
f

▼ * V v r r ▼ -r ■-»- s-

BCSTOJI PUBLIC JjI 
CHISF 0F BOOK 
r’eferencb 
COPLEY SQ

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

Vyskupas Ketteleria.
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Kelionė nuo jūrų iki jūrų
Konvencijų išvakarėse
Daugiau “Dievo paukštelių”

Amerikon
Prez. Trumanas niekada ne

pasirodė stambia asmenybe ir 
nidkas niekad jo teikiu nelaikė. 
Dabar per savo kelionę nuo jū
rų iki jūrų dar labiau jis su
menkėjo. Buvo tvirtinama, kad 
ta jo kelionė nesanti politiška. 
O pasiekęs Pacifiko pakrantį, 
Prez. Tiruman vienoje savo kal
boje pareiškė, kad dabartinis 
Kongresas esąs aršiausias iš 
visų buvusių Amerikos Kon
gresų. Tas 'komplimentas, buvo 
taikomas respublikonams, nes 
dabar jie sudaro Kongrese di
džiumą ir jame vadovauja. Į mi
nėtą komplimentą respubliko
nas Haileck atsimokėjo lygiai 
tuo patim, būtent, pasakė, kad 
Truman esąs menkiausias Pre
zidentas iš visų buvusių Ameri
kos Prezidentų.

Prez. Truman savo kelionėje 
padarė ir daugiau netaktų, ku
rie sumažino jo šansus būti no
minuotu ir menkesnius šansus 
laimėti, jei jis bus nominuotas.

•

Esame išvakarėse didžiųjų 
partijų konvencijų, kur bus iš
rinkti kandidatai į Prezidentus. 
Ir respublikonai ir demokratai 
savo konvencijas laikys Phila- 
delphijoj. Kuriems kandidatams 
konvencijose mes velijame lai
mėti nominacijas? Po to, ku
riam kandidatui mes velysime 
laimėti lapkričio mėnesyje? Už 
kurį kandidatą mes atiduosime ganavičius, ižd.; L Drusinskas, rašt; Bronius Kudirka, vice pirm., ir Albinas Neviera, vice pirm, gįįkąį išsitrauktu ''iš Ber-

LRKSA 56-to SEIMO RENGIMO EKZEKUTYVIS 
KOMITETAS PLANUOJA...

Penki KunTgai Išvyko
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New York — Penki ka
talikų kunigai išvyko or
laiviu Genevon, Šveicari
jon, dalyvauti konferenci- 
jon, kur bus aptarta bū
dai, kaip geriausiai pagel
bėti Amerikon atvyks
tantiems tremtiniams.

Šie kunigai yra Natio- 
nal Catholic Welfare Con- 
ference bendradarbiai.

Prašo Išlaisvinti Belaisvius
Vienna — Austrija vėl 

padavė prašymą Sovietų 
1 Rusijai išlaisvinti 17,000 
austru, karo belaisviu, ku
riuos Rusija dar tebelai
ko.
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Atstovu Butas Sutrumpino Jaunų 
Vyrų Draftavimo Laikų

Palieka Prezidentui šaukti vyrus 
militarėn tarnybon

Washington, D. C. — J. 
V. Atstovų Butas 156 bal
sais prieš 88 sumažina 
jaunų vyrų, nuo 19 iki 25 
m. • amžiaus, draftavimo 
militarėn tarnybon laiką 
nuo dviejų metų iki vienų.

Taipgi 145 balsais prieš 
38 nubalsavo, kad šauki
mas vyrų militarėn tarny
bon paliekamas Jung. Val
stybių Prezidentui, o ne 
Kongresui. Senatas tokį 
pat pasiūlymą atmetė.

245,000 DariMnky 
Be Darbo
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Ritai Išėjo Iš Berlyno Tarybos
Susirinkimo.-Daugiau Nebegrįš

Berlynas, Vokietija — L .
Sovietų Rusija visiškai iš- į Lietuvoje,

Kad atatinkamai priėmus mūsų seniausios ir didžiausios fraternalės organizacijos — Liet
R. K. Susivienymo Amerikoje 56-tą Seimą, Bostone, reikėjo daug planavimo, galvojimo. Čia tū/os susirinkimo 
matome Ekzekutyvį Komitetą darant planus. Sėdi iš kairės į dešinę: Pr. Razvadąuskas, ko-pir- — 
mininkas; Metropolijos Distrikto Komisionierius, adv. Jonas J. Grigalius, pirminikkas; Šv. Pet- Jung~ Valstybės i 
ro par. klebonas, kun. Pr. Virmauskis, dvasios vadas, ir Jonas Glineckis, ižd. Stovi: Stasys Gri-

ir cypia, kaip gera dabar 
, bet patys ten 

siskyrė iš keturių valsty-'nevažiuoja? Kodėl??? 
bių ryšio, kai jos atstovai 
išėjo iš Berlyno komanda-

-1

Rusai, matyt, nori, kad
1 ir Vaka

rų Europos valstybės vi-

Austrai ja Uždraudė Lietu
viams Tremtinio 

Registruotis
įi.i.r ...<

Detroit, Mich. — Auto
mobilių Industrijoje šią 
savaitę randasi 245,000 
darbininkų be darbo dėl į- 
vairių trūkumų.

General Motors paleido 
vienai savaitei 200,000 
darbininkų dėl trūkumo 
plieno. Fordo’ dirbtuvės 
paleido 30,000 dėl trūku
mo reikalingų dalių, 
Chrysler Corp. paleido 
15,000. Tiek darbininkų 
bedarbiauja, o žmonės ne
gali gauti naujų automo
bilių.

Autcmbffiu Užmušė 6orskį

Praneša, kad sovietųą, birželio 27, 10 vai. rytą iškilmingomis pamaldomis Sv. Petro lietuvių par.Seimassavo balsus? Atsakymas tur

Webster, Mass. — Bir
želio 16 d. vakare automo
biliu užmušė Praną Gors- 
kį, 57 m. amžiaus, einant 
gatve. Policija sako, kad 
ji areštavo Antaną Pūtį iš 
Worcesterio, kuri kaltina 

d jis savo važiavimu 
pavojų.

šiame miestelyj laike 
dviejų metų.
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laimėtų tie kandidatai, kurie 
griežčiausia yra nusistatę prieš 
■tautų naikintojus — Maskvos 
viešpačius. Lapkričio 2 dieną 
savo balsus atiduosime už tuos, 
kurie griežčiau statysis prieš 
žmonijos ir taikos priešą — Ru
siją.

South Bostone įvyks firmas Muziko*, Dainų ir Šokių Festivalas, o birželio 29 d., 7:30 vai. va
kare Šeiminiai parengimai vainikuosis iškilmingu bankietu, Hotel Statter, kuriame principalę 
kalbą pasakys Jo Eks. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D. Į visus parengimus laukiama 
gausaus lietuvių atsilankymo. *

“TEGUL STALINAS ATVA
ŽIUOJA IR PRISIKRAUNA”

Čekai Bėga Iš Savo 
Tėviškės

IW* - - ^ ykusius lietuvius,
bes ir Vakarų Europos latvius ir estus pas juos į- 
valstybės yra paraiškų- siregistruoti. 
sios, kad jos nesitrauks iš, 
Berlyno.

Sovietų Rusijos sudary
ta Liaudies Kongreso Ta-

Australijos vyriausybė 
jiems uždraudė registruo
tis, nes ji nepripažįstanti 

^ta7d^“vaka^'valsity- Pabaltijo valstXbių paver- 
reikalavimus, ®imo’ _________

JisaJūfc^šNori

Kai kas nei demokratų, nei 
respublikonų vadų tarpe neatsi
rado tokių, kurie su reikiamu 
griežtumu išeitų prieš Rusiją. 
Nieks nestoja taip drąsiai prieš 
tautų smaugėją Rusiją, kaip 
kad anuomet prieš nacišką Vo
kietiją. Nors Maskva jau tūks
tantį ir vieną sykį įrodė, kad A- 
merika su ja tiek biznio tegaili 
daryti, kiek galėjo su Hitleriu, 
bet Amerikos vadai vis dar ne
praregi. Tai yra labai keista, 
bet nusiminti nereikia. Maskvos 
ponai, jų pakalikai šioje šalyje 
ir kitose šalyse nesnaudžia. 
Nuolat daro šunybes ir kiau
lystes Amerikai. Maskva ir jos 
pakalikai tų šunybių ir kiau
lysčių Amerikai tiek pridarys, 
kad pagalios jai tas tiek įgris, 
kad ji pasakys: “Gana. Atėjo 
laikas suvesti sąskaitas. Atėjo 
laikas Maskvos ponams pada
ryti tą. ką padarėme Berlyno 
ponams...”

Tokių dalykų padėti matant, 
darosi keista išvada. Priseina 
džiaugtis, kai Rusija daugina 
savo kiaulystes ir šunybes. Pri
seina palinkėti, kad Maskva 
savo šunybes ir kiaulystes dau
gintų ir didintų. Per tai, ir tik 
per tai tegalime sulaukti Lie
tuvos ir kitų naikinamų tautų 
išlaisvinimo.

New York — Čia, uoste 
buvo prikraunamas viso
kiomis gerybėmis Jugo-
išsisėmus, Amerika padarys tą, 
ko mes jau seniai laukiame. To
dėl tegu uja Wallace Washing- 
tono ponus, tegu jis drąsina

Ar Wa<llace kaip nors mums 
pasitarnauja? Taip. Jis tam 
tikru būdu pasitarnauja. Jis, 
besibičiuliaudamas su Maskvos 
ponais, drąsina juos Amerikai 
daryti šunybes • ir kiaulystes, 
kurios gelbsti Amerikos kan
trybę išsemti. O tai kantrybei

Londonas, Anglijos 
viacijos Ministerijaslavijos keleivinis - preki-1 

nis laivas “Radnik”. Kro
vėjai užtiko didžiąjame 
laivo salione iškabintus 

j Stalino ir Tito portretus 
j ir komunistų emblemą 
i kūjį ir piautuvą. Darbi
ninkai taip pasipiktino

Maskvos ponus kuolus tašyti ;gjais darbo žmonių smau
gt Dėdės Šamo galvos. Tegu ggjų portretais, kad ėmė 

" ir sutreikavo, reikalauda
mi prašalinti. Stalino ir 
Tito portretus, o kūjį ir 
piautuvą į sieną atsukti.

Mesdami krovimo dar-

jis reikalauja jiems atiduoti 
Europą, Aziją, Afriką, Alaską, 
Kaliforniją ir pagalios tereika
lauja užleisti jiems sostus Wa- 
shingtone.

Iš tikrųjų labai keistas mūsų bą darbininkai pareiškė:; 
noras, bet kito būdo Amerikos “Lai Stalinas ir Tito at- Į 
vadams praverti akis nėra. I važiuoja ir 
Dangaus keršto šaukiančios savo laivą”, 
skriaudos, padarytos pasaulio; 
tautoms per Roosevelto politi
ką, Amerikos vadų nejaudina.

•
Pasižymėjęs radio kalbėto

jas Kaltenbom pasidžiaugė 
Kongrese pravedamu įstatymu, 
kuriuo bus įleista Amerikon 
apie 200.000 tremtinių. Nurodė,

A- 
_ Pa

skelbė, kad į jų karo avia
cijos aerodromą Mansto- 
ne, nusileido 21 Čekoslo
vakijos pabėgėlis. Jų tar
pe dvi moteris, du vaikai, 
penki orlaivio įgulos na
riai ir 12 jaunų vyrų. Jie 
visai mažai bagažo atsive
žė. Reiškia, jie rizikavo 
savo gyvybę bei ilgą bol
ševikišką kankinimą, ban
dydami bėgti iš savo tė- 

įjviškės, kur įsigali komu- 
‘..nistinis teroras.

Jie labai džiaugėsi lai- 
prisikrauna mingai pasiekę laisvąją 

‘Angliją.

500 SUŽEISTA RIAUŠĖSE 
PRANCŪZIJOJE

bėms tris
būtent, kad jos atsisakytų 
nuo sudarymo vokiečių 
valdžios vakarinėje Vo
kietijoje, kad ištrauktų o- 
kupacinę kariuomenę ir 
kad sušauktų Keturių Di
džiųjų taikos konferenci
ją-

Rusų akcija komanda- 
tūroj, kuri yra labai pa
naši į jų išėjimą iš Alijan
tų Kontrolės Tarybos su
sirinkimo kovo 20 d., vi
siškai padalino Berlyną į 
Rytinę ir Vakarinę stovy
klą.

Rusijos atstovų “pasi
vaikščiojimas” gali pada
ryti’ir daug gero. Jung. 
Valstybės ir Vakarų Eu
ropos valstybės aiškiau 
pamatys ko siekia Rusija.

De taperi Valdžia tao
Pasitikėjimą

Roma — Italų parla
mentas 346 balsais prieš 
157 pareiškė de Gasperi 
valdžiai pasitikėjimą.

Kaip žinoma, Italijos 
valdžioje nėra komunistų 
nei kairiųjų socialistų. 
Todėl raudonieji ir siunta 
prieš tą valdžią.

New York — Teisingu
mo Departmentas kreipė
si į Federalį Teismą su 
prašymu išduoti draudi
mą gręsiančiam laivų dar
bininkų streikui.

Septynios unijos paskel
bė išeisiančios į streiką po 
birželio 15 d., kuomet jų 
kontraktas pasiba i g i a. 
Norima, kad teismas iš
duotų draudimą streikuo
ti ir įsakymą abiem pu
sėm pradėti tikras dery
bas.

lietuvių Katalikų Radio 
Programa

Streikai išsiplėtė ir į ki- 
krautuves

Clermant Ferrand, Pran
cūzija — Mažiausia 500 tas dirbtuves, 
žmonių tapo sužeista riau- ir transportacijos imones.

QuterW Vyksta Suomijai 
Pagalbon

šeštadienį, birželio 19 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuviška radio programa iš WESX stoties, Salėm.

Kalbės kun. Pranciškus M. Juras, Kunigų Vieny
bės ir LDS Centro pirmininkas.

SEKMADIENBS RADIO PROGRAMOS
Sekmadienį, birželio 20 d., 9 vai. rytą iš naujos 

WVOM radio stoties, Brookline, Mass., pirmą kartą 
bus transliuojama lietuviška radio programa.

Kalbės kun. Pr. M. Juras ir p. Pranas Razva- 
dauskas.

Pasukite savo radio rodyklį ant 1600 kilocycles 
ir klausykite naujos lietuviškos radio programos iš 
WVOM (Voice of Massachusetts) naujos radio sto
ties, Brookline, Mass.

Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą, kaip paprastai, į- 
vyks Lietuvių Katalikų Radio programa iš WESX sto
ties, Salėm, Mass.

Kalbės kun. Placidas Barysa, O.F.M., iš Kenne- 
bunkport, Maine.

Visus skelbimus, pranešimus, sveikinimus pri- 
duokite asmeniai arba siųskite šių programų vedėjui, 
Antanui F. Kneižiui šiuo adresu:

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

Tel. SOirth Boston 8-2680 arba NOnvood 7-1449

Philadelphia, Pa. —Dvy
lika jaunų vyrų ir moterų 
išvyko į Suomiją pagelbė- 

> darbuose, 
taip paskelbė American 
Friends Service Commit- 
tee.

Tie 12 yra tik dalis 60 
jaunuolių užsiregistravu
sių vykti per vasarą į 
Suomiją dirbti statybos 
darbuose, vadov y b ė j e 
Quaker International Vo
luntary Service.

Ar girdėjote, kad lietu
viai komunistai organi
zuotų talką, ar vyktų Lie
tuvon pagelbėti atsistaty
ti? Kodėl? Kodėl jie čia 
tupi kaip pelės po šluota

apie rrairun ų. rvuroae, §jame industriniame Dėl to daugelis dirbtuvių į išvyko į Suon
kad tuo reikalu labai pav3uo- mįeSĮe Riaušės kilo, kuo- liko uždarytos ir susisie-. ti atstatymo 
ta. Girdi, jei nebūtų pavėluota. me^ p0Įjcįja prievarta iš- kimas, bei transportacija. taip paskelbt 
ui Palestinoj nebūtų įvykęs ;yarg 3 000 streikierių iš suparaližuota. iFriends Servi
kraujo praliejimas. Į didžiulės metalo atidirbi- Aišku, šiuos streikus su- tee. •didžiulės metalo apdirbi

mo dirbtuvės.
į Streikieriai buvo varo
mi lauk už tai, kad jie ten 
Įvykdė bolševikų sumany- 
įtąjį, (bet niekad Rusijoj 

.) “sit-down” 
kitas kas, o Amerika atsako už streiką/ 
tai, kad jų tėvynės pateko į Į Susirėmimas buvo smar- 
Maskvas Erodo nagus. Ameri-,ku8> Riaušininkai polici- 

------ : —♦«*; ~jnįnkams metė į akis rūgš
tį (acid) dėl to apie 30 po
licininkų buvo laikinai ar 
ant visados apakinti.

