasi
darė negera,kad jis negali 
nueiti i ia pasimelsti. Ir 
štai netikėtai jam atėjo 

. Jis atidarė 
darži^’s duris ir Įsakė

I

[jusi paskleisti viso savo
Į spindėjimo Umbrijoje ir kios šventos motinos vai-

tuo metu 
Lisabonos

kas, išaugęs Lisabonos 
katedros pavėsyje, kada

palietė opiausius šių dienų klausimus, būtent, mora--niioste. *nme kildins, ku-(ištarė pirmąjį zo^l> tas 
linį ir ekonominį atsistatymą nuvargusio dėl baisaus rlam, Dievo apvaizdos bu- žodis buvo Dievo Motinos 
karo pasaulio. “Neužtenka gerų norų ir išmintingų 1™ s.^rta ,but.* ^D-ąja se-[vardas — Marija, 
planų — sako Popiežius: — reikia ryžtingumo, drą. rafiskąja zyaigzue.
sos ir ištvermės juos įvykdyti”. Kalbėdamas apie! 1 L,lsabonos kate-
žmonijos atsigimimą, Vyriausias Ganytojas ragina į ®ros J>yyeno jauna, turtm- 
pabusti iš snūduriavimo visus tuos, kurie dar turi aukštos gimines, sei- 
savyje bent “kibirkštėlę krikščioniškos dvasios”. Gal:™3:’ sY^are du š1’
būt ir skaudu pakilti iš miego tiems, kurie nepratę' įiai . .. a^^vs:
rimtai dirbti ir pasiaukoti, bet pastangos pradėti t Martynas Buglioni ir Ma- 

----------------------------------------------------------------------------jz------ ---- --------- rijona Taveira.

' Kada mažasis Ferdinan- gera miras, 
das paaugo, jis buvo ati- dar?15‘_.s c~Į

[duotas j katedros mokyk- paukščiams, kad jie visi 
lą, nes tuo metu visas s«lektL' ?r •’* •’? .na' 
švietimas, pradedam ura- k'ause Tada bjmr-as 
džios mokykla baigiant u. pusiskubim j bažnytėlę
niversitetii buvo bažnv- ‘.5va? Pa
čios rankose. Čia besimo-^eJ°J.«.,es?°t,..I>rat 
kydamas, berniukas, 
kytoju turėjo ir savo dė
dę, kanauninką Ferdinan-’ 
dą. Šitoje mokykloje būsi- 7^^’ 
masis Paduvos Antanas 

. pradėjo mokslą, kurio vai
kius 1946 metų, sausio 16 
! dieną. Popiežius Pijus XII ..... ...
[apvainikavo - paskelbda- P^knc.ai pakilę 
mas jį Bažnyčios daktaru.

Lankydamas katedros 
mokyklą Antaniukas pra- būkladaris, gavęs gerus 
dėjo tarnauti šv. mišioms religinius pagrindus iš sa- 
ir kitoms pamaldoms. Pa- vo tėvelių ir mokytojų ir 
maldžios motinos jaunoje dar daugiau juos sustipri- 
širdelėje įdiegtas dievotu- nęs savo paties pastango-

ir atradęs 
mo_ ibemiv^ą bažnyčioje tarė: 

“Tai taip tu saugai kvie
čius?!” “Nėra reikalo, tė- 

atsakė berniukas, 
“nes paukščius aš užda
riau daržinėje”. Pakilęs 
nusivedė tėvą prie darži
nės ir atidarė duris: tada 

bū-

veiklesnį gyvenimą labai naudingos ir pavieniams!
žmonėms ir visuomenei, ypač šiais laikais, kada viso-1 Kada jauna moteris pir- 
kio pikto tiek daug, o gero tiek maža. Kuomet juodo- mą kartą pajuto savo įs- 
sios jėgos pernelyg atkaklios, o tiesos ir dorovės my
lėtojai tokie negausūs ir nedrąsūs, kiekvienas veiklus 
katalikas yra brangintinas ir ragintinas ir žodžiais ir 
darbais “nesigėdyti Evangelijos”.

Šv, Tėvas apgailestauja, kad yra daug tokių ka
talikų, kurie pasigamina “dvejopą sąžinę”. Jie sakosi pranešė savo vyrui. Ir kad 
mylį Dievą ir einą tikėjimo pareigas. Tačiau, antra išlietų savo pirmosios mo- 
vertus, jie nejučiomis prisideda prie Bažnyčios priešų tinystės džiaugsmą, ji 
paramos. Iš tiesų, tai labai apverktinas reiškinys dažnai bėgdavo j bažnv- 
daugelio žmonių nusistatyme. Sunku jų elgesį supras- čią melstis už savo pradė
ti. Tai tikras galvosūkis, kaip jie suderina tas dvi 
sąžines: tarnauti Dievui ir griauti Jo Bažnyčią? Pa
saulyje tokius žmones vadina komunistų bendrake
leiviais. Čia nekalbama apie tikslius, sąmoningus bei 
žinančius ką daro komunistų" rėmėjus: jie jau yra tie
sioginiai tikėjimo išdavikai. Bet yra tokių, kurie Baž
nyčios priešus remia nejučiomis, ne tai iš neapdairu- veikslo, aukodama jai sa- meile berniukas pamilo šventumą. Tas nepatiko
mo, ne tai iš žioplystės. Italijoj tokių yra devynios vo pirmąjį vaisių. Tai Mariją ir Kūdikėlį Jėzų, piktajai dvasiai. . \ 
galybės. Tik pasidėkojant Popiežiaus energijai ir su- gražus katalikės motinos į Ši meilė pakeldavo jį į ek- gundė net patį Kristų, nu-___ , u_______________ ,
maningai politikai, Italija buvo išgelbėta nuo komu- pavyzdys, kurf turėtų sek-'stazę ir jis tarsi angelių- jausdama, kad iš šio ber- kūdikystėje patvres kry-
nistų klastos ir tų “bendrakeleivių” žiopliškos politi- ti ir mūsų dienų motinos. įkas spindinčiu veideliu niuko gali būti didelis a- žiaus žen'-lo galybę, pa- w

Bet koks buvo šios mo- stovėdavo prie Dievo Mo- paštaias ir šventasis, vi- gundų valandose raginda- 
tinos džiaugsmas, kada tinos paveikslo. # šokiais būdais

į Laikui bėgant jo širdyje

(čiu je atsiradusią naują 
gyvybę, ji pasijuto lai
minga, tarsi ant jos būtų 
'nužengusi dangiškoji ma
lonė. Ji linksma apie tai

! visu 
riu išskrido laukan.

Busimasis Paduvos ste-

tąjį vaisių, kad jis svei
kas gimtų ir geras užaug-į 
tų. Savo tikėjimo ir mei
lės išsiliejime, ji atvira! 
širdimi, tiesė savo rartkasmas diena iš dienos augo, mis, jau buvo kelyje, ku- 
prie Dievo Motinos pa-, bu jo jo. Ypatingai jautria ris veda į amžiną laimę—

icptlUlr.V-----------------------------------------------------------------------------------------------------o u uuv, uuo v aclu

Ji, kuri ženklo žvmė. Dėlto renuo- mums ir Jam. taip, kaip 
stabu, jev vėliau šventasis, sako s*1121 lietuvių patar- 

Pasidalintas skaus
mas yrą mažesnis, pasi
dalintas džiaugsmas yra 
didesnis. A. N.kos, kuri tuos “šiaudinius” elementus būtų sugrūdusi 

į nežmonišką komunistų vergiją. ___  ____ o____, ___
Tokių “dvejopos sąžinės” keistuolių ir mūsų iš- jos kūdikis gimė Panelės į 

ei vi joj, netrūksta. Ką čia — netrūksta. Jų yra per- Švenčiausios Dangun Ė- užsidegė nauja liepsnelė, 
daug. Ir Lietuvoj jų buvo perpilna. Tačiau paragavę mimo šventėje ,o tai buvo Dažnai katedroje besimel- 
bolševikiškų pyragų, jie iš komunistinės bičiulystės 1195 metais, rugpjūčio 15 sdamas prie garbingo 
šimtu nuošimčių išsigydė. Bet kokia baisinga kaina, dieną. Berniukas buvo kankinio šv. Vincento Sa- 
Amerikoje esantieji “bendrakeleiviai” dar tebežai- gražus ir sveikas. Praė- ragozza karsto ir maty- 
džia su ugnimi. Visi vadinamieji “šiaudiniai” katali- jus savaitei laiko, pagal damas gausias maldinin
kai dar didžiumoje duodasi suviliojami melaginga vietos papročius kūdikis kų minias, kurios rinkda- 
Maskvos propaganda. Tačiau, ačiū Dievui, jau mato- buvo pakrikštytas Ferdi- vosi pagerbti kankinio re- 
si atvykusių iš Vokietijos tremtinių įtaka. Jų pasako- nando vardu; Antano var- likvijų, berniukas užside-! 
jimai apie bolševikų darbus padaro skaudaus įspū- dą jis gavo tik įstodamas gė troškimu mirti už Kris- j 
džio. K. į vienuolyną. į tų, kaip Kristus mirė už Į
-------------------------------------------------------------------- j Motina jį begalo mylė- mus. Šis jo troškimas to- >

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie jo, kaip tik galėjo tuojau liau vis didėjo.
nunešė jį į bažnyčią ir ku- Nuoširdi šv. Antano ‘
nigo įvesdinta atsiklaupė meilė savo Kūrėjui padarė j pranyko, o toje vietoje, prikels šių dienų
su kūdikiu ant rankų po tai, kad jis dar mažas bū-j kur jis prisilietė pirštu ją iš taip baisaus dvasi- ne save, o kita šunį. 
Dievo Sūnaus Motinos pa- damas tapo stebūklada- paliko įspausta kryžiaus.nio susmukimo! ‘ r

visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

šokiais būdais stengėsi vo ir kitus vartoti šį gin- 
pražudyti šią jauną neva’- klą. 
tą sielą. Kartais jį gundy
davo, kartais baidydavo 
baisiomis scenomis net ta
da, kada berniukas tar
naudavo pamaldoms.

Vieną kartą tarnauda
mas prie altoriaus jis pa- matas, ant kurio jis vė- 
matė baisų reginį, tada 
berniukas pažvelgė į pri- 
ktyžiuotąjį Jėzų ir 
pat metu 
piršteliu 

i laiptų padarė kryžiaus 
'ženklą ir šlykštus reginys

Taip prabėgo busimojo 
Paduvos stebukladario, 
šv. Antano, kūdikystė.Re- 
ligingi tėvai ir gražiai 
praleista kūdikystė jam 
buvo tarsi akmeninis pa-

Autoriaus Jono Kmito kny
ga yra gaunama “Darbininko” 
administracijoj, 366 W. Broad- 
way, South Boston 27, Mass. ir 
kainuoja S2.00.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis .

20.
Komisaras slysta į cuobę

— Klausyk, Terentij Lukič, ir suprask, ar 
aš, tiems paskalams tikėdamas, būčiau kvai
las nuo to žygio atsisakyti? Tik apsvarstyk: 
kiek reikia savanorių tam banditui suimti? 
Dešimt. Na, tegu bus dvidešimt. Skaičiuo
jant po 100 rublių kiekvienam, man kainuo
tų 1,000, arba net 2,000. Išskaičius tą iš 
20,000, man dar liktų 19,000 ar 18,000. Ar 
manai, kad aš, tikėdamasis gauti tiek gry
no pelno nerizikuočiau leistis į tą žygį? Aš 
pinigus mėgstu, juk pats tai žinai. Tad jei
gu aš iš to išsitraukiu, tai reiškia, kad nė 
per plauką tiems paskalams netikiu. Ar rei
kia dar geresnio įrodymo?

Įrodymas aiškus kaip diena, bet Pochoti
no kažkodėl neįtikino. Jam atrodė — ir iš 
Nachalskio akių tai išskaitė — kad jo pa
šnekovas meluoja’. Netikėtai užkluptas, jis 
lyg gudri lapė iškalbingai išsisuko. Na, tiek 
to. Atsisako, tai atsisako. Nesvarbu, nes 
Pochotinas akimirkoj jau surezgė savo pla
ną: jis pats tą žygį organizuos. Taigi apsi
metęs, kad sutinka su Nachalskio išvedžio

jimais, Pochotinas ištiesė ranką atsisveikin
ti.

— Jau bėgi? Maniau, kad dar pasikalbė
sim apie tavo planus.

— Kokius planus? — neva nustebo Po
chotinas. — Juk jau viskas suiro.
. — Aš ne apie tą kvailą žygį. Aš tik noriu 

žinoti, kaip ir kur savo gyvenimą pasuksi. 
Gaila, kad tas nevykęs žygis viską sugadino.

— Ką jis čia sugadino? Aš visai to nepai
sau.

— Pochotinas perstaigiai pradėjo nepai
syti. Tai’įtartina. Reikia jį už liežuvio pa
traukti. Jis turi kažkokį planą. Tur būt tie 
tūkstančiai parūpo. Tai pavojinga. Taip gal
vodamas, Nachalskis lyg netyčiomis metė 
klausimą:

— Bet vis dėlto reikia gyvenimas kaip 
nors sutvarkyti. Gal grįši į čeką?

Pochotinas krūptelėjo, lyg staigiai bota- 
gū supliektas.

— Kąm? Ne! Tur būt ne. O gal ir taip. 
Pažiūrėsiu. Na, lik sveiks!

Ir paspaudęs Nachalskiui ranką, Pochoti
nas sparčiai išėjo, lyg skubėdamas nuo ko 
pabėgti. Nachalskis suprantančiai pažvelgė į 
jo užnugarį.

“Nenori su manim kalbėti, — pamintyjo. 
— Taip, nėra abejonės, kad jis jau turi pla
ną. Na, apie tai dar panagrinėsim. Iki pasi
matymo — čekos nuovadoj”.

♦ ♦ ♦

Tą patį vakarą pas Pochotiną užėjo Vil

tuo
savo mažyčiu 
ant altoriaus

Kiekvienas žmogus turi 
liau pastatė savo šventu- kitame žmoguje veidrodi, 
mo rūmus. Duokite mums kuriame jis gali aiškiai į- 
gerų motinų ir religingų žiūrėti savo paties silpnv- 
tėvų, kurie gražiai auklė- bes, trūkumus ir įvairius 
tų savo kūdikėlius, o ir bloginus: bet mes dažnai 
šiandien atsiras šventųjų, elgiamės šiuo atveiu kaio 
kurie savo apaštalavimu šuo, kuris loja veidrodi, 

žmoni- manydamas, jog mato ten
i Šopenhaueris.

kaitis — vienas, be palydovo. Pamatęs če
kistą, Pochotinas pajuto keistą šiurpą strė
nose. Tačiau susitelkęs į šaltą nuotaiką, jis 
apyramiai paklausė:

— Kokiu reikalu, tovarišč?
— 0, nieko ypatingo, — atsakė Vilkaitis. 

— Mano pavardė Volk. Neatsimenat? Tiek 
to. Vardas nesvarbu. Aš, kaip matote, čekis
tas. Mane atsiuntė valdyba.

—Bet kokiu reikalu? — nekantravo Po
chotinas. 9

— To aš nežinau. Tur būt koks mažmožis. 
Komisaras Nachalskis atsiuntė.

— Nachalskis atsiuntė? Areštuoti? —vos 
tramdė drebulį Pochotinas.

— 0, ne! Ne areštuoti. Nė orderio tam 
nedavė. Rodos pasakė, kad nori pabaigti nu
trauktą pokalbį.

— Bet jei nėra orderio, tai aš galiu nepa
klausyti. .

— Paklausysi, tovarišč komisare, — už
tikrino Vilkaitis, lyg netyčia paglostęs pri
segtą prie diržo Naganą.

Pochotinas teiraujančiai pažvelgė į Vil
kaitį. Aukštas ūgis, stambūs pečiai, ryžtin
gos vilko akys. Tokiam nepasipriešinsi. Jis 
švelniai glosto savo Naganą, lyg duodamas 
suprasti, kad tik taikiu būdu tenka su juo 
kalbėtis. Bet vis dėlto dar mėgino pasiderėti.

— Aš čia nieko nesuprantu. Mano su Na- 
chalskiu pokalbis buvo baigtas. Atsisveiki
nom kaip geriausi draugai. Ir aš jokio reika
lo su juo neturiu.

— Tai gal jisai kokį naują reikalą sugal
vojo. Gal pasiūlys tamstai kokią aukštesnę 
tarnybą. Pagaliau, tai ne maro dalykas. Aš 
turiu įsakymą parsivesti jus į čekos raštinę 
ir tą įsakymą manau išpildyti. Na, einam, 
tovarišč komisare. Kur jūsų kepurė? Kitų 
daiktų imti nereikia. Tai būsiąs tik trumpas 
vizitas. Na, ir kaip?

Tai taręs, Vilkaitis draugiškai čiuptelėjo 
Pochotiną už alkūnės. Komisaras nejučio
mis pritūpė ir sušniokštė iš skausmo. Tas 
meškinas turi plieno rankas. Neatsilaikysi. 
Ir Pochotinas .glaudžiai Vilkaičio lydimas, 
klusniai nužingsniavo į čekes nuovadą.

21.
Vilkas vilką smaugia

Nachalskis jų laukė. Pirmiausiai padėko
jo Vilkaičiui už gerai atliktą uždavinį.

— Nu, molodec, tovarišč Volk! Ar nesi
priešino?

Vilkaitis šyptelėjo.
— Ne, tovarišč komisare. Buvo klusnus 

kaip avinėlis ir atrodo taip pat nekaltas. Ga
liu jau eiti, tovarišč komisare?

Nachalskio skruostai susitraukė į gi’ią 
raukšlę. •

— Ne. Palauk čia. Tuojau pamatysi, koks 
jis nekaltas avinėlis.

Dabar tik kreipėsi į Pochotiną.
— Sveikas - drūtas, Terentij Lukič. Pri

sėskit. Kaip sveikatėlė? Kas naujo?
^Bus daugiau^



DARBININKAS

NEW BIOTAIH, COMM.

birželio 
Mende- 
mišias 
o kun.

metus. Tą vakarą bus dalinami 
diplomai ir visos mokyklos 
mokiniai išpildys įdomią prog
ramą. Antradienį šešios sese- 
ris išvyksta į Juozapo - Mari
jos Vilią. Newtown, Penna. kad 
atlikti metines rekolekcijas. 
Šią savaitę vaikučiai laikė 
kutinius metų kvotimus.

pas-

1
DAR NEVELU ĮSIREGISTRUOTI! Sportininkai 
kviečiami išpildai šią blanką ir prisiųti iki birželio 15 d.

Lithuanian Roman Catholic Alliance of America

A. a. Petronė Ožiūnienė
Pirmadienį, birželio 7 d. po 

trumpos ligos mirė a. a. Petro
nė Ožiūnienė. Palaidota iš šv. 
Alfonso bažnyčios su trejomis 
mišiomis ketvirtadienį. 
10-d. Klebonas kun. dr. 
lis giedojo gedulingas 
prie didžiojo altoriaus,
Antanas Dubinskas ir kun. Jo
nas Mendelis laikė prie šoninių 
altorių. Kazimieras Kučauskas 
rūpinosi laidotuvių tvarka. Nu
lydėta į Holy Redeemer kapi
nes. Kaip likusiems vaikams, 
taip giminėms reiškiame užuo
jautą jų liūdesio valandoje, o 
už velionės vėlę tariame Amži
nąjį atilsį duok jai Viešpatie.

NUOTRUPOS

Du-

1

Dvigubas šliūbas
Kas tokio nepaprasto įvyko 

mūsų bažnyčioje pereitą šešta-

OLYMPICSnesniosios kartos. Streikų už
baigos nesimato. Nei kompani
jos, nei unijos vadai nenusilei
džia. Bet kas nukenčia? Dar
bininkai, ypač dabar, kada toks 
brangus pragyvenimas, tai su 
šeimom tikras vargas. Bet ar 
kam rūpi? Kompanijos, pada
riusios didelius pelnus, gali lai- 

•kyti dirbtuves uždarytas. Nėra 
Į teisingumo. B. M.

ROMUVA PARK, BROCKTON, MASSACHUSETTS 
SUNDAY AFTERNOON JUNE 27, 1948

ENTRY BLANK
(Ne Entry Fee is Retjuired) 

MARK AN X OPPOSITE EVENTS YOU WISH TO ENTER
ENTRIES CLOSE JUNE 15, 1948

OPEN TO LITHUANIAN PARENTAGE AND MIXED LITHUANIAN PARENTAGE.
NOT REQUIRED TO BE MEMBERS OF ALLIANCE

AGE LIMIT8: Junior Evente to Age 19. Senior Events Over Age 19

Birželio 6 d. įvyko Šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. Dalyvavo nemažas būrys 
narių ir išklausė pranešimų iš 
veikimo. Tarp ko kito praneš
ta, kad pereitą mėnesį pasiun
tė 42 svarus įvairaus maisto 
dviem, šeimom tremtyje, Ame
rikos zonoje.

Kadangi jau vasaros laikas, 
tai susirinkimai nebus šaukia
mi per du mėnesius. Visos na
rės pageidauja vasarą ruošti 
privatų pikniką, kurios narės 
gražiame sode. Numatyta vie
ta pas p. P. Gradeck.

Kaikurios narės nuoširdžiai 
prisidėjo aukomis prie A. L. 
Tarybos skyriaus laimės vaka
ro. Šis vakarėlis įvyko tuojau 
po susirinkimo, p. K. Giedrai
tis, savininkas 
įteikė gražią 
$5.00; taipgi 
draugija $5.00, 
nė $3.00, kun. J. Matutis $2.00, 

Maksimavičius ir A. Mažei
ka po $2.00, kiti po $1.00 ir 
mažiau, aukotojams priklauso 
nuoširdi padėka.

I

Sveikiname kun. Antaną 
binską jo vardadienio proga, 

'sekmadienį, birželio 13 d. Tiki
mės, kad jo globėjas šv. Anta
nas išmelš jam reikalingų ma
lonių jo sunkiame kunigiškame 
darbe.

Kun. Dubinsko mamytė Ona 
Dubinskienė buvo paleista iš li
goninės. kur išbuvo arti ketu
rių savaičių. Ji buvo sunkiai 

! sužeista automobiliaus. kuomet
dienį, birželio 5 d. kuomet du!ėjo skersai gatvę, eidama į šv. 
broliai vedė dvi seseris. Abiejų ' Alfonso bažnyčią.
žliūbai įvyko prieš mišias 11 v. Į Sekmadienį.’ birželio 13 d. mi- 
Visi trys kunigai stovėjo prie1-- «- —-- ’— -•*-— 
altoriaus šliūbų metu. Klebo
nas kun. dr. Mendelis atnašavo 
mišias jaunavedžių intencija. 
Po mišių abi sesutės nužygiavo 
prie Marijos altoriaus, kur su
dėjo savo gėles, šliūbai buvo 
svetimtaučių amer i k i e č i ų. 
Jiems taip patiko šv. Alfonso 
bažnyčia, kad jie gavo ypatin
gą leidimą savo klebonų, kad 
galėtų susižieduoti lietuvių 
šventovėje. Bažnyčia buvo pil
na žmonių. Duok Dieve, kad 
jaunieji taip gražiai gyventų, 
kaip jie gražiai pasižadėjo vie
nas kitam.

didelio gėlyno 
gėlių vazą ir 
šv. Rožančiaus 
p. A. Masiulie-

r

J.
šios 8:30 v. ryte bus atnašau
jamos mūsų mokyklos gradu- 
antų intencija: o 10 vai. bus 
vestuvių mišios Golembieski ir 
Serafinaitės.

Sąraše graduančių iš Seton 
High mokyklos penktadienį, 
birželio 4 d. buvo apleistos pa
vardės Dolores Višniauskaitės 
ir Doris Sakevičiūtės, Magdale
nos Višniauskienės ir Antanų: 

i Sakevičių dukterų. Sveikiname 
šias jaunuoles, pasiekusias sa
vo tikslą.

Su parapijinės mokyklos už- 
sibaigimu užsibaigs bažnyčioje 
žieminė tvarka. Sekmadienį, 
birželio 20 d. vifos ketvenos 
mišios bus skaitytos ir palaimi
nimas švč. Sakramentu bus 
duodamas po mišių 8:30 v. r.

Šįmetą mūsų klebonas daly- 
' vavo beveik visų aukštesnių

i

Clary - Draudvila
Sekmadienį, birželio 6 d. p-lė 

Lillian Draudvilaitė paėmė sau 
už vyrą William L. Clary. Kun. 
Jonas Mendelis priėmė jaunųjų 
pasižadėjimus ir laimino mote-; mokykių užbaigimo vakaruose, 
rystės ryšį. Liudytojais buvo! 
Raimundas Muhl ir Elena E- i 
vans. Sveikiname naujavedžius. 
Lai gausiausia Dievo palaima 
lydi jų (žingsnius.

Mokyklos Užbaiga
Sekmadienį, birželio 13 d. pa

rapijinė šv. Alfonso mokykla 
užbaigs dar vienus sėkmingus
f

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS 

602 M’ashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dil visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

i

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-! 
kitę mums iSegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

: Birželio 4 d. jis lankėsi Seton 
I High. Birželio 6 d. mačiau aš 
jį Catholic High. Birželio 7 d. 
jis buvo Calvert Hali berniukų 
mokyklos užbaigimas. Penkta
dienį. birželio 11 d. jis tikisi 
būti Mount St. Joseph’s ber
niukų graduation. Sekmadienį, 
birželio 13 d. jis yra kviestas 
dalyvauti Dievo Apvaizdos juo- 

įdžių mergaičių akademijos di- 
’ plomų išdalinime Baltimorės 
i katedroje.

Klierikai Kazys Pugevičius ir 
Juozas Antoszewskis parvyko 
iš Seminarijos vasaros atosto
goms. Pugevičius užbaigė antrą 

'i filosofijos metą Washingtone, 
Į o Juozas Antoszewskis Šv. Ma- 
! rijos Seminarijoj Baltimoreje. 
'Abudu gavo B. A. laipsnius. 
'Sveikiname Kazį ir Juozą. Lin- 
' kime jiems naudingai praleisti 
■ atostogas.