Pavėluotas įsileidimas dalies 
tremtinių yra menka Amerikos 
malonė. Mizemas ir minėto kal
bėtojo balselis teisingumo var
dan. Ne kiltas kas, o Amerika 
atsako už tremtinių likimą. Ne nevartojamą) 

leno 4 mnmtlin ••
kad jų tėvynės pateko į į

kos vadai to nenori matyti ir 
nenori nei užsiminti apie žy
gius tuos kraštus išiaisvirtti. * 

P. G.

Aišku, šiuos streikus su
kursto ir praveda komu
nistinis elementas, neva 
tai reikalaudami algų pa
kėlimo, bet tikrenybėje 
šalies demoralizacijos tik
slu, kad galėtų pasigrobti 
valdžią į savo rankas. Ta
da, žinoma pasibaigtų 
streikai, kaip pasibaigė 
Rusijoj arba jos kontro
liuojamose šalyse. Prie 
komunistų streikieriams 
kulka pakaušin ar Sibiras.

e
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Visi nuteistieji turės “atpajcutavoti” 
už nepaklusnumą Kongresui

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas atsisakė 
svarstyti apeliacijas taip 
vadinamo “Be n d r o j o 
Priešfašistinių Pabėgėlių 
Komiteto” 11 narių, kurie 
federalio apskrities teis
mo buvo nuteisti piniginė
mis ir kalėjimo bausmė
mis už tai, kad jie atsisa
kė atnešti ir parodyti to 
komiteto knygas ir kitus 
dokumentus Kong r e s o 
Priešamerikoninės Veik
los Tyrinėjimo Komitetui.

J. V. generaHs prokuro
ras Clark paskelbė, kad 
tas “Bendras Priešfašisti
nių Pabėgėlių Komitetas” 
yra kenksmingas šiam 
kraštui. Kongreso Prieš
amerikoninės Veiklos Ty
rinėjimo Komitetas norė
jo ištirti jo veiklą. Bet jo 
valdybos nariai nepasida
vė tyrinėjimui. Taigi už 
nepaklusnumą Kongresui 
jie buvo patraukti į fede- 
ralį teismą ir teismas juos 
visus nubaudė. Pirm. Ed- 
ward K. Barsky nubaudė 
6 mėn. kalėjimo ir $500 
pinigine bausme ir kitus 
10 to komiteto narius nu
baudė po 3 mėn. kalėjimo 
ir po $500 pŪNgine baus*

Aukščiausias Teismas 
taip pat atmetė ir komu
nisto Gerharto Eislerio a- 
pelįaciją, kuris atsisakė 
Kongreso Komitetui atsa
kyti į klausimus. Federa- 
lis teismas jį nubaudė 1 
metus kalėti ir $1,000 pi
nigine bausme. Eisleris y- 
ra nubaustas ir už tai, 
kad jis, reikalaudamas 
paso, užslėpė, kad priklau
sąs Vokietijos komunistų 

DĖMESIO!
U|/ • I • | ♦ HKvieslys j Laisvę

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. 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. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Užsakymo lapelis 
iškirpti 

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

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

partijai. Taigi Eisleris ne 
tik turės sėdėti kalėjime, 
bet jis gali būti ir depor
tuotas.

Kr -1!.1-- ŠImcJUUa nrasiuois RUĘyięKio 
19Ml .

Asmąra, Eritreą — A- 
merikos Armijos “lekian
ti tvirtovė” žuvo kur nors 
Saudi Arabijoj, po to kaip 
iš to orlaivio laimingai 
nusileido 19 žmonių.

Orlaivis pateko į smėlio 
audrą ir jo pilotas, nega
lėdamas nusileisti, įsakė 
visiems šokti lauk. Jis li
ko su vienu pagelbininku. 
Jų ir orlaivio likimas neži
nomas. Nusileidusieji lai
mingai pasiekė Dhahran 
miestą. •

SuMtam 8 080 Packar- 
do Darbininkų

Detroit, Mich. — 8,000 
Packard Motor Co. darbi
ninkų, priklausančių Uni
ted Auto Workers. CIO 
unijai, išėjo į streiką už
darydami dirbtuvę.

Streikas kilo dėl nesu
tarimo dėl naujo kontrak-
to tarp kompanijos ir u 
nijos.

Sdndėfiy
Sustreikavo

San Francisco, Cal. —
Virš 7,000 sandėlių darbi
ninkų, priklausančių prie 
CIO unijos, sustreikavo, 
reikalaudami algų pakėli
mo. Streikas paliečia apie 
200 įmonių.

Kaip Rusas "Atrado”
Elektrų

I - - - - - - - - į 
(Jis Tapo Elektros

Užmuštas) • |
Washington, D. C. — į 

Nors civilizuotas pasaulis 
žino, kad elektrą atrado 
amerikietis Ben j a m i n 
Fraklin, bet Sovietų Rusi
jos laikraštis “Trud” pa
skelbė “svietui”, kad elek-į 
trą pirmas atrado rusas 
Lomonsow.

Pasirįžta šis rusų tvirti
nimas patikrinti. Atsikrei
pus į George VVashington 
Universiteto Inžinerijos 
Departmento viršininką 
Norman Bruce Ames. Jis 
pareiškė, kad jokių žinių 
nėra apie rusą Lomonso- 
vą, ką nors bendro turėju
si su elektros atradimu, 
be to jis buvo užsiėmęs 
rusų kalbos reformavimu, 
o ne teknika. Bet yra vie
nas rusas turėjęs pirme
nybę elektros srity. Vie
nas rusas profesorius iš
girdęs apie Franklino iš
radimą užsimanė jį pa
mėgdžioti. Jam bebezdžio- 
naujant su Franklino išra
dimu, jis tapo elektros 
užmuštas. Taigi pirmuti
nis pasauly žmogus, žu
vęs nuo atrastos erdvėje 
elektros buvo rusas. Jis 
tikrai “atrado” elektrą.

Išbandė OriaMus, Kurie
Lekia fireiŠan Ui Mh

į D, "C. — 
Jungtinės Valstybės paga
mino ir išbandė du orlai
vius, kurie lekia greičiau 
už balsą. Orlaiviai žinomi 
kaip XS1.

Karo Aviacijos Sekreto
rius W. S. Symington, pa
reiškė, kad tais orlaiviais, 
vairuojant ka pitonui 
Charles E. Yeager, balso 
greitumas tapo pralenk
tas daugelį kartų.

Su tokiu orlaiviu į Lie
tuvą būtų galima greičiau 
nuskristi nei traukiniu iš 
Bostono nuvažiuoti į New 
Yorką.

Ugnė Pas UgaMestas 
"Atvažiavo

Phiiadelphia, Pa. — Ne
senai čia ugniagesiai at
sakydami į gaisro aliarmą 
telefonu nuvyko į nurody
tą vietą prie geležinkelio, 
bet jokio gaisro nerado. 
Tuomet pasirodė keli ge
ležinkelio darbininkai ir 
liepė ugniagesiams nesi
rūpinti, nes gaisras gali 
pribūti bile minutę.

Ir ištikrųjų, už valandė
lės garvežys atstūmė de
gantį vagoną, kurį ugnia
gesiai užgesino.

Dever Kandidatuos . 
| Gubernatorius

Boston— Paul A. Dever, 
buvęs Mass. valstijos pro
kuroras, paskelbė, kad jis 
kandidatuos į gubernato
rius iš Demokratų parti
jos.

Buvęs gub. Maurice J. 
Tobin yra savo draugams 
pareiškęs, kad jis kandi
datuosiąs šį rudenį į gu
bernatorius. Taip atrodo, 
kad tarp šių žymių demo
kratų gali būti smarki 
politinė tarpusavio kova.

b
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Iš bendro vaizdo paskendusio vandenyje iš 
išsiliejusios Columbia upės Vanport, Ore., čia 
matome tik vieną iš tūkstančio atsitikimą, kai 
per vandens sugriautus ir nešamus namų ir gele
žinkelių rastus ir medžius, išgelbėta moteris. Tai 
šiurpus vaizdas žiūrint į visą naikinantį ir su sa
vim nešantį srovės vandenį.

ATVYKO 20 LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ

1948 m. birželio 13 d. lai- brolis ir buvo švietimo ko- 
YU ERNIE PYLE atvyko misaras, bet apie okupan- 
iš Vokietijos 20 lietuvių tų suplanuotą Lietuvos 
tremtinių. Pakeliui į New Į žmonių išvežimą arba ne- 
Yorką laivas dalį keleivių' žinojo, arba kalbėt bijojo, 
išsodino Kanadoje, kurių! Pelitinėmis pažiūromis 
tarpe 28 lietuvius (18 mo- juodu ir anksčiau nesuta- 
terų ir 10 vyrų) namų ruo- rė, todėl abu vengdavo po- 
šos ir kitokiems darbams, i litiniais (klausimais kalbė- 
I New Yorką atvykusieji' 
lietuviai išsiskirstė pas gi-

cnia*

Mykolas ir Magdalena 
Barauskai su dukra Ry- 
maite ir sūnum Stanislo- 
vu apsistojo: 23 Ash St.,Į 
Jersey Ciity, N. J.

’ ..............i
| 
j

j 

I
i

ti, o bolševikų okupacijos 
metu abu politinių pasi- 
kalb&jtmų vengė.

ŽIŪRĖK, IR VĖL JIE
VADA...

Prasidėjus Lietuvos 
žmonių masiniam išveži
mui, Pijus Venclova buvo 
didelės liaudies mokyklos 
vedėjas Kaune, ir jo žinio
je dirbo 14 mokytojų, ku
li, : r -,
bolševikų išvežti. Įvykių 
sujaudintas jis norėjo tuo-

apsi- 
Ave.,

Henrikas Bitėnas, JAV 
pilietis, apsistojo: c/o 
Cath. Comm. for Refu- 
gees, 350 Fifth Avė., New 
York, N.Y.

Agota Butkienė, apsisto
jo: 7034 S. Fairfield Avė., 
Chicago, UI.

Janina ir Vytautas Ja- 
nuškiai su sūnum Vytautu; 
apsistojo: 6802 Superiorį 
Avė., Clevelamd, Ohio.

Antanas Mačionis apsi
stojo: pas p. Stephens: 
2008 Mt. Vernon Street,! 
Philadelphia 30, Pa.

Vytautas Meškele 
stojo: 294 Benham 
Bridgeport, Conn.

Auselija ir Felicija Pas- 
lavičiūtės apsistojo: 4851 
S. Marshfield Avė., Chica
go, UI.

Antanas Pocius apsisto
jo: 48 W. 30 Street, Bay- 
onne, N.J.

Vytautas šatkus apsisto
jo: 10345 S. Peoria Street, 
Chicago, UI.

Izabele Sirutiene su duk
ra Birute apsistojo: 400 
Grant Avė., Brookiyn, 
N.Y.
LIETUVOS OKUPANTŲ 

KOMISARO BROLIS
t

Pijus ir Angelą Venclo
vos su dukra Aušrele apsi
stojo pas seserį: 71 21 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
m. — Atvykusis Pijus 
Venclova yra tikrus brolis 
Lietuvos okupantams ru
sams tarnaujančio komi
saro Venclovos, su kuriuo 
jis paskutinį kartą matė
si 1941 metų birželio mė
nesio 13 dieną — vieną 
dieną prieš masinį Lietu
vos žmonių išvežimą. Nors

N£RA KANDIDATO 
STALINO KONSTITUCI

JAI DĖSTYTI...
Dalis darbininkų užėjus 

bolševikams stiprios pro
pagandos pagauti buvusi 
nuteikta jiems palankiai, 
bet tas truko neilgai. Čia 
atvykusis papasakojo, ke
lis būdingus įvykius iš sa
vo patyrimo.

Įsitvirtinę bolševikai įsa
kė mokytojams organi
zuoti “Įiaudies švietimo 
kursus , kuriuose buvo 
dėstoma rusų kalba, keli 
kiti dalykai ir svarbiau
sia — tai Stalino konstitu
cijos aiškinimas. Prieš ati
darant kursus buvo su
šauktas mokytojų posėdis 
pasiskirstyti dėstomiems 
dalykams. Pasiskirsčius 

j dalykus neatsiranda kan- 
l didato Stalino konstituci- 
! jai dėstyti. Nesant išeities, 
'dalykas atitenka mokyk
los vedėjui Venclovai. Per 
fabrikų darbininkų komi
tetus bolševikai į kursus' 
suvarė apsčiai, tarp kurių 
buvo ir entuziastų. Ypa
tingai kritęs į akį vienas 
vyresnio amžiaus darbi
ninkas, kuris ateidavęs į 

_________ l
Nauja Sinku Banga

Praacirijoje
Paryžius — Kopiunistų 

kontroliuojama Geąerąlė 
Darbo Konferencija dau
giau darbininkų išvedė į 
streiką. Streikuoja apie 
50,000 darbininkų.

Clermont - Ferrand kru
vinose riaušėse sužeista 
120 žmonių.

Karaliaus Gimtafenis
Stockhobn — Visa Šve

dija linksmai minėjo savo 
karaliaus Gustavo Penk
tojo gimtadienį.

Šis populerus Švedijos 
monarchas šventė savo 
90-tąjį gimtadienį.
i------------------------------
titucijos nieko bendro su 
gyvenimo tikrove neturi. 
Bolševikai kalba apie dar
bininkų laisvę, bet darbi
ninkai laikomi žiaurioj 
vergijoj. Kalba apie gerą 
darbininkų aprūpinimą, 
bet darbininkai gyvena ne
girdėtam skurde; smerkia 
darbininkų išnaudojimą 
kapitalistinėse šalyse, bet 
niekur darbininkas tiek 
neišnaudojamas, kaip bol-mokyklą užsisegęs svarų ^tvarkoje,

iš kišenės kyšodavusi dide- dirbo"
kūjo ir piąutuvo ženklą, o 

lė raudona nosinė. Po 
trumpo laiko darbininkų 
entuziazmas pradėjęs krjs- 
ti, ką ypatingai jusdavo 
Stalino konstitucijos aiš
kintą jas. Į paskaitas ma
žiau beateidavo, o ir atė
jusieji duodavę tokius 
klausimus, kurie ir patį 
dėstytoją statydavę į keb
lią padėtį. Nuo to entuzi
astingojo darbininko krū
tinės iš pradžių prapuolė 
kūjo ir piąutuvo ženklas, 
o po kurio laiko ir raudo
na nosinaitė. Į paskaitas

Mokytojas Venclova ša-

prityręs spaudos darbinin
kas ir įdomus pasakotojas, 
iš kurio galima tikėtis į- 
domių straipsnių ir pas
kaitų apie jo santykius su 
Lietuvos okupantais bol
ševikais ir jų kvislingais 
lietuviais.

Atvykusius tremtinius 
be giminių ir draugų pasi
tiko p. Valaičiai nuo Ben
dro Amerikos Lietuvių 
Fondo ir p. Simučiai nuo 
Lietuvos Gen. Konsulato.

ANEKDOTAS
DRAMBLIŲ ISTORIJA
Nors tai ir skamba ne

įtikinančiai, bet tai kartą 
tikrai taip įvykę. Taip 
bent tvirtino vienas pasa
kotojas. Taigi, kartą susi
tiko penki vyrai: anglas,

A <atvarytieji darbininkai 
vienas už kitą skubėdavo 
su klausimais:

— Konstitucija tai kon
stitucija, bet kaip draugas 
mokytojas išaiškinsi tokį 
klausimą...

Ir šia darbininkai pra
dėdavo dėstyti savo bėdas,1 rusas, prancųząs,

ji Stalino konstitucija” jų čiavosi ir priėjo dramblių 
neapsaugo. Vienas darbi- temos. Visi sutiko, kad ši

j jau su broliu pasimatyti, nįnkag įr saiko: “Mano se- tema įdo mi, nors neturinti 
i bet nepavyko, nes anas ty- nam tėvui buvo paskirta nieko bendra nei su politi- 

nr nelyciabi'vo isvy- 36 rubbai pensijos per mė-ka, 
kęs j Vilnių. Vietoje jo pa- nesį het už tokia menka bor
simatė su dabar jau miru
siu Cvirka, kurio pradėjo 
klausinėti kas čia darosi. 
Cvirka atrodęs labai susi
nervinęs ir atsakęs: “Vel
niai žino, kas čia darosi; 
pagaliau, ką gi mes gali
me padaryti”. Tuo metu 
Cvirka žvilgterėjęs pro 
'langą ir pamatęs dviejų 
ginkluotų enkavedistų va
romą žmogų, be kepurės, 
užpakalyje surištom ran
kom ir vėl surikęs: “Žiū
rėk, ir vėl jie veda, kada gi 
tam viskam bus galas?...

— O ką manai, ar mane 
irgi išveš? — paklausęs 
Venclova.

— Kas tą gali žinoti ? Ra
šytojų draugija mėgino 
gelbėti Gricių, het tas nie
ko nepadėjo, jį vistiek bol
ševikai išvežė — atsakęs 
Cvirka.