Julius Kastantinavičius, švč. 
Vardo Dr-jos pirmininkas, sėk
mingai išlaikė kvotimus pirmų 
metų teisių srityje University 

jof Maryland. Sveikiname Julių 
(ir linkime jam ištvermės.

HARTFORD, CONN. FIELD EVENTS FIELD EVENTS
9

Gegužės 30 d. Lietuvių Šal
pos draugijos piknikas buvo 
sėkmingas, bet ne parke, nes 
diena buvo lietinga, o lietuvių 
parapijos mokyklos svetainėje. 
Nors žmonių nebuvo daug, bet 
visi linksmai praleido laiką. 
Daug dovanų buvo suaukota. 
Tai ir pelno liks nemažai.

Visiems, kurie nuoširdžiai 
darbavosi ir aukotojams, pri
klauso padėka.

Iš darbininkų gyvenimo
Birželio 2 dieną išėjo į strei

ką Hardvvare korporacijos ke
turių dirbtuvių darbininkai. 
Streikuoja apie 4 tūkstančiai 
darbininkų, kurių tarpe yra di- 

,delis skaičius lietuvių, ypač se- 

gija rengia linksmą Gegužinę, 
nuo 12 valandos dieną, gražio
je Marijonos Geležienės vasar
vietėje, už Edgemere. Dalyvaus 
ir “Dainos Žiedai’’ 
liai) ir 
ras) ir 
“kamienai 
draugijos, 
rome ore. bus 
viešnagė. Bus 
šokių, visokių 
ir atsivilginimų.

“Tegul skamba mūsų 
po svietą plačiausį!” 

I ________

Lietuviai legionieriai dalyvavo 
paradoje

Fredriko Sabonio 7 postas ir 
Ladies Auxiliary dalyvavo pa
rodoje gegužės 31 d. Pasirodė 
labai gerai. Bemaršuojant, prie 
mūsų posto prisidėjo berniukas 
ir mergaitė ir jiedu prijuokino 
žiūrovus, kas sukėlė daug ova
cijų. Bet mes neturėjome pro
gos nė jų vardų sužinoti.

A. Sabeika.

Seniors Over Age 19 » Juniore Under Age 19

Shot Put 16 lb Shot Put 12 lb. .

1

TRACK EVENTS

100-yard dash

220-yard dash

High jump

Running broad jump

Birželio 13, sekmadienį, Bal- 
j timorės Lietuvių Dainos drau-

BALF METINIS SEIMAS

TRACK EVENTS
100-yard dash .....................
220-yard dash......... ...........
High jump......... .................
Running broad jump.........

Name ...............  .... Age
Please Print

Street and Town

Signatūra of Parent

Each Junior entry blank mušt have the signature of entrant’s parent or guardian
MEST SANCTIONEO RV A.A.U.

In consideration of your accepting this entry, I hereby for myself, my heirs, executors and 
administratore, waive and release any right and claim for damages I may have against the 
Lithuanian Roman Catholic Alliance of America, its representatives, successora and assigns, 
for any injuries suffered by me at this Track and Field Meet.

Signatūra of Entrant .........................................  -............
RIGHT IS RESERVEO TO CHANGE PROGRAM TO CONFORM WITH ENTRIES RECEIVED

FORVVARD APPLICATIONS TO LEON R. SMELSTOR, 25 Heaton Avė., Norwood, Mass.

i

dainų, 
valgių

daina

(jaunuo- 
“lapai” (suaugusių cho- 
“šakos” (draugai) ir 

” (rėmėjai) Dainos 
Prie vandens, atvi- 

graži lietuviška 
muzikos, 
žaidimų.

Tą pačią dieną, vakare, 7:30 
vai., Šv. Alfonso par. salėje bus 
Šv. Alfonso parapinės mokyk- 
los graduacijos programa. Se
serys Kazimirietės, kurios pui
kiai vaikučius — ne tik lietu
vių, bet ir italų, airių, filipinų 
ir kitų — išmokina gražiai lie
tuviškai kalbėti, rašyti ir skai
tyti, — išmokina gražiai dai
nuoti ir vaidinti lietuviškus 
veikalus. Šį metą sesutės Kazi- 
mierietės paruošė gražią ir į- 
vairią programą.

Visiems patartina dalyvauti j 
ir padrąsinti mažamečius ber
niukus ir mergaites, o kartu 
kleboną, kun. dr. Liudą Men- 
delį, ir Sesutes - mokytojas 
tęsti ir toliau gražų lietuvybės 
darbą.

Tai visai tokios pat mišių 
maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c. *

Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, III.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

Didysis Ramybės 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, I 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.
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Žūtbūtinė marksistų ir patriotų kova Italijoje
Auksas ir... šėtonas politinėje kampanijoje Rusų 

piežiaus žiedą. - Užrakinosenelę, kad nebalsuotų. - St 
generolas inspektavo raudonuosius italų partizanus. - 
Kai komunistas bučiavo poudentų žygiai raudonoje 
Milano aikštėje. - Apie lapes ir kvailius. - Kaip Lietuva 
padėjo nugalėti bolševikus Italijoje.

kad su tuo jaunu komu
nistu, kurs savo 84 metų 
amžiaus bobutę po raktu 
uždarė, kad tik ji neitų 
prie balsavimo urnos.

RAUDONOJO MALDA 
I ŠĖTONĄ 1

Kai buvo Italijoje su
darytas komunistų ir 
jiems artimų socialistų 
junginys, pasivad i n ę s 
“liaudies frontu”, vienas 
iš tų raudonųjų marksis
tų savame kongrese pasi
rodė su šitokia malda:
— Dėkoju aš tau, šėtone, 

kad sulaukiau dienos, ka
da susivienijo didžiosios 
liaudies masės. Aš dabar 
tavęs prašau duoti man 
dar šešius mėnesius, kad 
aš galėčiau matyti mūsų 
Frontą vadovaujančioje 
padėtyje”.

Ta raudonojo marksisto 
malda į juodąjį pragaro 
atstovą, rodėsi, buvo pa
narnama paties gyvenimo 
faktų. Juk šių metų pra
džioje komunistų partija 
Italijoje turėjo 2% mili
jono narių, kas sudarė 
7*4% visų Italijos gy^n- 
tojų. Komunistai buvo ge
rai organizuoti, veikė ce
lėmis po 5-25 žmones, ce
lės buvo sujungtos į 10,- 
000 sekcijų, o šios į 92 fe
deracijas. Savo sąstatu I- 
talijos ' komunistai skirs
tosi: 49% darbininkų,
36% intelektualų (moky
tojai, studentai, meninin
kai, rašytojai, kiti laisvų 
profesijų žmonės), 11% 
tarnautojų (valdininkų), 
4% ūkininkai. Italijos ko
munistai buvo užėmę kon
trolines pozicijas darbi
ninkų unijose, gi komu
nistai intelektualai, ypač 
rinkimų metu ,buvo vado
vaujantieji propagandis
tai, komunistinių mokyk
lų personalas. Jų užnuga
ry stovėjo 210,000 gin
kluotų, išlavintų raudonų
jų partizanų ir veteranų 
jiems pąlankių karių.

MUSOLINIO AUKSAS 
RAUDONOSE 

RANKOSE
Suiručių metu komunis

tai Italijoje buvo prisigro
bę gerokai kapitalo (yra 
davinių spręsti, kad jie 
pasisavino dučės brange
nybes ir iždą); be to — 
raudonajai propagandai 
gausiai auksą pylė Sovie
tų Sąjunga. Atrodė, kad 
jų laimėjimas turėjo būti 
užtikrintas, o vis dėl to 
nei auksas, nei šėtonas 
jiems persvaros neatnešė. 
Kodėl?

Klausimas tuo įdomes
nis, kad Italijoje, per rin
kimus žūtbūtinėms varžy
boms stojo dvi galingiau
sios šio meto idėjos: revo
liucinis marksizmas ir 
krikščionybės vadovauja
ma demokratija. Krikš
čionybė savo naujus užka
riavimus. daro atkakliu 
kultūriniu darbu: per mo
kyklas, ligonines, misijas. 
Marksistinio komunizmo 
kelias — propagandos ir 
revoliucijos, arba, kal
bant paprastais žodžiais, 
apgaulės ir teroro bei 
smurto. Abi šios idėjos 
su savo metodais buvo iš
ėjusios ryžtingon atakon 
Italijoje ir laimėtoja liko

v v • • vkrikščioniškoji demokra
tija. Kaip tas įvyko?

“KAIP BAŽNYČIA SU
VARĖ Į OŽIO RAGĄ 

KOMUNISTUS?”
Visą eilę faktų šiam 

klausimui nušviesti patie
kia E. Hauser žurnale 
“Saturday Evening Post”. 
Čia, birž. mėn., pradžio
je tilpo jo įdomus straips
nis : How the Church 
licked Communism in Ita- 
ly” (lietuviškai ta antraš
tė galėtų būti nusakyta: 
Kaip Bažnyčia suvarė į o- 
žio ragą komunistus Itali- 
joje”.

Tas laikraštininkas rin
kimų įkarščius praleidęs 
Italijoje, primena, kad 
raudonieji buvo labai įsi
stiprinę. Jie turėjo pri- 
slėpę ginklų, nuo revolve
rių iki patrankų, 
urvuose, mokyklų pasta
tuose, pastogėse, rūsiuose. 
Raudonasis generalissimo 
Luigi Longo kiekvienu 
metu galėjo į gatvę išves
ti pulkus ginkluotų vete
ranų. Gatvėse rodydavosi 
sunkvežimiai ginkluotų 
partizanų. Svarbiausiuose 
fabrikuose buvo įsistipri
nę komunistų 
Pereitų 
mėnesyje į Italiją buvo _
atvykę rusų generolą. ^li^Ba'Žiyaa't 
Kovpak, žinomas partiza
nų organizatorius šio pa
saulinio karo metu. Jisai 
apkeliavo Italiją, inspek
tuodamas komunistų vie
netus ir vesdamas pasita
rimus su partizanų va
dais. Daugelis Italijos ko
munistų jau buvo pasiry
žę revoliucijos keliu viską 
nušluoti, tačiau Maskvai 
buvo atsargesnė, nebūda-, 
ma tikra laimėjimu ir pri- tu baIsuosi o Dievas 
sibijodama tarptautinių; nog
komplikacijų. Italijos ko-j 
munistų vadas Palmiro 
Togliatti, kaip visada, pa
klusniai nusilenkė Mas
kvos nuomonei, o jį parė- 
mė iš rytų atvykę, Mas- 
kvos pasiųstieji išminčiai L Į -m • U UI

agentų. Jie nesigailėjo jo
kių pažadų: smulkiems 
verslininkams žadėjo su
mažinimą mokesčių, pen
sininkams — aukštesnius 
mėnesinius išmokėjimus, 
nuolatinius dividentus Še
rų laikytojams, jie net 
raštinių darbininkams ža
dėjo, kad žmogus, kurs 
dirba smegenimis turi 
gauti daugiau, kaip tas, 
kurs dirba raumenimis.

PAVOJINGA PADĖTIS
Tie visi dalykai sudarė 

nemažai rūpesčių krikš
čioniškosios demokratijos 
vadui Italijoje Alcide de 
Gasperi. Rinkiminė akcija 
surišta su išlaidomis, o 
iždas buvo tuščias. Kai- 
kurie pasiturintieji žmo
nės, kurie būtų galėję pa- 

j remti, panikos pagauti

2,500,000 KATALIKŲ 
AKCIJOS NARIŲ

Kartą pasijudinusi, Baž
nyčia metė į tų varžybų 
frontą net savo didžiąją 
visuomenės organizuotąją 
jėgą — Katalikų Akcijos 
vienetus. Šis sąjūdis Ita
lijoje turi du su puse mi
lijono narių. Vienas iš vy
riausių komunistų organi
zatorių Italijoje pasakė— 
reikia kad paliai kiekvie
ną bažnyčios bokštą būtų 
komunistų branduolis — 
celė. Katalikų Akcija nu
sprendė kiekvienoje para
pijoje įsteigti antikomu
nistinės veiklos branduolį. 
Tas ryžtingas žygis buvo 
pradėtas tik šešetą savai
čių prieš rinkimų datą, ir 
net 18,000 parapijų (iš 
24,000) buvo suorganizuo
ti tokie branduoliai.

(TRAUKS garseny
bes I ŽŪTBŪTINES 

GRUMTYNES

V pVAAiVij

Sie^e’[jau ruošėsi vykti j Šveica-

komitetai, 
metų gruodžio

riją ar Ispaniją, o kiti — 
nešė aukas 
pramatydami galimą jų 
laimėjimą ir 
norėdami užtikrinti 
padėtį.

Katalikų Bažnyčia visą 
tą padėtį stebėjo su nema
žu įtempimu. Komunistų 
pastangos prieš morali
nius krikščioniškosios vi
suomenės pagrindus “pa
lietė altorių”, — nutarė

“Frontui”,

iš anksto 
savo

I

si organizuoti atsparą 
prieš raudonųjų užmačias.