Mieste buvo kalbama, 
kad darbininkai, prasidė
jus išvežimams, buvo ragi
nami siųsti Stalinui padė
kos telegramas “už apva
lymą Lietuvos nuo buržu
azinio šlamšto”. Tų “padė
kų” nebebuvę suspėta iš
siųsti dėl prasidėjusio ka
ro, kaip lygiai tada bolše
vikai nesuspėjo išvežti vi
sų tada išvežimui numaty
tų. _____

I

, nei su atominėmis 
nesį, bet už tokią menką bombomis. Taigi, jie susi- 
sumą niekas negali mene- ! tarė, kad kiekvienas šių 
sį išgyventi. Tada tėvas penkių turi parašyti kny- 
prašė, kad jam pridėtų gą apie dramblius. Po me- 
pensijos, o tie ne tik nepri-,tų jie turėjo vėl susitikti 
dėjo, bet dar ir tą atėmė,1, ir , atsinešti parašytas 
nes išaiškino, kad tėvas knygas. Po metų jie susi
turi darbingą sūnų. Aš tiko ir atsinešė savo “kū- 
dieną naktį sunkiai dirb-! rinius”. Knygos buvo la- 
damas nepajėgiu uždirbti bai įvairaus turinio ir jų 
pragyvenimo savo šeimai J pavadinimai buvo: anglo 
o čia dar ir tuos 36 rublius knyS0S “Prisiminimai 
iš senuko tėvo atėmė. Tai i dramblių, kuriuos^ aš nu- 
kokia čia Stalino konstitu- Prancūzo •
ei ja?...

NIEKO BENDRO SU 
TIKROVE...

Panašių klausimų birda
vo iš klausytojų vienas po; niai paruošti” 
kito, nes labai nedaug te-čio — 
reikėjo kol darbininkai re- didesnius 
alizavo, kad bolševikų pro-, dramblius.” 
paganda ir visokios kons-/‘Basler Nachrichten).

Prancūzo — 
“Dramblių meilės gyveni
mas”. Ruso — “Stalinas 
ir jo santykiai su rusų 
drambliais”. Dano—“Šim
tas receptų dramblį ska- 

ir amerikie- 
“Kaip pagaminti 

ir geresnius 
(Švei carų

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

naują lietuvišką radio valandą iš naujos WV0M radio 
stoties, Brookline, Mass., 9 vai. rytą ir kas sekmadie
nį tuo pačiu laiku.

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

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

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

Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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Vakarų Europa Mano Gintis

TREMTINIAI NORI LIETUVIŲ 
PULKŲ JAV ARMIJOJE JOii&iajuA,

neturi moksliško pagrin
do. Tikroji jų priežastis 
yra įsigalėjimas tavo gei
dulių, kurie veržiasi į klai
dingą laisvę, tavo valia, 
nenorinti nusilenkti tėvo 
ar motinos įsakymams, 
arba galop susikirtimas 
su tikybos mokytoju. Tad 
gerai pasižvalgyk po savo 
vidų ir rimtai pasvarstyk, 
kaip yra šituo atžvilgiu su 
tavim. Bet pasakysiu dar 
vieną dalyką: kur įsiver
žia abejonės, ten reikia 
pamokymo. Taigi eik pas 
vyresnį gerą savo draugą, 
kuris tikybos mokslą jau 
perėjęs, arba pas kurį 
dvasininką, pasakyk jam 
visas savo abejones ir pa
prašyk pamokomas, pa
prašyk, kad tau moksliš
ku būdu įrodytų Dievo 
buvimą. Tik vieno saugo
kis: nebūk išdidus ir ne
manyk, kad Dievo buvi
mas taip įrodomas, kaip 
išrišamas
uždavinys. Ten, kur mes 
atsiduriame prie suprati
mo ribų, ten reikia tik nu
silenkti neapimamai trias- 
menio Dievo Begalybei. 
Šitos paslapties mes nega
lime suprasti; mes galime 
tik nujausti, nujausti iš 
mus apsupančio pasaulio 
trejybės, iš buvimo, es
mės ir vertybės pasaulio.

Dabar tik pažinsi, jau
nasis mano drauge, kad 
tavo abejonės anaiptol 
dar nebuvo netikėjimas. 
Tai tik vaikiškas tavo ti
kėjimas pradėjo formuo- 

Įtis, vystytis, keistis, kad 
—jaunuolišku 

Bet saugokis, 
kad šiuo 

kūdikiškas

±1

Tremtinių lai k r a š t i s. šalių legijoną. Visi susido- 
“Mintis” įdėjo kapitono mėjo. Bet dabar, perskai- 
Petro Jurgėlos straipsnį čius kap. P. Jurgėlos 
“Proga lietuvių pulkams straipsnį apie sumanymą 
steigti Amerikos kariuo-' steigti lietuvių pulkus A-' 
menėje”. Neiškęsdamas merikos kariuomenėje, 
trokštu nors trumpai iš- sunku apibūdinti, kokį en- 
reikšti kokį didelį įspūdį ir tuziazmą ir viltį tai sukėlė VAIKO TIKRUMAS — TAUNUO- 
rlainiiorętma ėia suirsią «in tam hirv kariu ir iannimn J *

i 
i

<S>

Vertė A. Maceina

j džiaugsmą čia sukėlė šio taip buv. karių ir jaunimo, 
i kapitono pastangos tokiai Dabar jie visi tik ir kalba, 
gražiai visų mūsų svajo- trokšta ir svajoja tarnauti 
nei įkūnyti.

Pirmoji žinia apie tokias 
S W - -

i sukėlė neapsakomą entu- merikos globoje.
Į ziazmą ypač mūsų štovyk- 
‘ loję tarp buyusių Lietuvos 
karių ir labiausiai jauni- 

„ mo tarpe. Kad amerikie
čiai galėtų geriau suprasti 
tai visa, noriu nors trum
pai apibūdinti mūsų 
Scheinfeldo stovyklos gy
venimą. ;

1946 m. gruodžio mėn. triūso, nei laiko, nei nepai- 7-8 metų šalia tavęs 17-18 j paskui...
I Paskui perskaitei kny
gą. arba gal būt pasikal
bėjai su lengvabūdžiu 
draugu, arba gal savai
mingai kilo brestančiame 
tavo prote mintis: “Ar 
tikrai viskas yra taip, 
kaip aš tikiu? Ar visa, į 
ką aš tikiu, yra tikra?” 

Pradžioj abejonės kilo 
labai nedrąsiai; išsigan
dęs savęs pačio, tu vijai

t

lietuvių pulkuose didžiau
sios visų taut

LIO TIKĖJIMAS
bundi baltoje lovelėje ir 
skaisčia siela tuoj pradedi 
rytmetines savo maldas: 
Vardan Tėvo, Sūnaus ir 
Šv. Dvasios. O kaip links
mai paskui praeina visa 
diena! Vakare, sukalbė
jęs vakarines maldas, pa- 

Atsimink, mielasis, tuos bučiuoji savo tėvelius ir 
■ . kada tu. dar vai- užmiegi su švnse^a ant

rime didžiuotis, kad Ame- kas būdamas, turėjai ay-nekaltų savo lūpų. Tik pa- 
, rikoje yra žmogus, karys, vą ir karštą tikėjimą. Tik galvok, argi nebuvai tada 
"kuris tikrai nesigaili nei neišsigąsk! Pastatau tave laimingas.

Jeigu šitą Skyrelį sektų 
, kuris jau 

j netekęs savo tikėjimo, 
prašyčiau jį tik vieno da- 

nasvarstyti,

Pirmoji žinia apie tokias sios visų tautų užtarėjos toks ^aunuolis> 
pastangas ir galimumus lr globėjos — galingos A-]

:___ ______________ __ i_______ _____ a... mpriVni crlrvhrMAPadėdama Europai ekonominiai atsistatyti, Ame- į 
rika gerai supranta, kad reikia ją sustiprinti ir mili-j 
tariniu atžvilgiu, nes tautos nepajėgiančios apsiginti; 
pirmiau ar paskiau bus užkariautos, ir jų ekonominis 
gerbūvis' teks žiauriam, pajėgingam, bet alkanam už- 
grobikui. Seniau tokiais užgrobikais buvo totoriai ir 
turkai, dabar — bolševikai. Nukentėjusios dėl karo 
tautos puikiai tai supranta ir prašosi pagalbos iš A- 
merikos, kurios milžiniška pramonė ir gausūs finan
sai greitu laiku gali pagaminti reikiamų apsigynimo 
priemonių.

Vienas gerai informuotas žurnalas (United Statės
News & World Record) štai kaip pasisako:

“Europa nori gaut iš J. A. Valstybių ginklų, amu
nicijos ir karo reikmenų apginkluoti jos armijoms, 
kurių skaičius siekia 2,600,000, bet jos yra išskląidy- 
tos ir prastai apginkluotos. Jos reikalingos geros pa- „ . _ . c ___ _____
rengties, kad pajėgtų apginti Vakarus prieš rusų ir vykią laikė pavyzdingiau- me jo vardo, kurį su pa
jų pagelbininkų puolimą“. j šia ir pirmaujančia tarp garba minėsime, nes jis

Ir taip: Prancūzija nori gauti karo reikmenų ’ap- visų visų esamų pabaltie- pats buvo Lietuvos 1
• « « . • •>•••• z • z-k /-» a-v a-v 1 • V Y • • « • . “

Aš nekalbu anie save, tyko: ramiai pasvarstyti, 
nes tai tarnybai esu jau ko jis su tikėjimu neteko 
per senas. Bet kiti džiau- Įr ką su netik 
giasi ir turi vilties, kad ta j°- 
didžiausioji jų svajonė bus 
įvykdyta. Jie sako, mes tu- metus

'č-jimu laimė-

• •

matematikas

! pradžioje karinė Amerikos so kliūčių ir uoliai rūpina- metų. Juokingas susitiki-; 
' valdžia sumanė ir leido si kariškai nusiteikusiomas.
steigti sargybų kuopas iš lietuvių jaunimo reikalais.' šis išverstakis, mažas 
Pabaltijo tautų. Kadangi Sako, jei tai bus įvykdyta, vaikutis žiūri į tave visai 
karinė vadovybė mūsųsto-1 tai mes niekad neužmirši- baimingai, į tave, galingą 

’’ ’ •’ - ”-- ---- ’ - - - . ^ jaunikaitį, kuriam jau ir
barzdelė pradeda želti. O 

__ __  __ ___ __  _ kari- dėlto šis vaikutis yra 
ginkluoti 20 divizijų (apie 300,000 karių). Jai reikia' čių stovyklų, tad ir lietu- ninkas ir gerai žino lietu- pats. Tu toks buvai 
kulkosvaidžių, prieštankinių ir priešrakietinių ka-'vių sargybų bei darbo vio kario dvasią ir kokybę P™.6**. ir kaip la-
nuolių, tankų ir lengvosios artilerijos. Prancūzija ga- Rn-vn —z. ----- bai buvai laimingas,
lėtų pas save turėti ginklų sandėlį, bet parankiau bū-! 
tų Amerikoj, toliau nuo rusų puolimo. Anglija nori A- 
merikos pagalbos įsteigti Britų Salose milžinišką mi
litarę bazę, iš kurios galėtų veikti Vakarų Europoje. 
Jai ypač reikia įsitaisyti radaro įrengtį, priešorlaivi- 
nes kanuoles ir priemones sutramdyti rakietų puoli
mą. Britanija taip pat pageidauja, kad Amerika į- stoti, tiesiog verždamiesi 
steigtų jos salose didžiulį aliejaus sandėlį ir pagerin- j^ga. Bet, aišku, toli 
tų aerodromus tinkamus aptarnauti didžiausius ir gražu ne visi galėio būti 
naujausius Amerikos bombanešius. • priimti. Tik norinčiųjų Į-

Italija turi 5,000,000 išlavintų atsarginių ir 175,- stoti i tas kuopas buvo kur

kuopos buvo steigiamos jau iš pat pirmųjų kovųv.".”/. „
mūsiškėje stovykloje. Tuo dėl Lietuvos Nepriklauso- Tlk PrisimintC- Pa" 
būdu jau pačioje pradžio-' mybės. 
je Scheinfeldo stovykla' 
davė tris sargybų ir dvi 
darbo kuopas. Turiu pasa
kyti, 
stoti.

• jos gerųjų sūnų turi pro- jas iš gaivos. Bet veltui: 
Čia pareikštos tik palai- gos prisidėti prie Ameri- j°s vėl^ griždayo ir, jau bū

dos mintys ir dideli troški- kos apsaugos stiprinimo, 
mai, kokius turi mūsų sto- '

davo drąsesnės. Vadinasi, 
ieškoti tiesos!, , . . . - - . xxicu, nvmuo iun iui4*o<£ ovv- Tucmet ir “Dievo paukš- reikia. ------- .— - -1

a visi s engesi j- Vykįos fcuopose tarnaujami- telių” (DP) nervų įtempi- Kiekvienas amžiaus ir pa- tToairvor y .. . .r . J ’ T j v tinimo taroink reikalautieji kanai ir šiaip jauni- mas sumažėtų. Jau dabar zmimo tarpsnis reiKaiau 
mas. Šiuo klausimu visi jie girdėti balsų, kad jei teks Ja savotišku su religi ja 
yra vieningi, kupini vilties dar metai šitaip “gyventi”, santykių.^ Gai būt pasive- 
ir neramaus lūkesčio. Tik tai vietoj užjūrių ar nerei- 

000 kariuomenės, kuriai trūksta orlaivių, tankų ir kas daugiau L neeu buvo ^au^^a tos laimingos va‘ kės atsidurti čia kur ligo- 
priešorlaivinių ir prieštankinių kanuolių. i galima tas veržimasis pa- ^^os, kada galėtų stoti į ninėje su proto ligomis...

Vakarinė Vokietija taip pat norėtų apsiginkluoti tenkinti • puikūs Amerikos
Amerikos lėšomis, tačiau Sąjungininkai tuo atžvilgiu ’ į kariuomenėje. Dėl to da- bo ir sekame Palestinos ir
yra labai atsargūs. Esama apie pusė milijono vokiečių - 
veteranų, bet iš tų vos 100,000 būtų saugu apginkluo- ma, kad po bandomojo lai- gėlai ir visiems Amerikos kitas iškeliauja į Australi- 
ti, ir prireiktų ilgoko laiko tokį skaičių patikimų vy- ko reikės pasirašyti pasi- lietuvių veikėjams patri- ją ar Venecuelą — žinoma, 
rų išrinkti. Su vokiečiais tenka elgtis labai atsargiai.

Pirmoji tos apsigynimo programos dalis jau be
veik sutvarkyta. Pirmoji apsigynimo bloko užuomaz
ga susidarė iš Anglijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandi
jos ir Luksemburgo. Toliau bus daugiau. Vyriausioji 
karo vadovybė yra Londone.

Nemažai tenka nustebti, kad tokie planai skel
biama laikraščiuose. Juk ruošiantis karui, tokie daly
kai laikomi griežčiausioj slaptybėj. Tad siūlosi išva
da, kad Sąjungininkai visai nenori kariauti, tik mė
gina įtikinti pasaulį — daugiausiai Rusiją — jog Va
karų Europa, Amerikos padedama, mano ryžtingai 
gintis, jei kas iš šalies ją pultų. K.

tikėjimo klausimus, eal 
laikei juos nelabai reikš- 

DabaZgFssiuni'e te dar- Mai rtaira
- - - - , atėjo abejonių. Bet iš tik-

i nai A-zęz.1 uu vaca- uv aa ovnaiuv x aivoviiivM i_ • i_*i

Jau tuomet buvo kalba- bar visi tik linki kap. Jur- Pasaulio įvykius. Vienas S1 sunkumai i o

galop virstu 
tikėjimu, 
labai saugokis, 
metu, kada 
priėmimas virsta vyrišku 
noru patikrinti, nepraras
tum savo tikėjimo. Dabar 
dažnai melskis sakyda
mas: “Tikiu, Viešpatie! 
Tik nuramink mano neti- 

ne iš proto gyvenimo; jie kėjimą!”

BALF METINIS SEIMASžadėjimas ištarnauti tose jotams geriausio pasiseki- vis stipriausios ir jauniau- 
kuopose 2 metus ir po to mo bendroms ir euergin- sios jėgos. Tad nors kap? 
bus galima įgyti Ameri- gcms pastangoms laimėti Jurgėlos straipsnis atgai-
kos pilietybę ir įvažiuoti į USA vyriausybės palan- vino mus, sujudino ir su- rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į-
Jungtinęs Amerikos Vals- kurną ir pritarimą tokiam kėlė rūpesčių ir didelių vii- vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš-
tybes. Bet, nežinia kodėl, visos lietuvių tautos troš- čų ypač jaunesniesiems, būtyje, Chicago, III.
vyrai po šiai dienai tar- kimui bei atsidavimui A- Laukiame ką
nauja be jokių sutarčių, merikos globai. Amerikos lietuviai nuveiks
vis 
dėl savo ateities. I tis savo kariais, priimtais sų jaunimo svajonei-troš-

šių metų pradžioje spau- iš lietuvių tremties. O iie- kimui patenkinti — tar-' 
da paminėjo sumanymą' tuvių tauta džiaugtųsi, nauti lietuvių pulkuose po 
steigti Amerikos svetim-; kad nors keli tūkstančiai Dėdės Šamo vadovybe. I

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di- 
t seimas šiemet į-

Amerikos Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi- 
ir kiek jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra- 

neprarasdami vilties valdžia tikrai galėtu gėrė- energingai pasirodys mū- šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.
tis savo kariais, priimtais sų jaunimo svajonei-troš- Kun. Dr. Juozas B. Končius,

! BALF Pirmininkas
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis
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Vilkas vilką smaugia
Pochotinas taip smarkiai išpūtė akis, kad 

rodės jos iššoks iš vokų. Iš nuostabos jis va
landėlei kalbos neteko. Bet staiga susigriebė 
atsakyti:

— Kaip tai be čekos žinios? Aš tamstai 
pasakiau, o pats gi esi čekistas.