Bažnyčios jėgą nujautė 
ir komunistai. Juk net 
pats jų vadas Togliatti I- 
talijoje 1944 metais sugrį
žęs iš ištrėmimo nuolan
kiai bučiavo popiežiaus 
žiedą.

Tarp rinkimų plakatų, 
pasirodė šūkis:
— Stalinas nežinos, kaip

v • 
Zl-

šiškesnių raudonųjų ir po 
Milaną paėjo gandas, kad 
raudonieji buvo suminti 
net “jų pačių” aikštėje.

Praslinko pora dienų ir 
nuo karo užsilikusiais 
“džypais” per Milaną vėl 
perlėkė būreliai studentų, 
šaukdami:
— Milaniečiai, nebijoki

te, mes jus apsaugosime!..
Net ir komunistų sute

rorizuotieji gyventojai ė- 
mė atsigauti ir stebėtis: 
kogi jie iki šiol buvo pa
būgę. Krašte nuotaikos ė- 
mė keistis.

Italų Komunistų 
sekretori a t a s 

Kominformo ko- 
Romoje, kad 

Frontui nėra vil- 
nugalėtojais.

t -

laikraščio “Avanti”, iš
spausdino keletą savų pla
katų.

spauda pradėjo gausiai 
dėti fotografijas, aprašy
mus Lietuvoje bolševikų 
išžudytųjų žmonių, šiur
pias istorijas apie tremti
nius ir tt. Komunistai 
bandė atsikirsti, kad tai 
propagandinis melas, bet 
kai buvo pažadėta $100,- 
000 tam, kas įrodys, jog 
aprašomieji įvykiai netik
ri, arba Lietuvoje nėra į- 
vykę, Maskvos ruperiams 
buvo užčiauptos burnos.

Italų priežodis sako:
— Lapė jaučiasi karaliu

mi tik ten, kur nėra kur
tų (medžioklės šunelių).

Apgaulingoji raudonoji 
laputė buvo užsimojusi 
karaliauti Apeninų pa
šlaitėse, bet namų 
liai ją apvaldė.

Italai sako:
— Kvailiai auga 

laistomi.
Galbūt, tačiau 

Kremliaus atplaišos be- 
laistė propagandos seilė
mis italų žemę, didesnio 
skaičiaus tėvynės išdavi
kų nebeišaugino.

Dr. J. Prunskis.

LEMIAMOSIOS 
VALANDOS

O čia — italams buvo 
duota suprasti, kad Ame
rika yra pasiryžusi pa
remti, jei Italija nenu- 
kryps j Rytus. Kremlius 
parodė savo nesimpatingą 
veidą atsisakydamas pa
remti 
grąžinti Triesto uostą Ita
lijai. Iš Amerikos ėmė 
plaukti tūkstančiai italų 
rašytų laiškų — kodėl ne
turi balsuoti už komunis
tus. Taip, kad daug gink
lų išmušo raudoniesiems 
propagandistams iš ran
kų. Italijos komunistai 
paskutinėmis priešrinki
minėmis dienomis liko ir 
be argumentų, ir be lirų.

Iš spaudos, iš pasikalbė
jimų su atvykusiais iš I- 
talijos ir iš gautųjų laiš
kų žinome, kad Lietuvos 
nelaimės taipgi sunkia 
našta užgulė raudonąjį 
frontą Italijoje: krikščio
nių demokratų ir kitų

USA sumanymą

sarge-

ir ne-

SLAPTI PRANEŠIMAI 
KOMINFORMUI IR 

MASKVAI
Vienuolika dienų prieš 

rinkimus 
partijos 
pranešė 
mitetui 
Liaudies
ties išeiti 
Tą komitetą sudaro pus
tuzinis slavų piliečių, pri
skirtų prie įvairių Romo
je esančių ambasadų; jie 
rinkosi kartą savaitėje 
aptarti liniją, šis komite
tas perdavė žinią komin
formo centrui Belgrade, o 
toliau — informacijas ga
vo ir Maskva.

Įsitikinęs Kremlius, kad 
pageidaujami rezultatai 
nebus atsiekti, nebesisku
bino investuoti pinigų į 
bankrutuojantį biznį, gal 
būt linkęs taupyti revoliu
ciniams planams, jei de
mokratinių rinkimų ke
lias persvaros nežada. 
Paskutinėmis dienomis 
komunistų propagnda ė- 
mė labai stigti lėšų. Nebe- 
gaudami iš jų paramos 
Nennio socialistai surinko 
po pora šimtų lirų (apie 
35 centus) nuo kiekvieno 
prenumeratoriaus savo

kaip

ROBIIST AND 
FULL-BODIED 

Vour OM Favorite

AU ead M e

Į vadovaujančius postus 
buvo pakviesti patyrę, į- 
takingi žmonės. Pavyz
džiui, katalikams vyrams 
ir visam Nacionaliniam 
Piliečių Komitetui vado
vavo Dr. Gedda, eksperi- 
mentalinės psichologijos 
profesorius, gerai susipa
žinęs su minių, masių psi
chologija. Jis metė šūkius 
į tautą:
— Čia ne vienos ar kitos 

partijos klausimas, o ple
biscitas: prie Vakarų, ar 
prie Rytų dėsimės.

— Balsuokite prieš... ar
ba jūs niekada nebebal- 
suosite.

Sudarius piliečių komi
tetus atsirado daugiau 
žmonių, kurie parėmė ak
ciją prieš Maskvai parsi
davusius komunistus. Net 
iš kitų kraštų katalikų 
bendruomenės atsiuntė 
paramos. Nors tą visą ak
ciją ir pajamas daugiau
siai kontroliavo Krikščio
nys demokratai, tačiau jie 
skyrė lėšų ir kitų patrioti
nių grupių veiklai, kaip, 
pavyzdžiui, Saragato so
cialistų rinkiminei propa
gandai, jausdami, kad jie 
yra nemažai galės pa
traukti nemarksist i n i ų 
darbininkų.

Miestai buvo išdalinti 
kvartalais, po kokius 100 
žmonių ir jiems paskirtas 
asmuo, dažniausiai senas 
tos vietos gyventojas, tu
rįs pasitikėjimą, ir jis rū
pinosi, kad visų jo dėme
siui pavestų žmonių bal
sai nueitų už patriotines 
grupes.

FRONTAS BRAŠKA
Ir taip, Italijoje veikiant 

aniems 18,000 piliečių ko
mitetų, marksistinis fron
tas pradėjo braškėti. Tą 
daug kas ėmė jausti. Vie
ną pavakarę Milano stu
dentas, kuriuos įerzino 
raudonųjų pastangos į- 
traukti į savo mašiną, 
gretomis pasipylė Dantės 
gatve, šaukdami:

— Viva Trieste! Viva 
l’Italia! Tegyvuoja Tries
tas! Tegyvuoja Italija!

Jų eisena pasiekė net 
Katedros 
paprastai, 
munistų
tada buvo 
vakaras ir daugelis 
donųjų agitatorių buvo 
suėję atsikvėpti į kavines. 
Policija ramiai sau stovė
jo pakraščiais, studentai 
apstumdė keletą akyplė-

. i-.

AMBERUTE. FIVE X, 
AND LAOER BEER
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more leisurc

High broil heat at once . .. 
bake and broil at tame time

Smokeless broiling 

l'niform bakingand roasting 
į in all poru of the oven

■ gT Lower operating cost

■ Not just Severai būt hundreds
■ of top bumer heats

■ Automatic clockcontrolavailable—
■ turnsovenonandojfsvhileyou'reout
■ Automatic lighting of top bumers, 
H oven and broiler—just tum on

■ Automatic heat control—no guess- 
ing at oven temperatūra

• Af «IVIS TOIB...KARDINOLO 
UŽDRAUDIMAS

Milano kardinolas Schu- 
____ i atkreipė dėmesį į 
katalikus, kad jie padary
tų nusikaltimą, jei savo 
balsais paremtų tuos, ku
rie eina prieš Bažnyčią, 
prieš krikščioniškos doro
vės ir principų išlaikymą 
viešajame gyvenime. Lai
kraščio “Evening Post” 
bendradarbis, lankydama
sis raudonuosiuose Milano 
priemiesčiuose, susitiko 
su labai susirūpinusiais 
komunistais, kurie iki tol 
bandė save laikyti katali
kais ir drauge sekti ko
munistų politinę liniją. 
Moterys, kaip dievotes- 
nės, gavusios ženklą iš 
Bažnyčios, atsuko nugarą 
į krikščionybės priešus. 
Komunistai net išleido in
strukciją, kad jeigu parti
jos nariai mato, kad jų 
žmonos balsuos už “klai
dingąją pusę”, lai sudras
ko jų balsavimo registra
cijos pažymėjimą pasku
tiniu momentu, kad jos 
visai būtų sulaikytos nuo 
balsavimo. Po balsavimų 
paaiškėjo, kad keletas ko

Judin ir Grigorian, kurie 
buvo redaktoriais svar
baus kominformo biulete
nio.

TŪKSTANČIAI UŽSIE
NIO AGITATORIŲ

Italijos komunistai, sek
dami Maskvos nurodytą 
kryptį, pasiryžo 
laimėti legalių 
keliu. Vieton piautuvo ir 
kūjo, jie savo ženklu pa
sirinko visų italų mėgia
mą laisvės kovotoją Gari
baldį. Komunistai pasi
stengė sulipdyti rinkimi
nį “liaudies frontą”, susi
jungdami su Nennio so
cialistais. Tiesa, šių socia
listų eiles labai prareti
no Saragato vadovauja
mų socialistų prisijungi
mas prie demokratinių 
grupių. Nennio šalininkų 
pačioje Romoje beliko tik 
apie 12,000, bet visgi jų 
rinkiminė mašina dar vei
kė. Iš Triesto gausiai at
vyko itališkai kalbančių 
raudonųjų agentų. Agita- munistų vyrų grąsino net 
cijos įkarštyje vien Milą- užmušią savo žmonas, jei 
no apygardoje veikė tūks- jos drįstų “blogai” bal- 
tantis užsienio raudonųjų suoti, o buvo faktų, kaip

bandyti 
rinkimų

aikštę, kurią, 
dominavo ko- 

agitatoriai, bet 
sekmadienio 

rau-

ivith a rietu 
automatic gu range

Bet modelis kuris šiame paveiks
le yra parodytas, nevisuomet galima 
gauti pirkti gaso krautuvėse ar pas 
dylerius, bet galima gauti panašų su 
CP standardu — panašiam modeliui 
su visais patogumais — laukiame 
Jus pažiūrėti. Ateikite šiandien! Pri
einami jsimokėjimo terminai.

Moderniškas gasu virimas yra 
greičiausias metodas virti. Patiki
mas gasas duoda tikrą neįkainuoja
mą virimą. Ir automatinis gasinis 
pečius yra labai švarus, ekonomiš
kas... duoda tikrą naują virtuvės 
laisvę.

t

BOSTON «”»<»'•«« GAS COMPANY

100 ARLINOTON 1TRIIT • MUbbarrf 2-7400
lacal Offlsti (tat lasai OMca Addrass Mare)
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Penktadienis, Biržehc 11, 194$

v.

nuosius ir linki jiems Dievo pa-j 
laimos naujame jų gyvenimo 
židinyje!

DARBI N T N K A S 
naumS KuniūAS

i GIRDĖTI LIETUVIU 
j KOLONIJOSE *■

Svečias Iš Europos

Birželio 8 d. Chaplain Capt. 
C. Charles Jenkus, 
grįžęs iš Vokietijos,

MARIANAPOLIO ŽINIOS BROCKTON, MASS.
Gausus Susirinkimas

Gegužės 31 d.. Šv. Roko 
rapijos salėje. įvyko skaitlin
gas brocktoniečių susirinkimas.

pa

I

Thompson. Conn.

Nors pavasaris begalo lytin
gas. vistiek gamta nepašykštė
jo padabinti gražųjį Mariana
pOlio parką. Žinoma, būtų dar kuriame buvo aptarta tremti- 
puikiau. jeigu saulutė dažniau niams šalpos klausimas ir te- 
pa gimdytų legramų siuntimo Kongresma-

šįmet mokslas baigiasi birže- nams reikalas, kaipo padėka už 
lio 13 dieną. Mokiniams bus priimtą bilių — įsileisti 200,000 
atnašaujamos šv. mišios 11 va- tremtinių iš Europos . Ameri

ką. Minėtais klausimais kalbė
jo kleb. kun. Pr. Strakauskas. 
ir kun. A. Klimas. Visas susi-f 
rinkimas užjautė tremtinius ir' 
pasižadėjo pavieniai pasiųsti' 
padėkos telegramas Kongres- 
manams.

jo parapijos gražus 
jaunikaičių baigia 

Marianapolyje. Tiki-, 
baigiančiųjų tėvai

II
I
I 
I

landą. Kun. J. Valantiejus iš 
Waterbury atnašaus mišių au
ką. nes iš 
skaičius 
mokslus 
masi. kad
bei giminės pasistengs tą dieną 
dalyvauti visose iškilmėse.

Užbaigimo aktas, diplomų 
padalinimas įvyks 2 valandą 
popiet, 
kalbą pasakys nepaprastasj prieš vasaros atostogas Maldos 
svečias, ką tik grįžęs kun. kap. Apaštalavimo susirinkimas. Be 
K. Jenkus. buvęs So. Boston'o kitų klausimų, 
lietuvių par. vikaras ir buvęs džiaugta draugijos 
Vokietijoje karo kapelionu. Di-: 
plonius dalins Jo Prakilnybė 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius, 
garbingas MarianapOlio rėmė
jas. '

Užsibaigus mokslams, prasi
dės intensyvus darbas paruošti 
didžiam piknikui liepos 5 dieną. 
Jau dabar kolonijose veikiama, 
kad šįmetinis piknikas būtų 
neprastesnis už pereitų metų. 
Šįmet bus neprastų įvykių pik
niko metu. Programa bus pa-. 
skelbta spaudoje.

Paskutinį sekmadienį birže
lio mėn.. Marianapolyje. eina
ma Kryžiaus Keliai. Visi kvie
čiami prisidėti. Viešomis pa-

Prieš Vasaros Atostogas
Birželio 4 d., parapijos salė- 

Baigiantiems mokslą, je. buvo sušauktas paskutinis 
pasakys

buvo pasi- 
veikla ir 

palinkėta visiems nariams link
smų vasaros atostogų, po ku
rių. sustiprėję fiziškai ir atsi
naujinę dvasiniai, vėl galėtų 
rudenyje padvigubintomis jė
gomis pradėti organizacijos 
darbą.

kuli. Ed. Vičkauskas, MIC.

Diakonas Edvardas Vičkaus-

NEWARK.N.l
t

6
------- _______

galbą, kleb. kun. Jonui Skalan- 
džiui kun. Edmundas Budrec- 
kis, MIC.

, ...— . - —-- -----—
bar susirgo plaučių uždegimu. 
Linkime p. Vistejūnui greitai
pasveikti.Sekmadienį, birželio 13 d. į- 

vyks Amerikos Lietuvių Vete
ranų posto ir Auxiliary para
das Vėliavos Dienos paminėji
mui. Kviečiame ir visus lietu
vius vyrus ir moteris kartu su 
veteranais maršuoti ir atiduoti 
pagarbą lietuviams, kurie ko
voja už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Šv. Vardo lietuvių draugijos 
Drum and Bugle Corps iš Har- 
rison gros ir taipgi Stuko Lie
tuvių Valandos šokėjai mar
šuos. Taipgi yra pakviestos L. 
Vyčių kuopos ir kitos draugi
jos dalyvauti paradoje. Gen. 
Tonas Černius pasižadėjo kar
tu su visais maršuoti.

Kviečiame visus New Jersey 
lietuvius prisidėti prie šio gra
žaus daj'bo. Mes norime iškelti 
Lietuvos vardą, 
proga. .

Parado dalyviai susirinks 
prie Šv. Jurgio draugijos sve
tainės, 180 New York Avė. 
12:15 vai. vidudienį.

Šis paradas bus vienas di
džiausių, kokius lietuviai yra 
turėję.

I

Tretininkės
Sekmadienį, birželio 6 d. įvy

ko Tretininkų susirinkimas. 
Nutarė turėti naujų narių va
ju-

Praeitą savaitę pas p. A. A- 
nuškevičienę svečiavosi jos sū
nus W. Anuškevičius su žmo
na. W. Anuškevičius gyvena 
Chicagoje, kur jis darbuojasi 
Chicago Tribūne laikraščio 
spaustuvėje kaipo pressmanas. 
Linkime linksmų atostogų.

neseniai 
lydimas 

kleb. kun. Juškaičio. aplankė 
savo seną prietelių kleb. kun.

I

Pr. Strakauską ir pasisvečiavo. 
Seniai lauktas svečias daug ką į 
papasakojo apie Vokietiją ir a-i 
pie tremtinių lietuvių nepavy-; 
dėtiną padėtį ir vargingą jų! 
benamių gyvenimą. Kun. ka-. 
pelionas. nors Europoje būda
mas kariuomenėje keturis me- į 
tus. matė daug vargo tačiau, 
nežiūrint į tai. jis labai gerai kas. MIC.. Tėvų Marijonu auk-

! atrodo, linksmas ir judrus. Ietims, šių metu birželio 6 d.
Samilk. priėmė kunigystės šventinimus

--------------------  šv. Bedo Kolegijos koplyčioje, 
suteikė 

Jo Ekscelencija Vyskupas J. H. 
Schlarman, D. D. Pirmos iškil
mingos šv. mišios bus laikomos 
birželio 13 d., 10:30 valandą
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje, 
Plvmouth. Pa.

Kun. B. Vičkauskas. MIC., 
yra gimęs 1922 m. birželio 6 d. 
Šią pačią gimimo metinių dieną 
laimingu sutapimu suteikiama 
jam kunigystės šventinimai. 
Neopresbytero tėvelis ir ma
mytė yra gimę Amerikoje. Iš 
savo rankų darbo pajėgė pa- 

, sūneliui Edvardui įkvėpti kuni
giškų idealų troškimą, kurį iš
laikė jaunas Edvardas, moks
lus eidamas pradinėje ir aukš
tesniojoje Plymouth mokyklo
je. Sužavėtas tų kunigiškų ide
alų ir jausdamas savo sieloje 
šaukimą į kilnesnį gyvenimą, 
atvažiavo Edvardas į Mariana- 
polio Tėvų Marijonų Kolegiją 
1940 m., tada vedamą a. a. 

'kun. J. Navicko. MIC. Neilgai 
trukus t. y. 1941 m. įstijo Ed
vardas į Tėvų Marijonų Vie
nuoliją. Po novicijato turėjo jis 
dar sugrįžti į Marianapolį vie- 
nerių metų kolegijos mokslus 
užbaigti. Paskui prasidėjo gana 
ilgi filosofinių ir teologinių 
mokslų metai Hinsdale Semi
narijoje. kur Edvardas parodė 
didelio

I
I

I
Birželio 7 d. mirtis nuskynė Parų. III. Šventinimus 

Petronėlę Žemaitienę. (Zinkevi-, 
čiūtęl, gyvenusią Ames St. Ve
lionė paliko nuliūdime vyrą. 3 
dukteris ir 4 sūnus, brolį Vin
cą Zinkevičių, kuris yra stam
bus Brocktono biznierius ir 
“Darbininko” rėmėjas. A. a. P. 
Žemaitienė buvo ilgametė ‘Dar
bininko' skaitytoja ir jo palai
kytoja. Reiškiame giminėms gi
lią užuojautą.

LAWRENCE, MASS

t

i i 
i

So. Bostoniečiai įsimyli 
Brocktonietes

Birželio 6 d.. Šv. Roko para
pijos bažnyčioje priėmė mote
rystės Sakramentą Juozas San- 
gaila iš So. Bostono ir Gertrū
da Masaitytė iš Brocktono. Iš
kilmingas šv. mišias atlaikė ir 
moterystės Sakramentą šutei-

I
I
I

d.
šv. Vardo Iškilmės

Sekmadienį, birželio 13 
per 8-tos vai. šv. mišias visi 
parapijos vyrai, vadovybėje šv. 
Vardo vyrų draugijos, eis “in 
eorpore" prie Šv. Komunijos. 
Nauji nariai bus priimami tuo-
jaus po mišių. Po to įvyks ben-Į 
dri pusryčiai parapijos svetai
nėje. Šeimininkės bus ponios 
L. Švenčionienė ir J. Šauki- 
mienė. ir pagelbės rengimo ko
misija. būtent. Jonas Stanevi
čius. Bernardas ir Kazys Jan-

a.

. kauskai, Antanas Kazlauskas,
42""-.S ,Saulen“: 5araPW Juozas Savičius, Pilypas Bin-

maldomis prašysime Aukščiau- ^choras gražiai pagiedojo savo [ 
siojo pasigailėjimo mūsų bro
liams lietuviams tremtyje. Sta
cijos su procesija bus einamos, 
kas sekmadienį, pradedant bir
želio 27 d. lygiai 3:00 po nie- į 
tų. Kas tik galite, 
melsimės kartu.

buvusiai choro dalyvei, nes' 
jaunoji ilgus laikus giedojo jų 
tarpe. Taipgi jaunoji buvo 
Mergaičių Sodalicijos aktyvi 

atvvkite |nar® ir veikėja. Choras ir Mer- 
A.B.C.J. gaičių Sodalicija sveikina jau-

galis. ir kiti.
Garbės svečias 

i bus adv.
ir kalbėtojas 

Antanas J. Young- 
Jankauskas iš Brightono. ku
ris kalbės lietuviškai ir angliš
kai. Svečias yra įžymus advo
katas ir veiklus darbuotojas 
katalikiškoje akcijoje jaunųjų 
ir suaugusiųjų tarpe.

Laike pusryčių bus rinkimas 
naujos valdybos ateinantiems 
metams ir diskusuojamj Šv. 
Vardo dr-jos pikniko rengimas 

kiti svarbūs dalykai.

Išrinkta lietuvaite
Šiomis dienomis įvyko jaunų 

merginų valdybos rinkimas vie
tinėje “High School”. Tarp vi
sų išrinkta ir lietuvaitė, būtent, 

I Pranciška Slevauskaitė.' Sveiki- i
name.

i

Praeitą savaitę p. E. Busile- 
vičienė iš Brightono, aukavo 5 į 
dolerius, tremtinių maisto siun
tiniams; taipgi p. A. Burokie- 
nė aukavo 2 dol. — Ačiū! Sukaktuvės

Penktadienį, birželio 4 d., 
A. Daukanto krautuvėje ran- klebonas kun_ Jonas Skalandis

dasi
p. J.
nai buvo aukavę rūbų tremti
niams.

ir dabar yra j §įą savaitę iš A. Daukanto 
Krautuvės bus pasiųsta Balfo 
Centran apie 500 svarų rūbų 
dėl tremtinių. Visiems rūbų au
kotojams tremtinių vardu šir
dingas ačiū. A.D.

Lietuvių Dienos piknikas į- 
vyks rugpjūčio 15 d., Kenil- 
worth. N. J. Jonas Rappel yra 
pikniko rengimo komisijos pir
mininku, o jo pagelbininkais y- 
ra Petras Mitchell, Jonas Ar- 
loff ir Juozas Lewis.

I

t

Mūsų Auxiliary ir Vėliavų 
Sargyba ruošia šokius spalių 9 
d., Newark, N. J. Komisijos 
pirmininke iš Auxiliary yra p. 
Florencija Urbino ir Alfonsas 
Andrews iš Vėliavų Sargybos.

Raporteris.

CAMBRIDGE, MASS.

laiškas iš Vokietijos dėl 
Raudeliūno. pp. Raudeliū-

šventė savo 17 metų kunigys
tės sukaktį. Parapijiečiai svei
kina kleboną ir linki jam stip
rios sveikatos tęsti tą gražų 
darbą, kuris jam yra skirtas.

Pagerbimo Bankietas
Sekmadienį, 

parapijiečiai 
pagerbti savo
kun. Joną Skalandį.

birželio 13 d., 
rengia bankietą 

naują kleboną

LOWELL, MASS.
Moterų Sąjungos Veikimas
Trečiadienį, birželio 2 d. įvy

ko Moterų Sąjungos susirinki
mas. Po susirinkimo įvyko 
“sočiai hour”. Šeimininkės bu- 

p-lė Juozaphina Narinkaitė 
p. Julia Sedleskienė.

vo 
ir

LOS ANGELES, CAL

visame dvasi-
Čia mokslas

Dievo malonė

uolumo 
niame gyvenime, 
lavino protą, o 
gaivino valią ir širdį. Seminari
joje Edvardas dalyvavo visame 
klerikų veikime. Ypatingą uo
lumą parodė jis Misijų kuopos 
darbuose.

Ir po tų ilgų metų pasiruoši
mo Dievo balsas tapo didelių 
malonių suteikimu, kurios atė
jo su kunigystės sakramento 
priėmimu.

Galima suprasti, kokį džiaug
smą turės naujasis kunigas, 
laikydamas pirmąsias šv. Mi
šias ir dėkodamas Dievui už vi
sas malones toje bažnyčioje, 
kurioje buvo pakrikštytas, 
ėmė šv. Komuniją ir gavo 
tvirtinimo Sakramentą.

Iškilmingose šv. Mišiose 
ichidiakonu bus klebonas kun. 
į Sinkevičius, kurio įtakoje dau- 
Į gelis jaunuolių yra pasirinkę 
i kunigišką pašaukimą. Asistoje 
[diakonu yra kviečiamas kun. J. 
į Savukynas. MIC., o subdiakonu 
Isub. A. Margis, MIC. Kiti pa- 
i tarnautojai bus sub. J. Trus- 
kauskas ir K. Edunk. Pamoks- 

_ .. _ , . lą sakys Marijonų SeminarijosParap,ps. Federacijos p.kn,- MJC_

Vyrų šventa Valanda
Birželio 

vakarą. 
Deanery Šv. Vardo Draugijų 
Šventa

21 d., pirmadienio
8 vai. įvyks Essex

Valanda. Manning 
Bowl, Lvnne. Šventą Valandą 

j ves Arkivyskupas Richard J. 
iCushing. D. D. Visos Lawrence 
'apylinkės parapijų vyrai ruo- 
I šiasi dalyvauti. Šv. Pranciš
kaus parapijos vyrai taipgi 
dalyvaus ir tą vakarą važiuos 

į automobiliais į Lynn. Vyrai. Į 
kurie nedirba, tuo laiku, pra
šomi priduoti vardus valdybos 
nariams ir kviečiame, kad vy- 
rai su automobiliais pasisiūlytų 
kitus nuvežti.