— Tur būt pamiršai, kad esu čekistas, nes 
primygtinai kartojai, kad nori nuo čekos iš
sisukti. Tokių žodžių čekistas nepamiršta. 
Vadinasi, ištikimas čekistas, ne išdavikas.

Pochotino nuostabai ir pasipiktinimui 
nebuvo ribų.

— Tai tu išdavikas, ne aš! — riktelėjo. — 
Privatų draugišką pokalbį vartoti draugo 
nenaudai tik paskutinis niekšas tegali’ Juk 
pats į tą išvogimo sąmokslą įsivėlei ir jį už- 
gyrei. Ir pagalbą man pažadėjai!

— Tai buvo iš mano pusės provokacija, — 
saldžiai sučiulbėjo Nachalskis. — Pats gi 
žinai, kad provokacija tai legali, pagirtina 
ir pati sėkmingiausia čekistų priemonė.

— Nachal i padlec! — pro dantis išskie- 
moniavo Pochotinas. >

— Koliojamės? Dar peranksti, Terentij 
Lukič. Taupyk keiksmažodžius tam skausmo

momentui, kada jie bus labiau reikalingi. 
Dabar tik vaikų žaislas. Tokiu momentu vy
rai nesikolioja.

— Aš nesikolioju, tik tavo pavardę pami
nėjau, — neskania pafiieka atšovė Pochoti
nas.

Vilkaitis ne be pasigėrėjimo stebėjo tą 
sceną. Jam buvo pirmiena matyti tokią ar
šią neapykantą komisarų tarpe. Jis žinojo, 
kad čekistai viens kitu nepasitiki, ir kad 
meilės nė nuoširdumo pas juos nėra, bet to
kio žvėriško neprietelingumo dar nebuvo 
matęs. Džiaugtis čia nėra ko, kad žmonės 
gali taip žemai nusmukti, bet vis dėlto tarsi 
paguodą sudaro ta mintis, kad čekistai ne 
vien lietuvius kankina. Ir tarp savęs savo 
pyragais vaišinasi. “Vilkas vilką smaugia,— 
pamintyjo Vilkaitis. — Ar gi šits jau nė- 
kiek neatsigriebs?”

Pochotinas vis dėlto atsigriebė, ar bent 
mėgino atsigriebti. Pasijutęs visai sunaikin
tu ir iš pusiausvyros išstumtu negirdėtu 
Nachalskio įžulumu, jis jau manė besąlygin- 
gai kietam likimui pasiduoti, bet staigi min
tis į galvą jam toptelėjo.

— Na, jeigu jau prie to priėjo, kad nori 
mane visai pražudyti, tai aš dar taip lengvai 
nepasiduosiu. Aš reikalauju, kad būčiau tar
domas pilname čekos posėdy. Tuomet ir aš 
šį tą apie tave pasakysiu. Aš ir gi čekistas 
ir galiu liudyti, kad mano tau pasiūlymas iš
vogti banditų vadą buvo tik provokacija iš
tirti tavo ištikimybei. Mudviejų šansai ly
gūs: viens kitą norėjom išprovokuoti. Tuo
met dar pažiūrėsim, kuriam čeką daugiau 
patikės.

Pradėjęs džiūgauti Nachalskis staiga pa
sijuto lyg už gerklės 'nutvertas. Iš tiesų, 
kaip jis nepagalvojo, kad lazda gali abiem 
galais mušti? Provokacija prieš provokaci
ją. Ir nežinia, kuriam iš jų čekos nuospren
dis bus palankesnis. Pochotinas seniai įta
riamas — taip. Bet jis, Nachalskis, visų ne
kenčiamas. Kurio didesnis minusas? Čekis
tai yra “škurnikai”, vien savo kailiu susirū
pinę. Jiems lengviau sugyventi su įtariamu, 
abejotinu Pochotinu, negu su tokiu valdžiai 
atsidavusiu aktyvistu, kaip jis pats. Ar 
šiaip, ar taip, abudu bus tardomi, ir jam, 
Nachalskiui, gal tekt kankynių paragauti. 
Čeką niekam nėra gailestinga. Brrr... Tik pa- 
mintyjus, šiurpas nugarą kutena. Smagu ki
tus kankinti, bet pačiam tų pyragų para- 

’ gauti... Ne. Negalima prie to prileisti. Reik 
atkakliai pulti.

— Bereikalo, golubčik, mėgini save ap
gaulioti. Ne tau su manim varžytis. Mano 
Sovietams ištikimybe daugiau negu šimta
procentinė. Aš čia specialiai Kremliaus at
siųstas su neapribotais įgaliojimais. Aš vie
nas galiu tardymą pravesti be jokių liudi
ninkų, o čia ir liudininkas yra. Taigi šis ma
no tardymas yra legalus. Aš jį tęsiu toliau. 
Atsakyk man į šitą klausimą: Kodėl nepra
nešei čekai apie prieš - revoliucinę nuotaiką 
tų dviejų tavo žinioje buvusių perkalbėto jų, 
kurios pabėgo tą pačią naktį, kai tamsta pa
kliuvai į banditų nelaisvę? Mes tikrai žinom, 
kad jos pabėgo su banditų pagalba. Kodėl 
nepranešei? Atsakyk man į tai.

— Aš protestuoju prieš nelegalų tardy
mą ir reikalauju, kad būčiau tardomas pilno

čekos sąstato. Tavo pasisavinto autoriteto 
aš nepripažįstu.

— Aš tamstai įrodžiau, kad šis tardymas 
yra legalus, ir oficijaliai reikalauju į mano 
klausimą atsakyti.

— O aš protestuoju, — pakartojo Pocho
tinas.

— O aš reikalauju atsakymo. Duodu dvi 
minutes laiko.

Dvi minutės praslinko, o Pochotinas vis 
tylėjo. •

— Na, kaip gi? Nenori atsakyti? Už pa
sekmes pats save kaltink. Volk, pašauk bu
delį!

Vilkaitis sudavė užkulniais ir išėjo. Už 
valandėlės atsivedė budelį — žiaurios, at
stumiančios išvaizdos žmogystą, jei tokią 
baidyklę galima žmogum pavadinti.

— Dar nenori atsakyti? — suteikė pasku
tinę progą Nachalskis.

— Aš protestuoju prieš išprievartavimą 
mano komunistinių teisių!

Kietai suspausti Pochotino žandai ner
vingai drebėjo, bet išdidi panieka švietė jo 
akyse. Norėjo tinkamai Nachalskį iškeikti, 
bet pakankamai stipraus keiksmažodžio ne
surado. •

— Na, laikas į rūsį. Sverčok, imk jį!, — į- 
sakė budeliui Nachalskis.

Nervingas drebulys sukrėtė Pochotino 
kūną, bet budelio už rankos paimtas, nesi
priešino. Visi trys nuėjo į rūsį. Vilkaitis liko 
raštinėj. Po kurio laiko jis išgirdo nežmo
nišką Pochotino klyksmą.

— Vilkas vilką smaugia, — aitriu pasi- 
biaurėjimu suniurnėjo Vilkaitis........
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LOWai,MASi

Birželio 5 dieną Jaunų Vyru 
draugija šventė savo 40 metų 
gyvavimo sukaktį. Buvo ir sve
čių iš miesto valdybos; dalyva- 

• vo ir vietiniai kunigai. Visi lin- 
1 kėjo draugijai geras ateities. 
Buvo ir muzikalė programa: 
viešnia iš Brooklyno dainininkė 
ir vietinis P. Satavičius padai
navo kelias gražias dainas, a- 

I kompanuojant varg. A Stani- 
■ šauskui.

HARTFORD, CONN.
Birželio 27, yra rengiamas di

delis metinis Švč. Trejybės pa
rapijos piknikas Lietuviškų 
Draugijų Sąryšio parke Glas- 
tonbury, visiems žinomoj gra
žioj vietoj. Bus išleista 4 dova
nos.

NEW HAVEN, CONN.
Šv. Kazimiero Parapijos 

Piknikas
Šv. Kazimiero parapijos pir

mas piknikas įvyks birželio 20 
d., Sea Cliff Inn., kur žaliuojan-Į 
tys medžiai, malonus pavėsis ir, 
jūres bangojimas kiekvienam 
sutelkia malonumą. Šokių er
dvi ir puikiai išdekeruota sve
tainė ir gera muzika duos pro-, 
ga kiekvienam smagiai pasišok
ti ir maloniai laiką praleisti.

Kadangi birželio 20 d., pripuo
la “Tėvų Diena”, tai butų ma
lonu, kad visos dukrelės bei sū
nūs, kurie dar turi savo myli
mus tėvelius gyvus atsivestų į 
šį pikniką ir maloniai pavaišin
tų, kas tikrai suteiktų seniems 
tėveliams didelį džiaugsmą ir 
malonumą.

Taigi visi Nevv Haven’o lie
tuviai bei lietuvaitės į parapi
jos pikniką.

Sveiki, Mylimi, Brangūs 
Tėveliai

Artinantis “Tėvų Dienai” yra 
labai malonu pasveikinti šios 
kolonijos visus tėvelius, kurie 
dar yra gyvi, ir pareikšti išti
kimą pagarbą. Linkime, kad 
gerasis Dievulis užlaikytų svei
kus ir stiprius -per daug me te
lių.

Kurių tėveliai apleido šį pa
saulį, šią dieną lenkiame gal
vas ir susikaupę maldoje prašo
me Visagalio Dievo pasigailėti 
mūsų gerųjų tėvejių vėlių.

M.

per

KatddncijoB Mokyklos

Sekmadienį, birželio 13 d. 
mišias įvyko katekizacijos mo
kyklos užbaigimas. Visi vaiku
čiai priėmė bendrai Komuniją. 
Po mišių ir pamokslo klebonas 
įteikė 
taipgi 
metus

vaikams diplomas 
dovanas tiems, kurie 
gavo 90% ar virš.

— PP-
Juozas
Vilki-
Alena

Atdaros Duris Klebonijoje
Birželio 13 d. nuo 2-ros iki 

4-tos valandos klebonas pakvie
tė visus parapijiečius ateiti į 
kleboniją, kuri yra pačių para
pijiečių nuosavybė, pažiūrėti ir 
Nutikti savo kleboną, jo patal
pose. Apie 100 parapijiečių pa
sinaudojo ta proga. Atėję pa
sveikino ir apžiūrėjo kleboniją.

I

Lutkų, kun. P. M. Jurą, Joną 
Rusą. Tarną Versiacką ir Joną 
Šaukimą.

Programos dali išpildė se
kantieji: vietos Šv. Juozapo 
par. didysis ir mažasis choras, 
vad. vargonininkei Sofijai Ble- 
zevičiūtei, ir solistai-tės 

'Juozapina Narenkaitė.
Sabaliauskas. Andriusir sius. Veronika Shanlev. ____

per viikišįūtė Julijona Jurevičiūtė 
ir Jonas Tamulionis iš Nashua.

Į N. H.
Sveikinimo eiles pasakė Mari

jona Bomiliūtė. kurias parašė 
Juozas Sabaliauskas.

Svečiai, kurie sėdėjo prie 
garbės stalo, buvo sekanti: 
kun. Antanas Baltriušiūnas. 
kun. Dr. Pius Liutkus, kun. Jo
nas 
zas 
ras.

šventoji Valanda
Birželio 20 d. įvyko Šv. Var-I 

do Vyrų Brolija Šv. Valanda. 
Komitetas ragino visus vyrus 
dalyvauti pamaldose ir parody
ti vieningumą.

Taipgi šv. Jono Evangelisto, 
šios kolonijos seniausia draugi
ja minės savo 50 metų sukak
tį. Kas mėnuo susirinkimuose 
vis svarsto ir rengiasi ko tin
kamiausiai tą sukaktį atžymėti 
ir kartu padaryti kokią finan
sinę pažangą. Nors ši draugija 
yra sena, didelė ir turtinga, 
bet šiais laikais mažai kas at
lieka. nes kas mėnuo randasi 
daug ligonių, pasitaiko ir miri
mų. Taipgi ši draugija neatsisa
ko ir nuo kitų labdaringų dar
bų. Dabar nariai pardavinėja 
tikietus. Kiekvieno nario parei
ga parduoti nors už $5.00. Dau
guma narių jau tą yra padarę 
ir daugiau reikalauja. Dovanos 
bus dalinamos išvažiavime, ku
ris įvyks irugpiūčio 29 d. š. m. 

A. J. P.
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Svečias
Birželio 12 d. ir 13 

l'iečiams buvo garbė 
vo tarpe kun. Joną 
MIC.. kuris atvyko
kleb. kun. Jonui Skalandžiui

d. Lowel- 
turėti sa-

Vosylių. ■ 
į pagalbą! t J 

į
Parapijiečių Aukos

Klebonas kun. Jonas Skalan- 
dis taria padėkos žodį parapi
jiečiams už gausias aukas, kad: 
būtų galima įtaisyti bažnyčiai 
kaikuriuos daiktus.

Priimtuvės

Vosylius. MIC.. kun. Juo- 
Busevičius. kun. P. M. Ju- 
kun. Jonas Daunis. kun. 

Jonas Bernatonis, kun. Petras
Šakalys, kun. Edmundas Bud- 
reckis ir Brolis Jonas. Taipgi 
buvo atvykę Mr. & Mrs. Atkins 
su dukteria. į

Pagyrimo žodį reikia ištarti 
Zigmui Stanevičiui. Jr.. Albinui' 
Versiackui ir Dr. Boliui Kriau-i 
čiūnui. kurie rūpestingai darba-; 
vosi ruošdami šį bankietą. Dė-j tės 
kingumo žodį 
šioms moterims 
kurios skaniai 
gius: Leonorai Sabaliauskienei, 
Sofijai Blaževičienei, Rožei; 
Kasperavičienei. Juozapinai Ju- 
sevičienei. Alenai Linkevičiūtei 
ir Antaninai Bujaitei.

Padėkos žodis priklauso ir, 
patarnautojoms: Alenai Mik
šienei, Viktorijai Versiackienei. 
Irenai Jusevičiūtei, Onai Rau- 
deliunaitei, Alenai Baumilaitei, 
Antaninai Sabaliauskaitei. Juo
zapinai Kavaliauskaitei. Sofijai: 
Kraučiūnaitei. Veronikai Mesi-'

>

reikia ištarti 
ir merginoms, 

pagamino val-

Sekmadienį, birieho (t; 6 
vai. vakare. Šv. Juozapo para
pijos svetainėje įvyko šaunus 
bankietas sutikti ir pagerbti
mūsų naują kleboną kun. Joną; lunytei. Mikalinai Blažionytei, 
Skalandį.

Vakaro vedėju buvo kun. An
tanas Baltrušiūnas iš Šv. Luci- 
jos parapijos. Revere. Mass.. 
kuris perstatė garbės svečius, 
kunigus ir pasaulionis tarti 
sveikinimo žodį, būtent: kun. 
Joną Vosylių, Dr. Pijų

Ludeslavai Jasinskienei.
Už svetainės puošimą reikia 

duoti visą kreditą p-lei Agotai 
Drevinskaitei. Braškaitė.

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

Parapijos svetainė yra tvar
koma. Ateinančiam sezonui bus 
taip kaip nauja. Kleb. kun. J. 

i V. Kazlauskas tuomi labai rū- 
i pinasi, kad viskas gerai pavyk
tų.

Choro dovanų dalinimas bus 
birželio 18 d.

i

Birželio 10 d. Albertas A. 
Šimkus, sūnus Pp. V. P. Šimkų, 
užbaigė Harvard Medical Schodl, 
ir gavo M. D. laipsnį. Sveikina
me! Plačiau apie šį jauną pro
fesionalą tilps sekančios savai- 

“Darbininke” ir taipgi jo
atvaizdas.

Aplankė Graymoor
Pereitą sekmadienį, birželio 

13 d.. Šv. Antano šventėje, vie
tinės Seselių Pranciškiečių rė
mėjos buvo išvykusios dviem 
autbusais į Graymoor, Gar- 
rison, N.Y. pas Tėvus Pranciš
konus ir aplankė jų vienuolyną 
ir mokyklą. Vieta labai graži ir 
randasi ant aukšto kalno.

Tūkstančiai žmonių suvažia
vo 103 autobusais ir automobi
liais. Tarp baltųjų žmonių buvo 
daug ir juodukų ir kitokių spal
vų maldininkų, kurie dideliu su
sikaupimu meldėsi prie šv. An
tano, kad išprašytų Dievo ma
lonių.

Ačiū Seselėms už rūpestingu
mą suruošti tokį malonų išva
žiavimą.

Vaizdas parodo Prezidentą Trumaną pade
dantį vainiką prie Nežinomojo Kario kapo Tau
tinėse kapinėse, Arlington, Va., Vainikų dienoje, 
pagerbimui žuvusiųjų kare.
Šv. Rožančiaus draugija jau1 jo netikėjimo tamsybėse tik to- 

užaakė autobusą vykti į Maria-' dėl, kad jų tėvai buvo neprakti- 
napolį liepos 5 d. Kviečia visus kuojantys katalikai ir savo vai- 
ir visas iš anksto užsisakyti kams nedavė katalikiško išauk- 
vietas važiavimui. Autobusai Įėjimo, 
išeis 8 vai. rylą nuo šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažnyčios.