Federacijom Ruošiamas 
Piknikas

kas įvyks birželio 20 d. Palan
goje. 1 vai. po piet. Visos pa
rapijos draugijos įeina į ren
gimą ir stropiai veikia, kad 
piknikas būtų didžiausias ir 
sėkmingiausias, pradedant Pa
langos piknikų sezoną. Pelnas Į 
skiriamas 
Per vasarą 
gijos ruošė 
do naudai.
yra dabar 
didinus Fondą ir įvairinti pik
niko programą.

Dalyviai galės pasidžiaugti 
Palangos grožiu ir linksmai 
susitikti pažįstamus mūsų va
sarnamyje.

pri- 
Su-

Ar-

Sekmadienį, birželio 6 d., N. 
P. par. bažnyčioje apsivedė pa
nelė Natalija Žylytė su p. J. 
Šiliniu. P-lė N. Žilytė, duktė 
pp. J. B. Žylių, buvo pavyzdin
ga lietuviška mergaitė. Daug 
veikdavo parapijos ir visuose 
kituose parengimuose, priklau
sė prie Sodalicijos, kunioje 
daug veikė. Vestuvių bankietas 
įvyko Columbus svetainėje, ku
riame dalyvavo arti dviejų šim
tų Cambridžiečių. Jaunavedžiai 
praleisti “medaus mėnesį”, iš
vyko į N. J. valstybę.

Reikia priminti, kad vestuvių 
bankiete. dalyvavo visi trys 
mūsų parapijos kunigai. Linki
me jaunavedžiams pp. Šilė
nams, laimingiausio vedybinio 
gyvenimo.

Adoracijos Laikas
Šv. Vardo Brolijos 

praleido valandą maldoje Šv. 
Klaros vienuolyne. Šį menes, 
sekanti vyrai dalyvavo: P. Zig
mas Stanevičius, Jr., Zigmas 
Stanevičius, Sr., Ramaldas Sta- 
nilionis, Tarnas Versiackas, Dr. 
Bolius Kraučunas ir Mykolas 
Andriuškevičius.

■ i I
Vincas 

No.
Legion

Rinkimas
Keletą savaičių atgal, 

Gulbeckas 
Chelmsford
Baseball Team

išrinktas
American

“coach”.

nariai j*

Art Jonuškaites koncertas
Pirmas art. Vincės Jonuškai- 

tės - Zaunienės, nesenai atvy
kusios iš tremties, koncertas į- 
vyks šeštadienį, birželio-June 
12 d., 8 vai. vakare, Patriotic 
Hali, 1816 South Figuorora St. 
ir Washington Blvd. Šį 
tą ruošia visos Los 
lietuvių organizacijos. 
’ Ar mums padainuos

koncer- 
Angeles

ir

ir
iš

lietuvius 
mėgėjus
Francisco.
miestų ir

naujau
sias Lietuvos operos dainas 
keletą dainų angliškai.

Kviečiame visus 
kitataučius, meno 
Los Angeles, San 
San Diego ir kitų
miestelių atvykti ir dalyvauti 
šiame mūsų garsiosios artistės 
koncerte.

Kviečia visus 
Los Angeles Lietuvių 

Organizacijų Komitetas.

moky- 
mūsų 
vaka- 
neblo-

parapijos

Paaukštinimas
Šiomis dienomis Dr. Bolius 

Kraučunas paskirtas Middlesex 
County Dental Association pir
mininku. Sveikiname ir linkime 
jam pasisekimo.

Svetys
Šiomis dienomis atvyko į pa-

WJ. CHshttlm
GRABORIUS 

'Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmfthSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. S2M

Birželio 4 d., Roberts 
klos patalpose, įvyko 
parapijos “Penny Sale” 
ras. Parengimas pavyko 
giausiai. iš kurio
naudai liko apie tūkstantis do
lerių. Parengimo sėkmingumas 
priklauso mūsų parapijos vika
rų pasidarbavimui. Dovaną, I 
šimtą sidabrinių dolerių, gavo ' 
žydas. Gražių dovanų, kurių' 
buvo net perdaug, dalyviai išsi-l 
nešė daugybę. Komisijai pridė- j 
jus daugiau veiklumo, buvo ga-. 
Įima padaryti pelno virš tūks-Į 
tančio dolerių, bet ir tūkstan-Į 
tis, tai geras pasisekimas.

Tautiečiai, Pajudintam Žemę! Visi j Gamtą! 
ŠTAI GERIAUSIA PROGA! 

SEKMADIENI,

Birželio-June 13 d., 1948
2 vai. po pietų

Romuvos Parke, Montello, Mass. 
|vyks ilgai visų lauktas milžiniškas

PIKNIKAS
GEGUŽINE

%

Kun. E. Vičkausko džiaugs
mu džiaugiasi ne tik jo tėve
lis. sesutė Eleonora, jo giminės. 
Tėvai Marijonai, bet taip pat ir 
visa visuomenė, kuri vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 

. (kunigystės pašaukimo aukšty-Statybos Fondui.' . .... . , ibių pasiekimo.ir pavienios drau-; ’ .., ,. . ,, 1 Deja. kun. Edvardo mamyteišvažiavimus Fon-' . _ _ .. ., , (mirė pernai metais. Bet ji la-Aukos ir dovanosi.. , , „ ... ., , , biau uz visus kitus džiaugsis,renkamos, kad pa-' . , , , .
į matydama, kad jos sūnūs atna
šauja Aukščiausiajam Auką.

Kun. E. Vičkauskas širdingai 
nori padėkoti Tėvams Marijo- 

• nams ir visiems Geradariams, 
i kurie vedė jį prie Dievo alto-j t
|rjaus y. R.’buvo susilaužęs koją. Da-

Birželio 5 d., vakare, Hotel: 
Commander, įvyko Cambridge į 
Vyčių šokiai, šokiai pavyko, j 
nes dalyvavo daug jaunimo ir j 
iš kitų kolonijų. Mūsų Vyčiai* 
gražiai veikia, sekmadienį, bir
želio 13 d., 8:30 vai. šv. mišių 
bendrai išklausys Šv. Vardo 
vyrų draugija ir, taipgi ben
drai priims šv. Komuniją. Po 
mišių, parapijos svetainėje į- 
vyks bendri pusryčiai. Visi na
riai raginami dalyvauti.

šiuo tarpu sunkiai serga p. 
V. Vistėjūnas, kuris kiek laiko *

Ruošia atvykę tremtiniai badaujantiems bro
liams ir sesėms Europoje sušelpti.

Bušai pradės važiuoti 1 vai. po pietų nuo 
“Darbininko”.

ĮDOMI PROGRAMA:
Kalbės Brocktono burmistras, Šv. Roko para

pijos klebonas kun. P. Strakauskas ir naujausias 
“grinorius”.

Dainuos solistė Birutė Svilienė ir tremtinių 
linksmieji broliai. Akordijonų muzika kaip šešta
dieniais Lietuvoj.

Daugiausia juoko iš komiškų sporto varžybų, 
kuriose dalyvaus seni ir jauni. Bus skiriamos do
vanos.

Turtingos dovanos. Lietuviški valgiai ir gėri
mai!

Šokiams griež garsusis Bostono Al. Steven's 
orkestras.

O kas stipresnis ir greitesnis?
Sužinosi atvykęs į tremtinių ruošiamą ge

gužinę. Tremtinių Ratelio Valdyba



Penktadienis, Birželio 11, 1948

VIETINES ŽINIOS
4 4 4 8

, Visi j Lawn party. Eina dide
lis susidomėjimas su Šv. Petro 
parapijos bazaru, kurs įvyksta 
parapijos salės kieme, 492 E. 
7th St., birž. 12 ir 13 d.d, — 
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 
antros valandos po pietų. Ypa
tingai žmonėms rūpi didžiulės 
dovanos. Veteranas Paulius Mi
kalauskas atkeliavo ir klausia: 
“Kada bus tų dovanų dalini-

ZINUTĖS
B

Penktadienį, vakare, įvyks 
birželio mėnesio pamaldos.

šeštadienį, birželio mėnesio 
skaitymai ir litanija bus 8:30
vai. r. Vakare pamaldų nebus 
iš priežasties įvykstančios 
Lawn party.

mas?” Daugelis žmonių klau
sia laiškais ir telefonu. Jiems 
atsakoma: sekmadienio vakare. 
— Na, ir visi rengiasi į tą iš
garsintą Lawn party, pirkdami 
bilietus.

«

DAKTARAI
•-----------------------------------------------

80 U 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8
515 E. Broadway

8o. Boston, Mara
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniai*
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Isštadieniais nuo 2 iki 8-tal. IA-------------------------------------- -*

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr. J.C.Seymour
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Iro6(hr»y,
So. Boston, Mara.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.
I - ------

DABB1S1HEAS
| krikšto sakramentu atvesti ar-1 
čiau Dievo tūkstančiai dabarti
nių parapijiečių ir toliau gyve
nančių lietuvių. Joje nuliūdimo 
valandoje radome vietą subėg
ti prie atloriaus ir su šv. mišių 
auka palydėti savo brangiuo-l 
sius į amžino poilsio vietą. Tos 
bažnytėlės rūsyje tūkstančiai 
svarų rūbų ir maisto pakuoja
ma badaujantiems lietuviams 
Vokietijoje. Ten pat Šv. Vin
cento a Paulo dr-jos nariai kas 
savaitę peržvelgia savo parapi
jos bei kolonijos biednuolius ir 
jiems teikia skubią paramą. O 
kiek ten salėje įvyksta viso
kiausių susirinkimų ir t.t. žo
džiu, toje bažnyčioje ir jos sa
lėje yra širdis viso lietuviško - 
katalikiško judėjimo. Ar reikia 
daugiau minėti dar faktų, ku
rie dar šiame trumpame rašte
lyje nepajudinti. Juk visiems 
aišku ir visi randa savo kelius 
per j4 i gyvenimą, ar šiame pa
saulyje, ar aname...

i Šituo momentu mielas lietu-

šv. Petro'

J.

Averkienė, Ieva

A.

Džiugu. Parapijos kunigai y- 
ra labai dėkingi ir džiaugiasi, 
kad taip daug žmonių atsiran
da, kurie nori darbuotis Lawn 
Party, kurs įvyks parapijos sa
lės kieme, birželio 12 ir 13, ant
rą valandą po pietų.

Tarp tų, kurie darbuosis yra 
Stephania
Marksienė, A. Majauskaitė, M. 
Volungevičienė, M. Ausikaitė, 

Slatkevičienė, A. Gaidienė, 
»

K. Stakutienė, O. Janušonienė,
H. Jakimavičienė, O. Jakimavi
čienė, M. Treinavičiūtė, M. 
Karčiauskienė, J. Brazauskie
nė, M. Kiimoniūtė, I. Kudaraus- 
kienė, K. Šidlauskas, V. Valat
ka, V. Širka, J. Kasparas, 
Kleponis, J. Lesčinskas, 
Mickevičius, V. Brazauskas, 
Slanina, Antanas Norvaiša, 
Planskienė, O. Pečiulienė,

i

Kun. Pranciškus Virmauskis,

Šv. Petro lietuvių parapijos, 
So. Boston, Mass. klebonas, už
kvietė visus savo parapijiečius 

ir prietelius prisidėti savo pa
rama per Lawn Party, kuri į- 
vyks sekmadienį, birželio 12 ir 
13 d.d., š. m., po pietų, pa
rapijos salės kieme, 492 East 
7th St. Tam parengimui eina į 
alką skaitlingas parapijiečių vj katalike, esi šaukiamas prie 
jūrys. Tam parengime — 
virš tūkstančio dolerių 
dovanų.

To viso 
skiriamas 
bažnytėlės, 
tarnavo ir patarnaus. Joje dau- sudėti visus savo rūpestėlius, 
gybė rado vietą amžinai sutar- Tad visi prie bendro darbo iri Bus bendras šeimyniškas suėjimas, Tėvų ir vaikų, senų ir jau
čiai — jungtuvėms. Joje buvo' n«siekimo* nų. Užtikriname, kad visi linksmai praleis laiką.

Visi j šv. Petro Parapijos Lawn Party! 
šeštadienį, Birželio-June 12-tą ir Sekmadienį, Birželio-June 13-tą. 

2:00 P. M. — 492 East 7th St, South Boston, Mass.

Parapijos

LAWN PARTY

sudėta gavo pareigos, nes laikas jau 
vciico pribrendęs vieningai pridėti 

centą prie cento, kad toji mū- 
pelnas sų širdis - bažnyčia būtų mumsrengimo

atnaujinimui mūsų ir vėl veikimo ir maldos jauki 
kuri nevienam pa- vietelė. Joje ir toliau trokštame

Šeši Lietuviai Prelatai Kviečiami 
Į Šeimines Pamaldas

A.
S.
J. 

M. 
L.

Savickienė, Moterių ir Mergai
čių Sodalicija, Seselės ir Dra- 
matikos klubo grupė; J. Bur- 
dulis, O. Siaurienė, M. Berna- 
tonienė, J. Karlonienė, Norvu- 

llienė, B. Ciunienė, Kontautienė, 
Matijaškienė, Nevronienė, ir k.

Birželio 7 d., mirė, šešias sa
vaites sirgęs, miesto ligoninėje, 
Alfredas Grigas, 39 metų, gyv. 
159 Bowen St., So. Bostone, 
gimęs ir augęs Brocktone. Pa
liko tris brolius ir daug gimi
nių. Laidojamas birželio 11 d., 
9 vai. r., iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, Kalvarijos kapuose, 
Brocktone.

Geg. 25 d. šv. Petro parapi- Į Arkivyskupas Richard J. Cu- 
jos mokykloje įvyko LRKSA shing, kongresmonas John W. 
56-to Seimo Rengimo Komisi
jos susirinkimas. Jame be Ko
miteto narių dalyvavo klebo
nas kun. Pr. Virmauskis ir Ku
nigų Vienybės Centro pirm, 
kun. Pr. Juras iš Lawrence, 
Mass. Apkalbėta ir aptarta į- 
vairūs Seimo ruošimo reikalai.
Klebono patarimu, nutarta į 
Seimo pradėjimo iškilmingas 
pamaldas, birželio 27 d., 10 vai. 
rytą Lietuvių bažnyčioje, ku
riose dalyvaus ir pamoksią pa- į 
sakys J. E. vyskupas John (tremtinių šelpimo darbe. 
Wright, D. D. pakviesti ir vi- i 
sus šešis Amerikoje esančius

(VAIRŪS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY 
REAL ĖSTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mara 
Tai. Parkway 1233-W
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Birželio - june 12 ir 13,1948 

7-tos Gatvės Parapijos Sales Kieme 
Radio - Door Prize

Visi ateikite ir pasilinksminkite. Bus Laimėjimų, Muzikos, 
Valgių ir Gėrimų.

Visa programa per dvi dienas bus laikoma lauke prie salės.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

ČERNEVSKAIT® ■ Chaligan 
(šaligan) - Grakauskienė, Ma
rija, gim. Latvijoje, Liepojoj.

CZARNIECKA - Pakierskiu- 
tė, Rozalija, iš Liubavo vaL-

DAMBRAVAITŽ, Salomėja, 
iš Vajasiškio parap., Zarasų 
apskr. “

DARGELIS, Jurgis, iš šakių 
km., Tauragės ap.

DAUGUVIETIS, Krišius, sū
nus Andriejaus, iš Biržų mies
to, taipgi jo žmona Katrina ir 
sūnus Albinas.

DOMBRAUSKIS, Antanas, iš 
Telšių ap., brolis Edvardo ir 
Konstantino, gyv. Chicagoje.

DONGVECKAITES, Paulina, 
Pranciška ir Stefanija, ir bro
liai Kazimieras ir Povilas, vai
kai Kazimiero ir Kotrynos 
Dongveckų, visi gimę Ameri
koje.

GATAVECKAS, Jonas ir 
Juozas, ir Gataveckienė, Ieva, 
iš Vilkaviškio ap.

GEDAMINSKAS, Bronius, iš 
Žagarės vai., Šiaulių ap.

GEDGAUDAS (Gedgaudai), 
iš Žemaitijos, giminės Marijos 
Sausdravienės - -Gedgaudaitės.

GIRUCKAS, Napoleonas, iš 
Joniškio vai., Utenos ap.

GOZISKI, Krisis, iš Biržų 
aP-, 8yv- Raymond.

GRAJAUSKAS, Juozas, iš 
Vilkaviškio.

GREIS - Deglan, Augustė, iš 
Viduklės, gyvenusi New Yorke.

GUDAUSKAS, Jonas, iš Rie
tavo vai., Telšių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OFUTHUAN1A 

41 West 82nd Street' 
New York 24, N. Y.

McCormack ir Komisionierius ALEKNAITE (Aleknavičiū- 
Harrington ir kitus šeiminius tė), Stasė .baigusi Kaune 
parengimus ir patį seimą. Al Aukšt. Komercijos mokyklą,

— ■ ------- (išvykusi į JAV su tėvu ir bro
liais apie 1927 m.

Trečiadienį, birželio 9 d. lan-| AMBRAZAS, Pranas, buvęs 
kėši “Darbininko” redakcijoj p. Vokietijoje 1945 m., gyv. Chi- 
Vincas Količius, 19 kuopos Vy-I0^0^- 
tis ir University of Pittsburgh I -ATKOČAITIS, Alfonsas, ir 
(Pa.) senior studentas. Jo mo-Įjo sesuo, vaikai jau mirusios 
tinėlė p. Količienė yra BALF 
valdyboje ir labai daug veikia

Lankėsi

Studentas Vincas Količius 
taipgi lankėsi ir “Vyties” re-

Birž. 9 d., miesto ligoninėje, 
mirė, ilgus metus sirgęs, Ignas 
Monkus, 62 metų, gyv. 189 F 
St. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko žmoną Petronėlę 
(Bemadikaitę). Bus laidojamas 
iš šv. Petro parapijos bažny
čios, birž^ 11 d., 9 vai. r., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Melskimės už mirusius.

Susirinkimas
Dorchesterio Lietuvių 

čių klubo susirinkimas 
penktadienį, birželio 11 d., 8 v.
vakare, savame name, 1810 
Dorchester Avė., Dorchester, 
Mass. Vaidyba.

lietuvius Prelatus. Pakvietimus ^akcijoje. Jis labai įdomavo«i 
nutarta išsiųsti Jų Prakilny- or^ano “Vyties” leidimu, ir su- 
bėms. prelatam: .Krušui, Am- sipažinęs su p. Felicija Grende- 
botui, Miliauskui, Dr. Urboną- lyte, Vyties : _ 
vičiui, Lipkui ir Balkūnui.

Pakviesti Jų Prakilnybes ne;
tik dalyvauti Seimo bažnytinė
se iškilmėse, bet ir Šeiminiame 
bankiete, kuriame principalę 
kalbą pasakys žymusis Bostono

bėms. prelatam:

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pilie- 
įvyks-

Pristatome Alų ir Toniką
> Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
į toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

ir pilaukams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BORIS BEVE8AGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.lass. j
►SSSHBSJfl

, “Vyties” angliško sky
riaus redaktore, gavo daug įdo
mių žinių.

X

JUOZAS ŠIRVINSKAS, ku
ris apie 1915 metais iš Argen
tinos atvažiavo į U.S.A. — iš 
kur jis paėjo iš Lietuvos, man 
nežinoma — mirė Bostone ir 
paliko didoką sumą pinigų, ku
riuos pasiims valdžia, jei neat
sišauks giminės, su tinkamais 
darodymais savo * giminystės. 
Visi 
prie

suinteresuoti kreipkitės

Adv. F. 4. Bagočius,
302 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(4-8-11)

UžrirakyHte Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avow Islington. Mass.

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

PA1EŠKAU 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)

NEPAMIRŠKIT!
Tremtinių Ratelio piknikas— 

gegužinė įvyksta šį sekmadienį, 
June - Birželio 13, Brocktone, 
Romuvos parke. Pradžia 2 vai. 
Bušai pradės eiti 1 vai. nuo 
“Darbininko” namų. Prie to 
pikniko jau senai buvo rengta
si. Viši atsilankiusieji bus pa
tenkinti. Be gražios muzikos ir 
dainų pirmą kartą pasirodys 
linksmieji broliai. Gros geriau
sias Bostone lietuvių Al Ste- 
vens orkestras. Malonu primin
ti, kad šį pikniką remia Bosto
no biznieriai — seni tremtinių 
draugai, kaip antai: Pr. Razva- 
dauskas, Vincas Balukonis, 
Sylvestras Zavadskas, Neviera, 

I Pocius, Kropas, Arlauskas ir 
kiti. Lietuvių Piliečių Draugija 
irgi pažadėjo prisidėti. Brock
tone smarkiai darbuojasi: Vin
cas Zinkevičius, Kamendulis ir 
vietiniai tremtiniai. Kviečiame 
visus atsilankyti, pasigrožėti 
programa ir pasilinksminti. Vi
sas šio parengimo pelnas ski
riamas mūsų badaujantiems 
broliams. Tremtiniai.

Michalinos Dubauskaitės - At- 
kočaitienės, ir Broniaus, kilu
sios iš Vilkijos vai., Kauno ap.

BALKE - Malckeit, Olga ir 
jos vyras Karolis, kilusi iš Ky
bartų, Vilkaviškio ap.

BANAITIS, gyvenęs Water- 
bury, Conn.

BARANAUSKAS, Vaclovas, 
iš Vilkaviškio ap.

BARKOWSKI, Natalia, ir 
Maria, pirmoji ištekėjusi už 
Merkner ,o Ona už Jurschat iš 
šikšnių, Tauragės ap.

BARTUSEVIČIUS, Adolfas, 
iš Pašvitinio vai., Šiaulių ap.

BARZDA, sūnus Antano, gi
męs ir gyv. Philadelphijoje,- 
gyvenęs Lietuvoje.

BASTYTE, Petronėlė, ’
Gelgaudiškio vai., Šakių ap.

BERNOTAITE, Julė, iš Kū
lių vai., Kretingos ap., gyvenu
si Argentinoje.

BIČKUNAITE - Sedleckienė, 
išvyko iš Palangos.

BLAŽEVIČIUS, Povilas, iš 
Daugailių parap., Antalieptės 
vai., Zarasų ap.

BOJAZINSKIEN®, Zina, 
New Yorke.

BOKAS, Antanas, 
kolo, iš Radviliškio 
dukterį Bronislavą.

BORKENHAGEN
kaitytė, iš Tauragės 
dletovm.

BRAZAITIS, Gustavas, iš 
Girkalnio vai., Raseinių ap.

BRAZIŪTE, Marija ,iš Bal- 
supių km., Marijampolės vai.

BUBLYS, Martynas, iš Kai
šiadorių vai., Trakų ap.

BUDAVIČIUS, Jonas, iš Pa
nevėžio ap.

BUTKAITE, Uršulė, iš Viek
šnių vai., Mažeikių ap., duktė 
Onos Butkienės - Dagilytės.

sūn. 
vai.,

iš

gyv.

My- 
turi

- Pauliu- 
gyv. Mid-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienč,
8 Winfield SL, So. Boston, Mara 

ProL Rašt. — Ona įveikiant,
440 E. 6th SL, So. Boston, Mara 

Finansų RašL — B. COnieni,
29 Gould SL, W. Roabury, Mara 

TsL Parkvay — 1884-W 
Iždininkė — Ona Siauri*.

51 Tampa SL, Mattapan, Mara 
Tvarkdarį — Ona Krasauskas,

11 Sprinser SL, So. Boston, Mase 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnyte,

110 H SL, So. Boston, Mara 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh 8L, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PA6ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUda, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mase

ProL RaiL — Jonas Glineckls, 
5 Thomaa Pk., So. Boston, Mase.

Jin. RaAL — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mase.

Itdininkas—Stasys K. GriganariCius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mara

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos saMj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Kas norite jsigyti Baulėtojs 
Califomijoje Namus ar kitas 

••uosavyfcas 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vbb Nesą Avė., 
Hollywood 38, Calif.

GRABORIA1

S.BmsevidiBirSim»;
MOTERIS PAGELBININKB J

Lietuvių Grabcrius-Balaamuotejua
Turi Notaro Telraa Z

a

i 
¥
i
*YAKAVONIS

Fanerai Homs
741 No. Matu St.

Brockton, Mase.
V. YAKAVONIS
LaMetuvIų Direktorius Ir 

Balaamustsjaa
Patarnavimas Dieną ir Naktį * 
Koplyčia šermenim* Dykai • 

Tel. Brockton 8-1988 4
Paieško

I Gorioasla UMya Vyrams ir Moterimi yra I

SOUTH BOSTON CAFE
• I I

MtK*KKKKKKK»MKSMtX*XI

z 
z 
z 
z 
z

MOVER8 — 
Intured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Movlnų

326-828 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

9

1. Viktorijos Karaliūtės iš 
Kybartų, vyro pavardė nežino
ma.

2. Petronėlės Muraškaitės iš 
Ambrase. Ieško Sabina Keži- 
naitytė - Vaitkevienė. D. P.

Camp. Hochfeld 1-50. 
(13b) Augsburg 

Bayem, U.S. Zone of Germany.
*

Vincas Balukonis* Savininkas.

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

giai patarnauja.