B. M.

Choras turės savo gražų va
sarinį išvažiavimą į pajūrį. Tik
rai chore yra gerų dainininku 
Būtų gerai, kad ir daugiau atsi
rastų ir prisidėtų prie gražaus 
lietuviškos dainos darbo.

Jau yra atvykę iš Europos ke
li jauni studentai. Bet tik vie
nas A. Sitavičius su jaunimu ir 
draugijomis pradėjo lietuvišką 
darbą. Manau, kad ir 'kiti pa
seks jo pėdomis. Yra laiko vis
kam, tik reikia gražaus noro. 
Kviečiame visus į 'lietuvišką 
darbą. O.

IEŠKO GERADARIU

NEWARK,NJ.

Birželio 13 dieną 12 vaikučių
• priėmė Pirmąją Šv. Komuniją.
• Dalis jų buvo visai nepriklau- 
' sančių šv. Trejybės parapijai. 
Į Sakramentams priruošė juos 
‘ seselės Pranciškietės.
I
i

19 ir 20 metų

Birželio 5 dieną. Šv. Trejybės 
bažnyčioje, buvo pakrikštytos 

_ dvi seserys: Eleonora ir Ona
Kalvaitytės 
amžiaus męrgajtės ir trečioji 
sesuo — seniau krikštyta, prie 
Pirmosios Šv. Komunijos. Trys

• seserys iki šiol nepažino tikrojo 
I tikėjimo, bet jo ieškojo. Šian- 
J dien džiaugsmingos jos dėkoja 
| Aukščiausiajam ir parapijos 

kunigams, kad galėjo įsijungti 
į tikrąją Bažnyčią.

Reikia pastebėti, kad šiais tik 
metais toje parapijoje priėmė 
Katalikų Tikėjimą 7 asmenys.1 
Jie visi pareiškė, kad klaidžio- rapijmės draugijos.

6 d. iš šios kolonijos 
Amerikos Lietuvių 

Conn. konferencijoj 
J. Valantiejus. Dr.

Birželio 20 dieną Šv. Vardo 
Draugijos nariai ruošiasi iškil
mingai paminėti Tėvo dieną. Ne 
tik patys nariai eis šv. Komu
nijos bendrai, bet stengsis, kad

Esu našlė, mano vyras nuo 
žiaurios bolševikų rankos žuvo. 
Esu tremtyje su savo ketu
riais mažamečiais vaikais, ku
rių vyriausias 12 metų am
žiaus. Mano gyvenimas trem
tyje yra nepaprastai sunkus, 
todėl prašau geraširdžių lietu
vių bet kokiu nors būdu pa
lengvinti mano sunkų gyveni
mą.

Ida Budginienė,
(20) Lehrte, b/ Hannover 
D. P. Camp “ChurchiU” 

British Zone, Germany

i
I

IATBBURY. CONN.
Birželio

dalyvavo 
Tarybos 
kleb. kun.
Devenis ir ponia ir jų duktė, 
komp. A. J. Aleksis, p. M. An- 
drikytė, T. Matas ir p. Matienė, 
p. Ona Vileišienė, p. N. Mešku- 
nienė, p. S. Sapranienė, p. P. 
Jokubauskas, p. J. Bernotas, p. 
J. Trečiokas, p. M. Zailskienė,

kuo daugiausia tėvų prisijungtų ! p. B. Petrauskas, p. A. Džimi- 
prie jų ir dalyvautų prie Dievo į da. p. A. Šambarys, Dr. P. Vi- 
Stalo. Po Mišių turės bendrą leisis, p. M. Karinauskienė, j), 
kavutę ir vakare iškilmingą mi-' J. Ažunaris.
nėjimą tėvų pagerbimui. Sek- Suvažiavime dalyvavo 
mes. • 100 atstovų ir svečių.

„ T”- _ • i Birželio 13 d. įvyko Šv.
šv. mišios ir

dri pusryčiai. Pareikšta daug 
linkėjimų, kad visi vyrai pri
klausytų prie draugijos.

Tą pačią dieną po pietų įvy
ko Šv. Juozapo parapijos pik
nikas.

Parapijos metiniam piknikui, !do draugijos š
kuris įvyks Rugpjūčio 1 dieną, 
ruošiasi talkininkauti visos pa-

Ruošiasi vykti i Maria na polį

MOMENTO KARAS
FORD

Padangos baltais šonais kaštuoja extra.

I Sėdynės plačios 
Frontinė sėdynė 
užpakalinė 60"!

Nauji spriegtai—“Hydra-Coil” 
fronte, “Para-Flex"—uipakalimai!

Jis yra žemesnis, ruimmgessnis, 
“Lounge Car" vidus, ir “Mid Ship” 
važiavimas!

3 Tai yra kaip sapnas!
Tai vienintelis NAUJAS 
karas šioje srityje!

Mes turime tikrą surprizą savo krautuvėje! Tai Fordas 
Keturiasdešimt Devintų Metų, dabar galima pamatyti 
mūsų shovvroomiuose. Tai pilnai naujutėlis... su nauju 
“Magic Action” King-Size Brakes—35% lengviau vai
ruoti... “Picture Window” Ryškumas... 59% saugesnis, 
“Lifeguard” Body. naujas 5-member box section rėmas... 
2 nauji lotinai, 100 H. P. V-8 ar 95 H. P. SESIŲ. Eko- 
nomiėkesnis ant gaso... “4th Gear” Švelnumas ii* geriau 
draivinti... Naujas 57 ruimingesnis, “Deep Deck” Lug- 
gage Locker... naujas optional “Magic Air” Temperatū
ros Kontrolius... ir visai naujo padarymo vidaus ir iŠ 
lauko, kuris tikrai NAUJAS FORDAS vadinamas Mo
mento Karas. Ateikite Šiandien!

myDurfauiR

apie

Var- 
ben-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
'‘Darbininką”.

I
I

» 
t

Birželio 20 d. įvyks kortavi- 
mas 2 vai. po pietų parapijos 

'svetainėje. Šį parengimą ruošia 
Marianapolio Kolegijos Rėmė
jai. Pelnas skiriamas Mąriana- 
polio Kolegijos piknikui dėl 
Waterburio stalo. Todėl liepos 
5 d. visi važiuokime į Mariana- 
polį. Norintieji važiuoti autobu
sais, iš anksto nusipirkite ti- 
kietą pas Petrą Jokubauską, 
kuris kas vakarą po 7 valandos 
randasi bažnytinėje svetainėje 
arba 63 Alder St.

Korespondentas.

Abert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944 
207 P ARK BUILDING 

Worcester, Mass.
275 Main St., Webster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas" 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286
4

5 MATYKITE JŪSŲ DRAUGIŠKA DYLERĮ, BIRŽELIO 18!

Minkštos 
kiai pasiūti, 
čio. Tikros odos padai. DYDIS: 
ir 4 su puso. 5. ir 5 su puse, 
ir 6 su puse. 7. ir 7 su puse. 8. 
S su pitsc. ir 9. TLOTIS: E. EE 

EEE

odos moteriški batai. Piii-
Korkos 1colio aukS-

4.
6.
ir 
ir
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Ulbi

EXTRA PLATŪS BATAI
E, EE ir EEE

Mes prisiunčiame i namus pasta. 
Užsisakykite tuojau. pasiųsdami 
cash. Čeki ar COD. Mes patys už
mokame persiuntimą. Mes kiekviena 
užsakymą greitai ižpildome. Patiki, 
mas užtikrintas. Jei nepatiktų, mes 
pinigus grąžinsime atgal.

Tai yra madūs moteriški batai ir 
laKKi gerai nešiojasi. Užsisakyk tuo
jau.

SU’UZSAKYMU JDtTI ij KUPONĄ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BOND SHOE CO.. 9 Beach St.. 
Boston. Mass.

Malonėkite man prisipūti ..........

porų batų extra plaOų už $5.95 

už pora. Size ....... ..

Siunčiu $............

PraAome prisiųsti COD.

Vardas _________ ___ ________ ___

Adresas ___ __ ___________________

z



Penktadienis, Birželio 18, 1948

Krauju pasruvo arabų pasaulis
- Mahometas apie kardę ir karus. 

Arabų pirkliai pasiekdavo Lietuvą. 
Apie arabų žirgus. - Septynios kovo
jančios arabų valstybės. - Kaip laikosi 
rusai, amerikiečiai, britai arabų at
žvilgiu. - Milijonas katalikų tarp ara
bų. - Apie kupranugarį ir cukrų.

ARABŲ KORANAS 
SKELBIA MIRTI 
NETIKĖLIAMS

Arabų šventraštyje, Ko
rane, 47 skyr., 15 eilutėje 
yra ši baisi ištarmė:

— Ir ikai jūs sutiksite 
tuos, kurie kreivatikiai, 
kapokite jų galvas, kol iš- 
žudysite...”

Tai nėra pripuolamas 
posakis. Tai jų Korano, jų 
pranašo (Mahometo skelb
toji dvasia, kuria jie gyve
na šimtmečiais. Korane 
skaitome:

— Kardas yra raktas 
Dangaus ir pragaro; lašas 
kraujo išlietas ginant Die
vo bylą, naktis praleista 
prie ginklo, daug daugiau 
reiškia, kaip du mėnesiai 
pasninko ar maldos: kas

gai arabų kaipgi garsūs ir 
išlavinti. Yra sakoma, kad 
kai tik gimsta kumeliukai 
gerame arabų žirgyne, au
ginant būgno garsais jie 
šaukiami prie vandenio, 
prie maisto, netariant į 
juos nė žodžio. Kai jie pa
auga, uždaro juos tvarte ir 
laiko keturias dienas be 
maisto ir vandens. Ketvir
toje dieno je jie ima 
graužti tvoras ir lipti ant 
sienų, užuosdami netolie
se vandens srovę. Dabar 
juos išleidžia, tačiau vos 
pradėjus žygiuoti prie u- 

• pelio, būgnas šaukia trau
ktis atgal. Tik tie arkliai, 

į kurie nežiūrint baisaus 
' troškulio grįžta atgal į 
tvartą, paliekami veislei.

Gal tai iš dalies pasakai- 
kris kovoie to nuodėmės tė’ *** ji Pavaizduoja, kaip atleistos ^Teismo dienoje didelis terP ara_
to Sos žTbė”kaip vei-!1,0 ir žirgo’ ikurs 
jo zaizaos zioes Kaip ver ištikimu draugu
milionas (raudonas, skai-

I

drus dažas) ir bus kvapios 
kaip muskus (speciali ara
bų kvepalų 
trūkstamieji 
taugs angelų 
sparnais”.

Kaip gi tie 
rano žodžiai yra menki ir

H

PAIEŠKOJIMAS

I

I

Turkijos sustiprinimui, 
dėlto tai kaip britai, taip 

| ir amerikiečiai siekia kaip 
i greičiau pasiekti paliaubų 
: ir taikos.

bų priežodis:
— Kupranugaris nešio

ja cukrų, bet ėda erškė
čius...

Dr. J. Prunskis

giau negu Amerikoje: 27 [pradžiai jau turinti 600 na- 
bilijonai statinių (arabų rių.
kraštuose). Į Haifą ir Tri-J Arabų pasaulis turi ryšį 
polį yra pravesti žibalo ir su Vatikanu: Libane yra 
vamzdžiai ir dėl dabartinio Vatikano nuncijus, msgr. 
karo vien Haifos uostas Marina. Egipte taipgi pri-i 
nebegauna žibalo, kurio brendęs klausimas dipto-' 
čia per dieną atbėgdavo! matinių santykių’su Vąti- 
vamzdžiais net 95,000 sta-; kanu.

5
kuriais ir" mes, ir jūs domi
mės, vėl galėtų užimti de
ramą vietą civilizuotų pa
saulio tautų bendruome
nėje.”

Taika galėtų atnešti 
šviesesnį gyvenimą ir pa
tiems arabams. Juk dau
gelis jų yra skurdžiai, kiti

JAV Laivyno ypatingose ceremonijose ant 
U.S.$. Cruiser St. Paul, Los Angeles, Californijo- 
je, perduodama Pacifiko Laivyno karo laivų ko
mandavimo valdžia Rear Admiral’ui Laurence T. 
Dubose. Ją perdavė Vice Admiral Walter S. Dela- 
ney.

MUZULMONAI IR 
ARABŲ SĄJUNGA

. j Mahometonų pasaulyje 
ir cherbmųt yra daugiau kaip 220 mili- 
, • . tž- i jonų, maždaug kas dešim-
kruvmi Kostas žmogus pasaulyje yra 

Mahometo pasekėjas. Ara-

rūšis), ir 
sąnariai a- , 
ir cherbinų!

žemi palygimą su meilės ie
Kristaus evan- ^5 m kovo 22 d. buvo

Arabų Sąjunga, to ir jo Kantų sKeiDtoji Ko-. | kuri .-jo g. arabų feraš_ 
vos dvasia taip buvo {kai- * ą *B<taS Irakas tinusi arabus, kad jie nu^ Transjo^ija,’ Sa^ 
STr LibanaS ir
ir per vrioraitaro sąsiaury T(vrnpnas visi tio krantuiJemenas- visi tie Kraštai

dabar daugiau ar mažiau
dalyvauja kovose prieš žy
dus.

Egiptas turi 19 milijonų 
gyventojų. Nors čia Sueso 
kanalo apsaugai ir yra bri- 
tų trupės, bet ir patys e- 
giptiečiai turi privalomą

toli buvo koją įkėlę į Euro
pą. Ir dabar jie su ypatin
gu įnirtimu puola beatsi- 
kuriančią Izraelio valsty
bę.
ARABAI IR... LIETUVA

Arabai — gabi tauta. 
Daugelio mokslų lopšys — 
Arabija. Mūsų vartojamie-1 karo tarnybą, stiprina sa- 
ji skaitmenys atėjo iš ara-l vo kariuomenę, o paskuti- 
bų. Net Lietuvoje yra ran
dama arabiškų pinigų, kas 
liudija, kad jų pirkliai nors 
kartkartėmis siekdavo
Baltijos pakrantes. O žir- tojų. Normaliais laikais I-

4 ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

I

, gyvenimo Palesti n o j e, 
i tarp Islamo ir Izraelio at
stovų. Nežiūrint visų sun-

i kūmų, toks sugyvenimas 
galimas. Gražiai arabų 
princas — emiras Feisel, 
vėliau Irako karalius, at-

■ vykęs į taikos konferenci- 
I ją Paryžiun, po Pirmojo 
Pasaulinio karo, pasakė:

— Žydų sąjūdis yra tau- 
^Įtinis ir ne imperialistinis.

! Mūsų sąjūdis taipgi yra 
tautinis ir ne imperialisti
nis. Ir vieniems, ir kitiems 
vietos užtenka... Aš tikiuo
si, o su manimi ir visa ma
noji tauta tikisi, kad ateis 
laikas, kada mes padėsi
me Jums, o jūs padėsite

KRIKŠČIONYS ARABŲ 
PASAULYJE

Ir mes esame užintere- 
suoti Palestinos karo pa
baiga. Ne tik, kad su tuo 
surišta likimas šventųjų; 
vietų Palestinoje, bet juk 
Šventojoje Žemėje yra 
apie 125,000 katalikų, o 
aukščiau minėtuose arabų 
kraštuose — apie milijoną 
katalikų. Įdomu, kad Jeru
zalėje neseniai įsikūrė A- 
rabų Katalikų Sąjunga,

Juozas Šiugždinis. sūnus Juo
zo ir Marijos, iš Prienų, ūki
ninkas, prašau man prisiųsti a- 
fidevitą, nes aš giminių Ameri
koj neturiu. 1940 m. bolševikai 
išlaikė mane 11 mėnesių kalėji
me. Esu ir siuvėjas. Galėčiau 
dirbti bet kokioje rūbų siuvyk
loje. Mano adresas tremtyje: 

Juozas Šiugždinis 
(13a) Scheinfeld, 

b/M. B., DP Camp
mums, taip, kad 'kraštai^ Germany (Bavaria), USA Zonevijos lėktuvai, išlaipinda

mi muzuUmonus, kurie tu
ri parėdymus prisijungti 
prie arabų, pakilusių į 
šventąjį karą su žydais. 
Rusija mėgsta drumstus 
vandenis, sąmyšiuose 
jiems visada lengviau už- 
leist raudonuosius tinklus. 
Į arabų pasaulį komunis
tai jau nuo seniau koją 
yra įkėlę. Stipresnės ko
munistų partijos yra Sy- 
rijoje ir Libane. Syrijoje 
komunistams vadovauja 
bakdaš, Libane el-Helou, 
abu Maskvoje išėję paren
giamąsias treniruotes. 
Veikia ir “Sovietų draugų 
organizacijos”. Kur neį
stengia priėlti tiesioginiai, 
bolševikai panaudoja sta
čiatikių dvasiškiją, pri
klausančią nuo Maskvos 
patriarcho. Šiam reikalui 
Sovietų vyriausybė stačia
tikių aukštajai dvasiškijai 
net lėktuvus susisiekimui 
parūpina.