251 Vest Braadway, SmIIi Boston, Mkl

ZALETSKAS .
PUNKRAL HOMB

564 EAstBro«dway 
SOUTH BOSTON, MASS. t 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir BalsamuotoJaL *

Patarnavimas dieną ir naktį * 
Koplyčia iormonlms DykaL 

NOTART PUBLIC 
Tol. 8OU Boston 0818 

ŠOU Boston 2808



Penktadienis, Birželio 11 194? DARBININKAS

Amerikos Kongresas Ir Lietuviu Z
Tremtinių Į Ameriką Atvykimo ssa6 z leisti nuo

30 d., bus at- 
mokesčiu. Kas

“Dili S. 2242. wlūch was pre- 
«nted to the Senate by its 
Tudic:ary Committee, is favor- 
ble from many angles, espe- 

vially tovard 
tionals —

(Tęsinys)
ŽUVININKYSTE. 
POPIERMALKĖS.

TURIZMAS
Kitos progos naujaku

riams Alaskoje yra ga 
minti popiermalkę, žuvi
ninkystę, kailių pramonę 
ir turizmas. Bet visam 
tam reikia turėti kapitalo.

Iš Department of the 
Interior esame 
kad šiuo laiku 
matyti jokio valdžios pro
jekto. kuriuo galėtų pasi
naudoti naujakurių gru
pė. Alaskoie šiuo laiku v- X V eJ

ra nepaprastai didelė sto
ka gyvenamosios vietos. 
Tas yra didžiausia kliūtis 
čia an^yvendinti daugiau 
žmonių.

Bet koks tremtinių ap
gyvendinimas Alaskoje 
turėtų būti vykdomas pa
čių iniciatorių ir jiems bū
tų specialus valdžios pa
tvarkymas.

VVILEY BILIUS
Neseniai Senato Juridi

nė Komisija priėmė ir 
natui perda 
2242, žinomą DP Act of gyvenančių

♦♦♦ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
t 
Y 
r ❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖

sa

tus lai o
DP ko: 

,1948, kaip V/iley Bill, irę- rimo / 
■korduotą Senate Nr. 994. įkus di 
i Pagal ši sumanymą pir-jtaip tolia 
moję eilėje būtų įleisti pil
nas DP teises turį asme- 
nvs, kuriuos globoja IRO. 
Išskrininguotieji ir įjung
tieji į vokiečių ūkį tremti- 

kaip
i

pusę metų per dvejis me- Latvians and
turės pateikti 

usijai savo gyve- 
''erikoje raportą, 
ba, kur gyvena ir

71

E(V’’ HA VEIKS IKI 
195’ M. VIDURIO

P'°M matomą pra- 
vesti i-tatvmą, Komisiją 
DP “ei' alams skirti) 
merikes prezidentas. 
rafui j rįtariar>t, iš 3 
m0"111. veiks
1951 m. birželio 30 d. Ko
misini bus leista skelbti 

■ savo nuostatus ir jos vei- 
° bus Paskirtos atitin-
nustatyta, • j,:anios s-imcs.

Įs af”mo
’ečizu

A- 
se- 
as- 
iki

niai klasifikuojami 
“non eugible”.

Pagal įstatymo sumany
mą, tremtiniai turės būti 
gyvenę bet kurioje zonoje 
prieš šių metų pradžią, t 
y. 194S m. sausio 1 d.

Sumanyme i
kad bent pus? atyykstan-’ /s a,..mo sumanyme, 
em;?ų butų dirbę žemes u- esam2 mi.
kyj- ir butų pareiškę no- r5i<> , -ruraat,.ta neis. 
ro eia usiuose duoti. itj 1C0030 tremtinių. Mes 

Numatyta, kad pusė įsi-!reika’a”ome. 1 ad leistų 
EALF Pir

mininkas .tain pat prašė, 
;kad ir 3 daly sakiny 
,“countr-v cf nationalitv 
has been a^^-ed by a 
forel^ kad žodis

Į“anre^ed” būtu pakeistas 
s a v o žodžiais ‘ “occuni^d” arba 

turės a-1 “invaded”. Įstatvmo su-
JAV imi- manymo p-’oga B ' LF pir- 

Se- gracijos įstatymus, retu- mininkas kun. Dr. J. B. 
ve bilių. S rėš apsunkinti Amerikoje Končius pasiuntė sekan- 

darbininkų čio turinio pareiškimą:

patyrę, 
nėra nu-

ome. 
leidžiamųjų turės būti iš bent 400,000. 
kraštų, kurie yra sveti
mos valstybes užimti (čia 
aiškiai rodomas palanku
mas tremtiniams iš Lietu
vos. La4 vijos. Estijos, Uk
rainos dalies ir kt.).

Atvykstantis j i 
kvalifikacijomis 
titikti bendrus

Naujosios Anglijos Lietuvių
c

DIENA

8

Camp Immaculata, Putnam, Conn., mergaičių - vasarotojų būrelis, Seselių priežiūroje, žai
džia atvirame ore ir gražioje lankoje...

the Baltic Na- 
the Lithuanians,' 

Estonians. We 
are very happy to express our 
satisfaction and gratitude for 

i your efforts in supporting this 
bill. We hope that you will.; 
However, we would likę to 
suggest certain changes for 
further consideration.

In Section 3 of the Bill con- 
cerned with the^eligibility of 
displaced persons, we would 
suggest a change in the word- 
ing of the sentence “country 
of nationality has been annex- 
ed by a foreign power”. 
would be more appropriate to 
ūse the word “occupied” 

i“invaded” instead of “annex- 
ed" because the original word- 
ing might imply that the U. S. 
Govemment has recognized an 
annexation.

I The proposed number . of. 
eligib’e displaced persons forĮ 
admission to the United Statės' 

j os far too small. It would be 
more desirable to admit during Mokyklų durys užsidaro, 
a period of two years. at least skubate namo, slepiate knygas 

i 400.000 displaced persons. *r pradėsite vasaros poilsį.
We appreciate all that you Sakykit, ar Jūs dabar pasi- 

are doing in this important liksite mieste? Ar Jums bus 
| and humanitarian endeavor ma-l°nu ^en kęsti karščius, 
and trust that you will give kvėpuoti tuos dulkių debesis ? 

i your consideration to the sug- nenorit pasilikti tarp
gested changes. These few mi- 

tnor changes would raake the 
bill more aąuitable”.

lt

or

CAMP IMMACULATA VĖL KVIEČIA JUS!
4

Mielos Lietuvaitės!
Jau pasibaigė mokslo dienos. 

Jūs pavargot, liepos 25 didžiuliu pikniku, 
ir sveikata Į stovyklą priimamos mer

gaitės nuo 7 iki 16 metų. Galit 
Lietuvaitės, jas atvežti visom keturiam sa-

BALF pirm. kun. Dr. J. 
Končius bal. 16 d. yra nu
siuntęs tokį pareiškimą: 

(Bus daugiau)Latvių ir estų šalpų cen
tro organizacijų atstovai, 
susitarę su BALF, padarė 
panašius žygius.

Kongresas pernai prieš 
save turėjo Stratton bilių, 
kuriuo buvo numatyta į-, 
leisti 400,000 tremtinių.! 
Šio biliaus pravedimui 
pritarė bažnytinės, visuo
meninės, darbo ir pramo
nės organizacijos. Kai ku-! 
rie valdžios pareigūnai ____

j sunkiai dirbo biliui pra-^^^įBaį"" m^Tpietai 
įvesti, bet. Kongreso ter- Kiekvienas ši, pemkai-
;mmu tariant, jis mirė ko
mitete...

Be Wiley biliaus, Kon-

Švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

į Parašė vysk. Petras Būčys, M
j L C. “Darbininko” leidinys.
į 1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 

i bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
” vykių istoriją. Pasižymėjęs ti- i 

kėjimo klausimuose mokslinin- ’r sustiprėsit.

tų kraštų mūsų tose siaurose birželio 27 dieną, paskutinį šio 
gatvėse. Jūs jau ilgai sėdėjot mėnesio sekmadienį. Užsidarys 
mokyklos suoluose, 
nusibodo, gal net 
nusilpo.

Taip, Jaunosios
Jūs turit progą palikti tas dul- vaitėm, galite ir dviem. Pagal 
kės,' karščius, nemalonius gat- nusistovėjusią tvarką priima- 
vių kvapus. Štai Nekalto Pra- ma visam mėnesiui, arba tiktai 
sidėjimo Seselės ir vėl Jus dviem pirmosiom bei dviem 
kviečia pas save į Putnam, Ct., paskutiniosiom savaitėm, 
į savo gražiąją vasaros stovy
klą — Camp Immaculata.

Čia jau nebe pirmą kartą su
sirenka Amerikos lietuvaitės, 
čia jos linksmai, naudingai ir 
sveikai praleidžia keturias sa
vaites. Kviečia Jus visas, iš vi
sų Amerikos kraštų, o ypač iš 
Naujosios Anglijos miestų ir 
miestelių. Čia Jūs
pernykštes drauges, susipažin-j 
šit su naujomis, išgirsite gra-i 
žiu, įdomių dalykų apie gražią-1 
ją Lietuvos šalį, mokysitės tymo Nekalto Prasidėjimo Se-
darbelių, pasilinksminsit, pail- sėlių vasaros stovykloje.

susitiksit!

Prašom registruotis Juo j pat, 
vėliausiai ligi birželio 22 die
nos. Vietų skaičius ribotas. Dar 
yra laisvų vietų pirmosiom 
dviem savaitėm. Vienos savai
tės mokestis — $12.50. 
vykios reikalais 
adresu:

Rev. Sister Superior 
Immaculata Conception 

Convent
R. F. D. #2, Putnam, Conn. 
Laukiame Jūsų. Iki pasima-

Sto- 
kreiptis šiuo

PIRMADIENI

trečią laidą. Kaina $3.50.

i

amatinin-

nepiliečių,

Trečia, Fellows bilius į-

tų...
Būtų labai naudinga, jei

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27. Massj

Lietuvos j Ameriką nega- 
i nė vienas

I

V įsi keliai Liepos 5 dieną ve le j Uarianapoiio Kolegijos puikųjį 
ą, kur Įvyks tradicijinė NAUJO JOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA.
Čia atvykę tiarai nesigailėsite. -s pamatysite daug naujų dalykų, 
•‘puoši4 e tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 

uis ir prieteliais.
>us įvairių žaislų, skabiu valgių ir g'rimų. Kolonijos, organizuoki- 

anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir tt. Pikniko 
įgimo komisija yra pasielgusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Ramybes Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M.

.tęs bus giliai sujaudintas. Gra- jjįa jūsų dukrelių. Siųskit jas Juras, 1943 m., 544 pusi, 
žiai išleista, su daugybe pa- Į 
veikslų. Amerikos

ris H. R. 6163. Jį siomis 
dienomis Driėmė Atstovų 
Rūmų Teisių Komisija. 
Pagal jį, būtų įleista 200,- 
000 tremtiniu per 2 metus. 
Dabar Amerikoje laikino
mis vizomis gyvenančių
15,000 svetimšalių gautų į 
teises čia apsigyventi iri 
tapti Amerikos piliečiais.

Pagal šį įstatymo suma
nymą, pirmoje eilėje vizas 
gautų ūkininkai, gydyto
jai, dantistai,
kai. Toliau — Amerikos 
piliečių ar ir

Y bet gyvenančių Ameriko-
Y je kraujo giminės. Karo 
X> našlaičiai būtų įsileisti be
X kvotos.
XI Šis bilius taip pat reika- 
X lingas kelių pataisymų - 
X; pakeitimų. Jis nurodo, 
X kad pusė būsimų imigran- 
f tų skaičiaus vizų bus į-
Y skaitoma jų valstybių
Y kvotos sąskaiton ateičiai.
Y Jei toks ateities “mortgi-
Y čius” būtų priimtas, tai iš
Y r ’ * * * —■’ — —

X lėtų įvažiuoti
X asmuo gal net per 100 me-
XYY būtų atsisakyta nuo afi-
Y devitų reikalavimo.

Y statymui vykdyti numato
X ne komisiją, bet vieną 

Koordinatorių. Būtų daug
X tiksliau, jei įstatymą vyk- 
X dytų trijų asmenų komisi
nį ja.

Ryšium su šiuo bilium,

Brangūs Tėveliai!
Štai Camp Immaculata lau-

jiš visur. Čia jos bus auklėja-' ši maldaknygė panaši į aukš- 
Uętuviamsjnjos lietuviškoj ir Dievo meilės čiau minėtą. Taip pat visais at- 
* ĮjUg rūpestingai prižiū- > žvilgiais graži, naudinga ir pa-

Jrimos, kad nenukentėtų nenuo-jtogi. Puošnūs viršeliai, paauk- 
bodžiautų. Tarp miškų, miške- jsuoti pakraščiai, rinktinės mai
lių žaliuose laukuose, žydinčio- dos ir paveikslai. Kaina—$2.75. 
se pievose jos pasisems svei-j 
katos ir džiaugsmo. |

Camp Immaculata prasidės j

“Darbininkas”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Dėl “7>«b” vieloje “Trealment" Rūkykite OLD GOLDS

Tegul kiti savinas 
mėnulį... Old Gold 

teikia Pasaulius 
Malonumo!