MUZULMONŲ KELIO
NĖS Iš SSSR Į MEKĄ 
Norėdami geriau įsiteik

ti arabams — mahometo
nams, sovietai Rusijoje 
davė šioką tokią laisvę sa
vo mahometonams ir dau
gelį iš jų (gal būt patiki
mesnius ir propagandis
tus) išleidžia švento
sioms” kelionėms į Meką.j 
Tokioms “maldininkų” 
grupėms, kaip tą garsina 
net Washingtone sovietų 
ambasados leidžiamas biu- 
letinis, Rusijos vyriausybė 
parūpina net lėktuvus ke
lionei į Meką. Rusams 
svarbu išplėsti savo įtaką 
tarp arabų, nes tuo būdu, 
nukirstų gyvybinius ke-l 
liūs britų imperijai, labiau i 
apsaugotų savo žibalo šal-l 
tinius Kaukaze ir priartė
tų prie gausių žibalo šalti
nių arabų šalyse.

AMERIKA IR BRITAI |
Amerika šioje arabų — 

žydų kovoje, aiškiai link
sta į Izraelio pusę, gal ne 
tiek dėlto, jog nesidomėtų 
arabais, kiek todėl, kad U. 
S.A. sostinės politikie
riams reikalingi gausūs 
žydų balsai ir jų finansi
nė parama Amerikoje.

Britai, saugodami impe
rijos interesus ir tikėda
mies kuo daugiau aliejaus 
iš arabų valdomų kraštų, 
pasinešę arabų pusėn. Mat, 
Artimuosiuose Rytuose 
yra didžiausi viso pasaulio 
žibalo ištekliai, jų čia dau-

rako armija siekia apie 
30.000 vyrų. Karo tarnyba 
yra privaloma vyrams 
tarp 19 ir 25 metų.

T ransj ordan i j a, valdoma 
karaliaus Abdulos, kurio 
brolis Feisalas n yra Ira
ko karalius. Gyventojų tu
ri apie 400.000, daugiay.- 
sųii klajoklių arabų.

Saudi-Arabija turi 6 mi
lijonus gyventojų. Jų sos
tinė Meka, bet joje neva
lia gyventi nei vienam 
krikščioniui, todėl užsie
nio diplomatai daugiau
siai gyvena Jeddos uoste, 
kurs yra virtęs antrąja 
sostine. Saudi Arabija te
turi nedidelę armiją.

Syrijair Libanas — ne
didelės respublikos, atplai
šos nuo kitados buvusios 
didžiausios turkų imperi
jos. Dabar tiedvi respubli
kos turi draugėje 4 milijo
nus gyventojų.

Jemenas — derlingiau- 
sioji Arabijos lyguma, kur 
susispietę 3y2 milijonų gy
ventojų. Nors tai mums 
beveik negirdėta arabų 
valstybė, bet jau nuo pe
reitų metų Jungtinės A- 
merikos Valstybės su ja 
palaiko diplomatinius san
tykius, ir ji yra Jungtinių 
Tautų narys.

Nors tos visos valstybės, 
sudarančios Arabų Sąjun
gą, neturi tokios paramos 
iš savo užsienio tautiečių, 
kaip žydai, nors arabai nė
ra taip išsilavinę, vis dėlto 
draugėje paimti jie tuose 
septyniuose kraštuose sie
kia netoli 40 milijonų žmo
nių, turi reguliarias armi
jas, pilni fanatizmo, nebi
jo kovoti ir mirti ir todėl 
Palestinos žydams sudaro 
rimtą pavojų. Visų tų 
kraštų armijos gali siekti 
135.000 vyrų, noro dabar į 
frontą pasiruošę mesti gal 
tik kokius 40,000,

KOMUNISTAI ARABŲ 
PASAULYJE

Arabais domisi ir pasau
lio didieji kraštai. Bolševi
kai nori lošti atsargų žai
dimą ir turėti kozerių a- 
biejose pusėse, todėl jie 
turi “savųjų” ir tarp žydų, 
ir tarp a?abų. ‘Newsweek’ 
praneša apie Čekoslovaki
jos lėktuvus, kurie atga
bena į Palestiną atsakin
gus žydų žmones ir net 
ginklų. To paties laikraš
čio pranešimu į Syrijos 
sostinės Damasko aerod
romus nusileidžia Jugosla-

f

niuoju metu — ir aviaciją. 
Irakas, esantis Mezopo- 

tamijos slėnyje, turi neto
li penkių milijonų gyven-

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskit^
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $..............  ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

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

t
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Vistiek kaip į tai bežiūrėtum 
Jis yra gražus ir pigus

1948 Autamatis Elektrinis
"Speed Cooking' Pečius

šis visais žvilgsniais modemus.
G-E elektrinis pečius yra gražus dalykas... 
džiausis virtuvės turtas. Už tą žemą kainą tai 
reta vertybė—dabar ir ateičiai.

Čia jūsų proga įtaisyt elektrinį virimą. Pa- 
siteiraukit tuoj, kol naujų elektrinių pečių pas 
mus dar yra.

šviesiai baltas
di-

mokėti tas menuo

CASH KAINA $194-

Automate Taimeris 
Laikrodis U

VIRKITE SU ŠIAIS STEBĖTINAIS NAUJAIS ĮTAISAIS...

NESUSITEPA — 
tas padeda užlai
kyti sienas ir vir
tuvės langų už
dangas švariomis.

«-KV. ĮTALPOS 
VIRTUVAS — pa- 
rankus. ekonomiš
kas. greitas ir tal
pus. Turi 50 skir
tingų dalykų viri-

DIDELIS PEČIUS 
— didelė įtalpa, 
ekonomiškas, grei
tas ir paprastas.

NAUJAS GREIČIO 
REKORDAS -pa- 
gerintas 49 nuo
šimčiais. didesne 
turi coil— didesnį 
šilumos viršų, ge
resnes pasekmes.

AUTOMATIŠKAS 
PEČIUS — viskas 
automatiškai G-E 
Automatiškme pe
čiuje. gali kepti 
jums nesant.

sudfti 
skaura- 
kitlem* 

kurie 
reikalin-

PUIKI PEČIAUS 
INSULACIJA — 
prilaiko karitį pe
čiuje; ir neperlei- 
diia karščio i vir
tuvę.

VIETA OtL STO 
RAGE - 
puodams, 
doms ir 
dalykams, 
jums yra 
9'.

LAIKO IR TEM
PERATŪROS 

CHARTERIS — 
duoda tikrę laikę 
ir temperatūrą rei

kalingą virimui.

PATOGIAI
ĮRENGTOS LEM.
POS — tiesioginės 

lempos, kurios 
šviečia tiesiai, 

kaip jums reika
linga.

lengva matyti, 
raudoną šviesą pa
rodo kada pasie
kia reikalingą ši
lumos aukštį, ir 
virimo tomporatū- 
rą.

PASINAUDOKITE ELEKTRIKOS VIRIMO PATOGUMAIS
LABAI GREITAS! Yra naujas greitis elek
tra virti. Virimas prasieda nuo svičiaus pa
sukimo!

JIS EKONOMIŠKAS! Elektros rata teikia 
ekonomišką elektrikinį virimą. Pažiūrėk, pa
lygink !

JIS AUTOMATIŠKAS! G-E Pečiaus Prižiū
rėtojas išverda jums nesant namie. Tik pa
suk “ON" ir "OFF", kaip nori.

JIS VĖSUS! {taisą, kurį įvertinsite karšto
mis dienomis. Elektra duoda užtektinai kar
ščio... tą įdeda į maistą, o ne į virtuvę.
JIS SAUGUS! Elektrikinis virimas nereika
lauja degtukų. Svičiai yra padaryti paran
kioje ir saugioje vietoje, kur lengavi pasie
kiami.
JIE SVAROS! Puodai, skaurados. sienos, už
laidos lieka neptliesti ir švarų. Nėra lieps
nos. suodžių nei dūmų.

□ • k** M W J

AMERICA’S
SECURITY 
IS YOUR 

SECURITY

B O S T O N J () Q C O M P A N Y
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BOSTON, MASS.
Prasidės, sekmadienį, Birželio 27, 1948, 10 vai. ryte, iškilmingomis pamal

domis šv. Petro Lietuvių Bažnyčioje, dalyvaujant Vyskupui John J. Wright, 
D. D. Kitomis dienomis šeimines Mišios 8 vai. ryte.

L.R.K.S.A. 56-taj SEIMAS,

AOA-UNAC VAJAUS 
EIGA %

(BALF skyriai būtų veikime ži- 
i nomi.

‘ j Lygiagrečiui su AOA-UNAC 
piniginiu vajum, iš kurio 
BALF gaus dalį maistui trem- 

?n' tiniams. BALF veda intensyvų 
į drabužiams ir avalynei rinkti 
vajų. Šiame vajuje norime su
rinkti ko daugiausia rūbų ir a- 
valynės vyrams. Didesniam 

; skaičiui tremtinių teks iš Eu
ropos išvykti į kitas valstybes. 
Pagelbėkim juos aprengti.

1

220.000.000 apdriskusių ir 
kanų vaikučių pasauly šiandien 
ištiesę rankutes žiūri į mus ir j 
laukia pagalbos. Tai beveik du-| 
kart tiek, kiek Amerikoj viso 
yra gyventojui Tai tik vaiku
čiai! Tai tik kūdikiai! O kur i 
suaugusieji? Kur ligoniai?; 
Baugu pagalvoti 1 Taip atsi-; 
šaukia Economic Cooperation šiandien padovanotas rūbas ’ir

~ " iAdministratorius Paul C. Hoff-|avalypė už mėnegio kito jau 
^ian‘ bus tremtinio naudojamas.

Badaujantiesiems žmonėms Siųskite viską adresuodami: 
šalpos agentūros vienos pačiosl United Lithuanian Re!ief Fund
pilnos pagalbos negali ištesėti.į 
Valdžios neišsigali jų išlaikyti.’ 
Reikia visos visuomenės talkos 
AOA - UNAC. kurios dalim y- 
ra ir BALF. dabar visoje A- 
merikoje renka aukas, kurioms i 
gauti naudojamos įvairiausios 
priemonės. Prašome pagelbėti.

of America. Ine.
105 Grand Street.

Brooklyn 11. N. Y.

PADĖKA

New Yorke mokyklų vaiku
čiai jau surinko $225.000.

Cleveland. Ohio 26 teatruose 
rodyta filmą STOP STARVA- 
TION. 6 radijo stotys kasdien 
programose primena reikalą 

‘ aukoti.
Detroit. Mich. paskelbė kon- 

testą. parašyti geriausius atsi
šaukimus: WHY I AM GIVING 

; TO THE CRUSADE FOR 
■ CHILDREN. Kasdien po pus- *• *
- valandį radijo programos stip

riai agituoja. Dovanų už ge
riausius šūkius duodamas auto
mobilius. skalbiamoji mašina ir

- kitoki brangūs daiktai. Pirmą
- dieną prisiųsti 82 atsišaukimai
• 1

-•prie kurių gauta ir aukų $112 
-nors jų neprašyta.

• ———
Riverdale. N. Y. — sukelta |

• •

- $5.500 aukų vaikų rengiamam :
- geg. paradui. 30-ties tautų mo

kiniai išreiškę aukotojams pa
dėką 30-čią kalbų.

Su giliu nuoširdumu dėkoja
me mūsų mieloms A. R. D. Rė
mėjoms 
paramą. 
Juozapo 
lams.

Didžiai 
pastangas, jėgas ir pasiaukavi

Shenadorvje už didžią 
$500.00 dolerių auką 
Marijos Vilos reika-

jŠAUNUS ŠEIMINIAI PARENGIMAI
Tę pačią dieną, Birželio 27, 1 vai. po pietų 

Romuvos Parke, Brockton, Mass.

PIKNIKAS

lAYREMCE, MASS.
Šv. Vardo draugija, sekmadie

nį, birželio 13 d., turėjo narių 
priėmimą po 8 vai. šv. mišių ir 
pusryčius. Kalbėtoju buvo ad
vokatas A. Young iš Brightou. 
Labai gražiai kalbėjo apie pa-

Įguonis, Mrs. Michael Turvik, 
!Mr. Michael Oguonis. Rengimo 
komisiją sudaro šie: A. Tamu
lis, M. Oguonis, M. Dėdinas, L. 
Oguonis, A. Dedinienč, O. Tur
vik, O. Dagilienė, kurie deda 

j visas pastangas, kad piknikas 
' pavyktų. A. Dėdinas.

saulionių Katalikiškąją Akciją J 
Išrinkta nauja valdyba, į ku-! 

rią įeina sekantieji asmenys :| 
P. Bingelis — pirmininkas, E. 
Billa — vice-pirm.., J. Čer
niauskas — raštininkas ir J. 
Unick — iždininkas.

Šv. Vardo draugijai Dvasios 
Vadu paskirtas kun. Jonas Ber
natonis.

L Vyčių H. Y. ir N. J. 
Apskrities Susirinkimas
Sekmadienį, gegužės 30 d. į- 

vyko L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskrities susirin
kimas, Kearny, N. J. Padaryta 
dau gražių nutarimų.

Į valdybą 1948-49 metams iš- 
■inkti šie: Dvasios Vadas kun.

įvertindamos Jūsų
X* 

mą mūsų vienuolijos gerovei.1 
melšime Švenc. Jėzaus Širdį, 
budinčią Altoriaus Sakramen
te. atlyginti Jums ir Jūsų šei
moms dangiškomis gėrybėmis. 

Seserys Sv. Kazimiero 
Viloj -Juozapo Marijos

NORWOOD. MASS

Dalyvauja Lietuviai sportininkai iš visos Amerikos. Laimėtojams dovanų 
už $300 ir Prel. K. Urbonavičiaus Taurė. Užkandžiai, Pasilinksminimas, šokiai- 

i — - - - _ ■ — — ... ■ -----------------------

Pirmadieni, Birželio 28 d., 7:30 vai. vakare 
Municipal Building saleje, E. Broadway, So. Boston’e.

Muzikos, Dainų ir Šokių
FESTIVALAS*

Dalyvauja muzikai, dainininkai, šokėjai iš įvairių kolonijų. Laimėtojams
$200.06 dovanų. Po programos - kontęst o — šokiai Įžanga $1.00 su taksais.

I
I

GRIEŽ AL STEVENS ORKESTRĄ

Antradienį, Birželio 29, 7:30 vai. vakare Hotel Statler

IŠKILMINGAS BANKIETAS
Dalyvaus ir kalbės J. E. Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 

Congressman John W. McCormack, Cha ries F. J. Harrington, Com. of Banking 
& Insurance, ir žymūs mūsų vadai. Bus puiki meninė programa. ,

Floridos gubernatorius išlei
do proklamaciją. ragindamas 

-aukoti. Be Amerikos, kitos pa- 
■ šaulio valstybės suaukojo — 

$11.000.000. Aukų jau surink
ta valstybėmis sekančiai: Ka
nada — $5.000.000: Čekoslova
kija — $1.000.000: Ekvadoras 
— $22.000; Suomija — $115.- 
030: Graikija $140.000: 
Hondūras — $11.409: Islandi
ja — $430.000: Nikaragua — 
$ 1.500: Norvegija — $1.790.- 
C00: Švedija — $2.226.400: 
San Varino — $1.100.

Sekmadienį, birželio 13 dieną į
Šv. Vardo draugijos nariai ben-
irai priėmė Sv. Komuniją pr.. Vietas rezervuokite iš anksto, Seimo Rengimo Komisijoj, % Darbininkas, 
£ X h^rS^0. 366 w *»• -_______ SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

Dainavo nemažai narių. Taip- j Olimpiadą - Pikniką Specialūs busai išeis nuo “Darbininko” namo — 366 West Broadvvay, 
: gi dalyvavo ir vikaras kun. Al- So. Boston, Mass., 1-mą valandą po pietų. Iš Cambridge busai išeis nuo bažnyčios 1 vai.
binas P. Janiūnas. Jis atkalbę-
jęs maldą, maloniai pasveikino! Seimas> _kuris įvyks Wrželio_27. sį priims
šv. Vardo draugijos narius ir į
Patarė šv. Vardo draugijos su 
sirinkimus laikyti kas mėnuo 
oo šv. mišių ir kas 3 mėnesiai 
turėti svečią kalbėtoją ir ben- 
irvs Komunijos pusryčius.

Kleb. kun. F. E. Norbutas ir!
vikaras kun. A. P. Janiūnas no-
'i. kad prie šv. Vardo draugijos
visi
jaunimas prisirašytų ir bendrai 
dalyvautų šv. Komunijoje kas 
antrą sekmadienį 8 valandą ry-l 
te oer šv. mišias.

Taip pat l’ebonas kun. F. E. j
Norbutas iir vikr.-as kun. A. P.
Janiūnas rūpinasi, kad parapi
jos jaunimas rašytų si į kata’.i-!
kiškas orgaizacijas. Jei jauni
mas bus organizuotas, tai jie
galės drąsiai stoti ir atremti,
katalikybės priešų užmetimus.

> Moterystės Sakra- 
i 28. 29. 30 ir liepos 1 d.d. Bos- mentą su p. Francis G. Eppick 

. j ton. Mass. iš Wa!pole.
Atstovai į seimą L. R. K. S.A. 

81-mos kuopos A. F. Kneižys ir 
V. J. Kudirka.

paims. Galite šaukti šiuos tele- 
phono numerius: NOrwood — 
7-1449. 7-0791 arba 7-0979.

Tremtinin^ įtikini mūsų 
ribais

Iš AOA-UNAC vedamo ben
dro vajaus, dal’s atiteko ir lie

ji viams tremtiniams. Lietu-i --------- -—
varas svarbu. Artinasi L.R.K.S.A. 56-tas

1

Daug nermoodiečių rengiasi 
važiuoti į šeiminius parengi
mus. kaip tai: sporto olimpiadą 

i birželio 27 dieną, Romuvos Par- 
i parapijos vyrai, ypatingai ke> Brockton. Mass.; į muzikos 

į dainų ir šokių festivaią birže
lio 28 dieną, 7:30 v?1. vakare 
Municipal Building, So. Boston. 
Mass.

Birželio 29 dieną 7:30 v. vak. 
Statler viešbutyje Boston. Mass. 
įvyks bankietas. Klebonas kun. 
F. E. Norbutas. vikaras kun. A. 
P. Janiūnas ir kiti kviečia visus 
vykti į bankietą ir į kitus pa
rengimus. Kurie dar bankieto 
bilietų neįsigijote. tai galite 
gauti pas L.R.K.S.A. 81-mos 
kuopos pirmininką V. J. Kudir
ką. i

Norwoodiečiai neatsilikime 
nuo kitų kolonijų, dalyvauki
me gausiai L.R.K.S.A. 56-to Sei
mo parengimuose.

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

Pereitą sekmadienį, birželio 
13 d., šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje įvyko trejos šv. mi
šios, būtent: 7. 8 
rytą. Kleb. kun. 
Norbutas. gavęs 
kun. A. Jeniūną.
tvarką, ir dabar kiekvieną sek
madienį bus trejos šv. mišios. 
Parapijiečiai džiaugiasi.

Pažymėtina, kad kažkuriomis 
darbo dienomis įvyksta trejos 
šv. mišios.

ir 10:30 vai. 
Feliksas E. 

pagelbininką 
įvedė tokią

Kun. 
dabar 
sporto 
tus.

A. Janiūnas, vikaras, 
organizuoja iš jaunųjų 
ratelį ir taipgi altoris-

Šiomis dienomis grįžo iš Šv. | 
Juozapo Kolegijos. Emmits- j 
burg. Md.. studentė Angelą M.' 
Kneižytė pas savo tėvelius pra
leisti vasaros atostogas. Ket
virtadienį. birželio 17 d. grįžo 
iš Šv. Jono Seminarijos klieri
kas Antanas P. Kneižys; taip
gi grįžo iš Kolegijos studentas 
Bernardas Sykes pas savo tė
velius praleisti atostogas.

Aukštesnės Mokyklos 
Užbaigimas •

Norwoodo Aukštesnės Moky
klos užbaigimas įvyko birželio 

115 d. Užbaigimo ceremonijos su 
gražia programa įvyko Junior 
High School auditorijoj. Diplo
mas gavo 203 studentai, tarp 
kurių yra ir keliolika lietuvių 
graduantų. Negalima visų lie
tuvių graduantų išvardinti, nes 
kaikurių pavardės iškraipytos. 
Paduosime tik tuos, kurių pa- 
verdės yra lietuviškai užrašy
tos arba žinomos, būtent: Ka
zys J. Jurgelevičius, Henry 
Karshis. Eleonora A. Novikai- 
tė. Ona M. Ruseckaitė, Ričar-Birželio 16 d. p. Estela Sykės,.

adv. Benjamino Sykes žmona, das M. Tamulionis, Juozas Už
minėjo savo gimtadienį, o bir-į davinis. Sveikiname graduan- 
želio 17 d. adv. Benjaminas ir,tus!
ponia Sykes šventė savo 20 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.
pp. Sykes gyvena 125 Bond St.
Sveikiname 1

Lillian Vasiliauskaitė, 
1008 Washington St., bir- 
7 d. užbaigė Simmons Ko-

P- 
gyv. 
želio 
legiją ir gavo Bachelor of
Science laipsnį. Jos svarbiausia 
studijų šaka buvo buhalterija. 
Sveikiname!

Jeigu yra ir daugiau lietuvių

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletifs, at
virutes. konstitucijas, 
:s kerteles, parengimų

nrogramas. įvairius eirkuliorus. laiškams antraš
tes. konvertus. vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

sve-
pa-

gyv.

Birželio 9 d., parapijos 
tainėje įvyko “Shower" 
gerbti p. Joaną Jasionytę, 
97 Concord Avė., kuri šį mėne-

Birželio 10 d. įvyko BALF
22 skyriaus susirinkimas para
pijos svetainėje. Nutarta pra
vesti rūbų rinkimo vajų, pra
dedant liepos 12 d. Vajui vado
vaus komisija, kurios pirminin
ke yra p. Izabelė Vasiliauskie- jaunuolių, kurie baigė aukštes
nė. BALF skyriaus valdyba ir! nius 
direktoriai.
vietos:
James 
drovės 
Avė.

Kviečiame visus į talką. Au
kokime rūbus lietuviams trem
tiniams Vokietijoje. Jeigu kas 
negali atnešti ar atvežti auko
jamus rūbus, tai gali pašaukti 
telephonu ir kas nors iš vajaus 
vedėjų nuvažiuos į namus ir

r____ ___ *_ „ . i ar aukštuosius mokslus,
Rūbų sunešimui ■ tai parašykite apie juos ir pa- 

narapijos svetainė, St. į siųskite “Darbininko” redakci- 
Ave.. ir Lietuvių Ben-jjai, kuri mielai apie visus įtal- 

svetainė, St. George pin3 pasiųstas žinias.

Lowell, Mass.
I

i

CSN.

Hany tas, Ine.
United Ckmk A Salt Co.

VYRAMS ir MOTERIMS 0RABU2IAI 
166 Centrai St., 

LOWELL, MASS.

Sodalietės birželio 6 d. turėjo 
“Breakfast in Hol!ywood” pro
gramą. Nors diena buvo nepa
lanki, bet pelno staty'Dos fondui 
davė $55. Sodalietėms Dvasios 
Vadu yra kun. Petras Šakalis.

Mergaitės dar nepamiršo savo 
“Weenie Roast” Palangoje ir 
ruošiasi prie kitos.

Federacijas Skyrius ruošia 
pikniką Palangoje birželio 20 d. 
Visos draugijos uoliai ruošiasi 
prie pirmojo parapijiečių pobū
vio.

M. Kemežis; pirm. Kazys Ba- 
son; 1-mas vice pirm. Juozass 
Kasper; 2-ras vice pirm. Mar- 
cy Matulutis; sekr. Juozapina 
Adams; ižd. Ann Klem. Narių 
sekr. Stasė Kaulis. Iždo globė
jai — 3 metams — Alena Pin- 
kin; 2 metam — Ann Baronis, 
ir 1 metam — Wm. Senkus. Se
kantis susirinkimas įvyks Ea- 
yonne, N. J. arba Great Neck,
N. Y.

Metinis piknikas įvyks sek
madienį, birželio 27 d., Lietu
vių Laisvės parke, Mitchell 
Avė., Linden, N. J. Eddie Shar-

Mirė a.a. Juozas Tamošiūnas 
ir liko palaidotas iš šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios bir
želio 14 d.

Taipgi birželio 16 d., palaidota 
a.a. Ono Vaitkevičienė.

Penktadienį, Liudvikas Bu- 
čys išėjo žuvauti. Negrįžo, šei
ma su miesto policija ir kitais 
valstybės pareigūnais deda vi
sas pastangas, kad jį surasti. 
Rasta žuvavimo įrankiaj, bet 
Liudviko nei ežere, nei kitur ne
suranda. Spėjama, kad yra kur 
nors palaidotas “ąuieksand”.

Pirmadienį, birželio 14 d.. 
šv. Elžbietos dr-jos susirinki
me nutaita ruošti pikniką Pa
langoje, liepos 25 d.

Motinų Arkibrolija turės sa
vo metines mišias birželio 27 d., 
ir prieš mišias bus priimtos 
naujos narės į draugiją.

Nukryžiuotojo Seselių vienuo
lyno rėmėjų skyrius jau orga
nizuoja autobusą važiuoti Dar
bininkų Dieną, rugsėjo 6 d., į 
Seselių vienuolyno pikniką, 
Brockton, Mass.

Pirm to, skyrius p. Stručzkų 
darže, rugpjūčio 22 d., ruošia 
“Lawn Party”. Visą pelną skirs 
senelių prieglaudos fondan.

Kun. Petras Šakalis bando at
gaivinti Lietuvos Vyčių (kuopą. 
Ištikrųjų Vyčių organizacija 
yra gimusi Lawrence. Todėl ir 
Vyčių kuopa turėtų parodyti 
gyumą.

Aguonėlė

SlfflffHD, MASS.
Puikus išvažiavimas

Visos šios kolonijos lietuvių 
draugijos bendrai ruošia didelį 
ir puikų išvažiavimą — pikniką 
sekmadienį, birželio 27 d., 1 v. 
po pietų, Greenfield Fair 
Grounds. Vieta graži ir plačiai 
žinoma.

Tai bus pirmas toks piknikas 
šioje apylinkėje. Bus įvairi 
sporto programa. Vieno miesto 
lietuviai trauks virvę su kito 
miesto lietuviais. Bus dainų, 
muzikos programa. Beje, laimė
jusieji gaus dovanas. Valgių ir 
gėrimų bus tiek, kiek kas. no
rės.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti. Visi važiuokite į Žalio 
Lauko miestą praleisti dieną, 
kur sutiksite ir savo draugus.

Rengia šios draugijos: Sal
džiausios širdies V. Jėzaus, šv. 
Onos ir SLA 297 kp. Dovanas 
sportui aukoja Mrs. Michael O-

kus ir jo syneopators gros šo
kiams. Įžanga, priskaitant tak
sus, tik 60c. Į ŠĮ parką galima 
nuvažiuoti autobusais iš Public 
Service^ terminalo, Newark, N. 
J. ir taipgi traukiniais iš Per.n- 
sylvania stoties. F. V.

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

Manchester, N. H.

Westfield, Mass.

Lambson Fundtire Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Ehn & Thomas Sts. 
Tel. 22 — Westfield, Mass.

Lawrence & Methuen, 
Mass.

Chandler’s Hower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms!’

162 Essex St.
LAWRENCE, JĮASS.

F.X.RobidMud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lomeli St., Methuen, Mass.

Brockton, Mass.
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So. Boston —

A

Chaudler, 23 
Dorchester —

Laura
St,

švagždienė, 366 West 
So. Boston—$50.00.
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Sėkminga Ląwn Party
Visi parapijos kunigai yra la

bai dėkingi visiems aukoto
jams, darbininkams ir kurie 
dalyvavo šv. Petro parapijos 
Lawn Party, birželio 12-tą ir 
13-tą d.d.

Visiems uoliai pasidarbuojant 
parapijai pasidarė didžiulė pa
rama. Žmonės turėjo gerą po
būvį.

DAKTARAI

Dovanas laimėjo šie:
Thomas Hali, 78 Grove Avė., 

Wilmmgton, M8£8- — 6500.06.
Staaley Micbneąwjcz, 1181/2 

Dorchester St., 
8150X)0.

Miss 
Newport 
$100.00.

Ponia
4th St.,

Kas turi Radio įžangos dova
ną No. 5534, prašome atsišauk
ti į kleboniją.

Taipgi kas turi No. 3134 po
nios Bernatonienės leidinio — 
Širdies paveikslą ir No. 3493 
— Brazauskų blanketo, prašo
me atsišaukti į kleboniją.

KONTESTO BŪDU RINKO 
KONTESTANTUS

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Br.lCSėjMV 
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray ųnratą 
Pritaiko akinius

Valandos’ 2 iki 4 ir 7iki 8.

Įr Altaristai Turi Vajų!
Lawn Party užsibaigus, 

rapijos klapčiukai ruošiasi prie) 
savo vasarinio išvažiavimo. Šį
met jie praleis ištisą savaitę 
(rugpiūčio 22 d. iki 28 d.) gra
žioje Dievo žodžio Draugijos 
Seminarijoje, ‘Miramar’, Kings- 
ton, Mass. Koks tai vaizdas jų 
laukia. Patrauklios Seminarijos 
patalpos ir ūkis, vėsuotas eže
rėlis, kvepiančios girios, erd
vios pievos, visokie sportai. Su
rinkti pinigus atostogų tikslui, 
altaristai jau ilgus mėnesius 
parduoda laikraščius kas Sek
madienį prie bažnyčios. Dabar 
jie veda vajų bilietų platinimo. 
Skiria gražias dovanėles: Phil- 
co Transitone Radiją ir 
Parapijos kunigai ir 
klapčiukai ragina visus 
pijiečius remti šį svarbų 
perkant laikraščius kas sekma
dienį ir prisidedant nors trupu
tį kitokiais būdais.

Pa-

I

Virmauskis atlaikė šv. mišias,
ir išdalino vaikučiams jų metų
mokslo raportus.
mišiose ir dalydamas raportus.

Savo kalbose kun. Virmaus
kis dėkojo Dievui ir žmonėms
už mokyklų įsigijimą ir jų pa
laikymą. Dėkojo Seserims mo
kytojoms, vaikučiams ir jų tė
veliams. Prašė vaikučių mels
tis ir saugotis nelaimių per ato

ĮVARUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mare 
Tel. Parkway 1233-W
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Lietoviška. Programos 

Dalis Mokytojų 
Konferencijoje

I -

Birželio 10, Arts - Science . 
Instituto patalpose, Newbury ! 
St. Bostone įvyko Boston Pub- ! 
lic School Art League Konfe- 
renoija. šią lygą sudaro beveik 
išimtinai High School mokyto
jos. Direktorium yra Casimir 
Shay. Tos konferencijos, kurio
je dalyvavo virš 100 mokytojų, 
meilinę dalį išpildė rašytoja,! 
populerios ir plačiai skaitomos! 
knygos “Invitation to Boston”! 
autorė, Alice S. Lyons, su įdo
mia paskaita ir Bostono Lietu
vių Tautinių Šokių Grupė, vąd. 
p. O. Ivaškienei. Lietuvių tau-i 
tinius šokius ir kostiumus, šiai, 
mokytojų konferencijai įdomiai! 
apibudino High Schoolės moky
toja p-lė Irena Jurėnaitė, kuri 
pati yra lankiusi laisvą Lietu
vą. Grupės jaunuoliai, kaip pa
prastai puikiai pašoko Kubilą, 
Žąselę, Rugučius ir Jonkelį.

Apibudinimas ir šokiai labai 
suįdomino mokytojas. Jų tarpe 
buvo iš Nonvood’o kilusios lie
tuvaitės p-lės Gertrūda Bataitė 
ir. Zurbaitė, kurios 
prakalbino lietuviškai.

Po programos sekė 
Čia mokytojos buvo 
tos lietuviškų spalvų 
niais, kuriuos paruošė mokyto
jos Jurėnaitės mamytė.

Programos dalyvius į namus 
išvežiojo mokytojos savo au- 

i tomobiliais. Rap.

lankėsi

Ketvirtadienį, birželio 17 Įd. 
lankėsi “Darbininko” redakci
joj iš New Yorko Dr. ir poųįa 
M- Vįnikai ir iš Pittsburglfo 
p.p. Dargiai. Z

PAIEŠKOJIMAS

be 
ga

lite gauti Mechanics Buildinge 
ir Tyson’s Tickets Agency, 
Stuart ir Tremont Sts.

Kaip sužinome iš spaudos, ityti kautynes per television 
Pennsylvanija nejuokais pasirį-1 jokių primokė jimų. Tikietų

p. Ona Ivaskiene, 
Bostono Lietuvių Tautinių Šo
kių grupės mokytoja, labai 
sunkiai dirba, kad LRKSA 56- 
jo Seimo Dainų, Muzikos ir Šo
kių festivalas pavyktų. Ji jau 
turi suregistravusi daug gabių 
jr įvairių talentų. Festivalo 
programoje dalyvaus ir Bosto
no Lietuvių Tautiniu Šokių gru
pė, kuri yra pasižymėjusi' 
Tarptautiniuose festivaiuoąe ir 
kitataučių parengimuose.

LRKSA 56-jo Seimo Festįva-' 
las įvyks pirmadienį, birželio 
28 d., 7:$0 valandą vakare, 
Municipal Building svetainėje, 
East Broadway, So. Bostone.

Talentus norinčius dalyvauti 
festivalo programoje prašome 
kreiptis 
adresu: 
Boston, 
Boston

Dalyvaujantieji festivalo pro
gramoje turės progą laimėti 
brangias dovanas už pasižymė
jimus.

Šia proga priminsime, kad 
sekmadienį, birželio 27 d. po 
pietų, Romuvos parke, Brack- 
ton, Mass., įvyks sporto olim
piada, o antradienį, birželio 29 
d. vakare, Statler viešbuty; 
Bostone, įvyks šaunus šeiminis 
topkie^s,, I

Seimo Rengimo Komitete* 
kviečia visus dalyvauti visuose 
šeiminiuose parengimuose.

žus Bostone gerai pasirodyti. 
Jj savo atstovus - kontestantus 

Sporto Olimpiadą, įvykstan
čią Romuvos Parke, Brocktone, 
prželįo 27 d- ir muzikos, Dai
nų ir Šokių Festivalą, įvyks
tantį Municipal Buildinge, $o. 
Bostone, išrinko kontesto bū
du. Jie turėjo ten, San Souci 
parke didelį išvažiavimą su 
sporto ir meno kontestais. Tų 
kontestų laimėtojus jie siunčia 

Bostoną dalyvauti, LRKSA 
56-to Seimo parengimuose — 
Olimpiadoj ir Fretivale. Jiems 
visas išlaidas ir kelionę apmo
ka. Nors Pennąyivania ruošia
si, bet Naujoji Anglija ir-gi ne
snaudžia. Atėjus laikui pama
tysime; o tas laikas visai arti.

A. Į.

Baigi S. B. High School

kitas, 
patys 
para
uksiu

Užaidanė SMŠvšdkre. Biri.
d., 9 v. r., parapijos salėn, 492 
E. 7th St., suėjo parapijos mo
kyklų vaikai ir jų tėveliai. Kun.

įsiregistravimui šiuo 
440 E. 6th Street So. 
Mass. Telefonas SOuth 
8-5961.

p. Leonas P. Smelstorius, 
Norvoodo miesto rekreącijoe 
departamento viršininkąs, pra
neša, kad lietuviai sportininkai 
sujudo regūttvuotis ir dalyvau
ti Sporto Olimpiados progra
moj* Romuvęs parke, Brockton, į 
Maas., sekmadienį, birželio 27 
d . š. m.

Vėliausiai užsiregistravo Phil 
Bįngalęs iš Lavrence, Mass ir 
dalyvaus 200-jardų metime.

p. Leonas P. Smelatorhis dar
buojasi, kad visus lietuvius 
sportininkus jtrąuikti į Sporto 
Olimpiados programą. Jeigu 
dar 'kurie neužsiregisfcravote, 
tai tuojau ufojiegistruakite pas 
p. Leoną P. Smelatorių, 25 Hea- 
ton Avė., Norvood, įįast.

South Bostono High School 
šį pavasarį baigė apie 350 mo
kinių. Jų tarpe yra kelesde- 
šunts lietuvių. Kiek tenka as
meniniai pažinti, ir iš pavar
džių spręsti, tai šie lietuviai 
baigė: Edna M. Aukštikalnytė, 
Elena J. čenčiūtė, Veronika I- 
vanauskaitę, Margareta T. Kaz- 
lauskiūtė, Marytė E. Kupsty- 
tė, Joana F. Lucas, Marytė J. 
Nameikaitė, Emilija A. Poskiū- 
tė, Lillian P. Romanskytė, Rita 
L. Šančiūtė, Rita T. Savickai
tė, .Ona B. Smigliūtė, Alicija E. 
Sakalauskaitė, Jadvyga M. 
Stonkaitė, Florencija' C. Sun- 
gailaitė, Rita M. Vaitkunaitė, 
Marytė A. Jalmokaitė, Jonas J. 
Barčius, Antanas M. Benzevi- 
čiųs, WiHiam A. Hill - Aukšti
kalnis, Rymantas D. Ivaška, 
Alfonsas V. Medonis, Stasys R. 
Mikanavičius, Robertas J. Pet- 

■ ruskevičius, Alfredas R. Švel
nia, Vytautas E. Markelionis, 
Petras J. Tamošiūnas ir Juo
zas F. Taruška.

Militarius diplomus gavo: 
William A. Hill - Aukštikalnis 
— kapitono, Rymantas D. I- 
vaška — 1-mo leitenanto ir An
tanas M. Benzevičius — 2-ro 
leitenanto. Rap.

Žiemą Gali Pritrukti 
Anglių

Jis kalbėjo
jo 56-tu seimu, kurs įvyksta 
Statler viešbuty birželio 28 d. 
Raginame prisirašyti, kad apsi
draudus save pinigiškai ir su
vienijus lietuvius katalikus.

dalyvius

arbatėlė, 
pavaišin- 

riestai-

Svečiavosi Pas Tėvelius

jo 56-tu seimu, kurs įvyksta 
Statler viešbuty birželio 28 d.
Raginame prisirašyti, kad apsi-
draudus save pinigiškai ir su-
vienijus lietuvius katalikus.

Vilkas Užbaigė Aukštuo
sius Mokslus

Birželio 9 d. Povilas R. Vil-

stogas. Linkėjo visiems svei
kiems ir linksmiems sugrįžti į 
naują skyrių, rūgs. 9 d., ir at
sivesti naujų mokinių į visus 
skyrius. Jis minėjo, kad bus 
vedama vasarinė mokykla, ir, 
kad Tremtiniai vaikeliai bus 
pavyzdžiu lietuviškame kalbėji
me.

Patariame Bostono ir apylin
kės lietuviams katalikams susi
domėti Lietuvių Romos Katali
kų Susivienymu Amerikoje ir

kas, gyv. 487 Talbot Avė.•1

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų, 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, 
ir pjĮmiirama. Patarnavimas skubus ir

BO BEVERAGE CO.
3. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai-

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tanike Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

KcdMS^^MHBOS.

Myopia Club Beverage Co.
GratlMiAre. blington. Mom.

T«L Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TęL Dedham 1304-R

►

šalčiūkės - Mazmienės Bro
nės, gim. Kauno apskrityje, Če
kiškės valsčiuje, šlapučių kai
me (į Ameriką išvyko po pirmo 
pasaulinio karo; jos vyras ir iš 
Šlapučių, jo du broliai likę Lie
tuvoje.)

Ieško jos pažystama šimku- 
nytė - Suvaizdienė Kazimiera, 
duktė Alekso, gim. Kauno aps
krityje, Čekiškės valse. Guč- 
kampio vientk. Augusį šlapučių 
kaime pas Lipnicką, dabar gy
vena Vokietijoje.

Kas turėtų žinių ir galėtų pa
dėti surasti, arba atsiliepti ma
no pažystamą prašau rašyti 
man šiuo adresu:

Suvaizdienė Kazimiera, 20 a, 
Kreis Gifhorn uber Wittengen, 
Dedelstorf Litausch Lager. Ger
many.

(VAISOS SKEUMMM

Rss. Šou. 3729 Šou 4618

Uthyaoiaii FwnHwtC&

Dorchester, užbaigė Bostono 
Kolegiją ir gavo Bacheior of 
Arte laipsniu, magas cam ha
de. Jis taipgi gavo a. a. Kardi
nolo O’Conneil įsteigtą auksinį 
medalį už aukščiausį požymį 
per keturis metus religijos 
moksle, ir gavo Bostono Kole
gijos stipendiją ir “assistant- 
ship”, kur jis tęs mokslą, kad 
gauti “master’8” laipsnį ir dar
buosis fakultete — angliškos 
literatūros skyriuje.

Graduantas Povilas R. Vil
kas per 4 metus turėjo Kolegi
jos pilną stipendiją. 1946 m. 
jis buvo per kelis mėnesius Is
panijoje kaipo laikraščio “$os- 
ton Globė” korespondentas, 
kur jis turėjo progą susitikti 
ir su Gen. Franco.

Sveikiname aukštus mokslus 
baigusį jaunuolį, Povilą R. Vii-, 
ka ir linkima jam užkzn ingai 
gauti "master’s degree”, kad 
savo mokslą ir gabumus galė
tų panaudoti ir pavergtos Lie
tuvos atstatymui į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

VisjB Bestaps Jiįi
u^rereunre^re^rearere

Ne tik lietuviai, bet ir kita
taučiai visame Bostono rajone 
plačiai kalbą apie įvyksiantį 
LRKSA 56-tą Seimą, Bostone, 
ir su Seimu surištus nepapras
tus parengimus.

Kitataučiai kalba, už tai, kad 
didžioji'spauda apie jį rašo, 
štai, Bastos Suąday Merald, 
Suoday Ądvertber ir Boston 
Sunday Globė, jau įdėjo Seimo 
Rengimo įvairių komisijų at
vaizdus ir aprašymus. Kaip di
džioji spauda, taip kitataučių 
visuomenė, domisi ką lietu
viams pasakys laike jų šeimi
nio bankjeto tos žymios asme
nybės, kaip Bostono Arkivys
kupas Richard J. Cushing, 
Kongreąmonąs Jęhn W. Mc- 
Cormapk ir Ąpdraudos Komi- 
sionieriųs Ch. F. J. Harrington. 
Jie dęmisi, kiek ganiųjų lietu
vių atletų dalyvaus jų pirmoj 
sporto olimpiadoj, ir kaip ten 
viskas pavyks.

Lietuviai kalba, kiek delega
tų ir svečių suvažiuos į Bosto
ną, kiek kitos kolonijos prisius 
sportininkų į Olimpiadą ir me
nininkų į Festivalą, kaip jie pa
sirodys, palyginus su bostonie
čiais. Vietiniai su nekantrumu 
laukia seimo F jo 4Fr žia ne
turėtų parengimų. Pamatysi
me už savaitės. A. I.

šią žiemą gali pritrūkti ang
lies. Ir dėl to šį kartą nebus, 
kaltas John Letvis, bet Liet. R. 
K. Sus. Amerikoje * Seimas, į- 
vykstąs Bostone, birželio 27 — 
liepos 1 dienomis. Tiek daug iš 
anglies kasyklų rajono ruošia
si atvykti į šį ypatingą seimą, 
Bostone, kad dėl to anglies ga
myba žymiai susitrukdys. Dėl 
to žiemą galima tikėtis anglių 
trukumą. Ekspertas.

svečiavosi 10 
tėvelius, Myko-

Savilionius. Ji j 
praeitą sekma-

Seselių Kazimieriečių Kon
gregacijos Chicagoje, ekonomė. 
Sesuo Adorata 
dienų pas savo 
lą ir Antaniną 
grįžo Chicagon
dienį. Su ja kartu buvo parvy- 
kusi ir Sesuo Gregorija — Pe- 
šinaitė. Per tą laiką slaugė sa-. 
vo sergantį tėvelį.

Sesuo Adorata seniau buvo 
veikli Vytė ir Sodalietė, South 
Bostone. Per penkis metus ji 
darbavosi Argentinoje, 
parapijinėje mokykloje 
Aires mieste.

lietuvių 
Buenos

Rap.

B*P.

Nugirsta Brocktone

Nikodemai, pasakyk man, ką 
tas galėtų reikšti: kaip tik pas 
mus atvyko naujas klebonas 
kun. P. Strakauskas iš Lowel- 
lio, tai dangus beveik kasdien 
apsiniaukęs, Ii ja ir Ii ja?

Nikodemas: Čia ne lietus. 
Tai lovrelliečių ašaros...

Dzūkas.

Padidėjo šeiina

pp. Vincas ir Ona Skudriai, 
gyv. 1762 Columbia Rd., So. 
Bostone, birželio 4 d. š. m. su
silaukė šeimos padidėjimo — 
dukrelės, p. Vincas J. Skudria 
yra So. Boston Supply krau
tuvės, 385 West Broadway, sa
vininkas.

Sveikiname pp. Skudrius!
Bap.

PADĖKA
Konstantcijai Stakutienei, 

gyv. So. Bostone, už jos gerą 
ir jautrią širdį, parūpinusią 
man, Idai Mačiukaitei, gyv. Vo
kietijoj, visai nepažįstamai af- 
fidavitą jr parėmusiai mane 
siuntinėliais širdingai dėkoju ir 
teduoda Jai Dievas daug lai
mės ir sveikatos.

Ida Mačiukaitė.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PAtALPINtS 

DRAUGIJOS VALDYBA

■y- t

Kas norite jslgytl Sauktoje 
Califomljoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS 
Realstatininkas

710 N. Vas Nesą Avė., 
HoUywood 38, Calif.

• >

GBABORIAI

IBanseriŪsirSiSB
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių GraborliM-BalMmuotejM 
Turi Notaro Teises

264 I.Bnntoj
SO. BOSTON, MASS 

TeL SOUth Beeten 2969

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
TeL COLumbta 2531

Bastos, Mass. — Kumštynių 
mėgėjaj, kurie negalės vykti į 
New Y orką pamatyti ,Joe Louis 
ginant savo pasaulinio čempio
no garbę prieš Jęe Walcott, 
turės auk8^ Progą pamatyti 
tas kautynes ant didžiulio tele
vizijos ekrano Mechąnjc’s Buil
dinge, Huntington Avė., Bosto
ne, trečiadienio vakare, birže
lio 23 d.

Lygiai 8:30 vai. vakare bus 
nepaprastai graži programa ir 
baigsis prieš pat numatytas 
kautynes. Visi tie, kurie turės 
vietas, įsiės pasilikti ir pama-

Pirmininkas — Juozas Avagždya,
601 6th St., So. Boston, Maas.

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUds, 
702 E. Sth St, So. Boaton, Mare

Prot RaSt. — Jonas GUneckla, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mare.

Fin. Rast — Aleksandras I valka, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičlus, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mare

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sal*j, 
492 E. 7th St. So. Boston. Mare

C A S P E R
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Gericrasta Užeiga Vypoau ir Motorine yra i 

SOUTH BOSTON CAFE 
Vincas Balakonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

YAKAVONIS 
Fanerai Home

741 No. Matu St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS
LaMotuvIų Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakt} 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1980
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ZAIETSKAS i
FUNERAL HOMB-

664 EaatBrosdwsy
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zclctckre, F. E. Zatotslųęr 
Graborial Ir Balremuctojal.

Patemarinuto Stoną ir naktj. 
Kaplyčla tarmenlma Dykai.

NOTARY PUBLIC
T»L ŠOU Breton 0818 

ŠOU Bcaton 2808
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Penktadienis, Birželio 18, 1948

MARIJA-MOŠŲ VILTIS
(Kun. Bernardino Grauš- j nių minios, kaip Lietuvos 

lio, O.F.M.. kalba, pasakyta žemė. Lietuvis, pamatęs 
iš tolo šventovės bokštus, 
klaupiasi ir keliais artina
si prie jos, varstydamas 
rankose rožančių ir aša
romis vilgydamas šventą 
žemę. Juk dangaus ir že
mės karalienė yra verta 
tos garbės. Pasiekęs Jos 
šventovę, sunkiai jis nuo 
jos atsitraukia, nes Moti
nos namuose malonu pasi
likti ir Jai išlieti visas sa
vo sielos kančias. Niekur 
lietuvis neranda tiek daug 
suraminimo ir niekur ne
patiria tokio skaidraus 
džiaugsmo, kaip prie Ma
rijos kojų.

Toje žemėje šiandie ne
beskamba “Sveika Mari-

geg. 30 d., š. m. Lietuvių 
Katalikų Radio Valandoje iš 
WESX radio stoties. Salėm).

Vysta patys švelniausi 
pavasario žiedai, besibai
giant gegužės mėnesiui, 
nuliūdindami mūsų širdis 
ir sukeldami sieloje pa
stovaus grožio, nepraei
nančios meilės ilgesį. Tą 
mėnesį mes buvome pa
šventę Marijai, tam skais
čiausiam ir niekad nevys
tančiam mistiškos Rožės 
žiedui. Ir teisingai, bes 
Jai priklauso pavasario 
žiedas ir vis naujai meilei 
besiskleidžianti žmogaus 
širdis, kuri savaime turė
tų kilti į Mariją ir per Ją 
ieškoti savo gyvenimo ja”, jos sūnūs išblaškyti! 
džiaugsmo. no visą pasaulį, o ir pasi-į

Tokį spontanišką žmo- likusiems bedieviška ran
gaus sielos į Mariją verži- ka uždarė burną. Kur 
mosi mes visi, brangūs gausime vilties ir pasiti- 
tautiečiai, būsime patyrę, kėjimo, jei ne toje, per 
kai dar gyvenome savo kurios rankas eina visos 
gimtajame sodžiuje Lie- malonės ir kurios valioje 
tuvoje. O niekados neiš- yra visų tautų ir pasaulio 
dils iš mūsų atminties tie likimas 
gražūs gegužės mėnesio Kai raudonasis slibinas 
vakarai. Kai saulutė pra- užėmė mūsų tėvynę ir pa-i 
dėdavo leistis, iš pavargu- noro suleisti savo nagus į 
šių nuo dienos darbo krū- visame pasaulyje esančius 
tinių išsiverždavo giesmė, jos sūnus, ir mūsų Pa- 
Ji suskambėdavo netik siuntinvbė Romoje tapo jo 
bažnyčiose, bet ir prie auka. Pasiuntinybės dar- 

augo iš Lietuvos1 
rūtos ir buvo į 

ir kiekvienoje mūsų tėvynės simbolis.! 
kur motina pir- Lietuviai nenorėjo jų ati-

Tai V
lt!❖ 
!A
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DARBININKAS

MES ATVYKOM

I
i
Į

A.A. Domininkas Kukis
Po 15 metų neregėj no ir

Golebicski-Sei afinaitė
Sekmadienį, šv. Antano die

noje, blržeEo 13 d. p-lė Anelė daugel negožėji.no s. įai-
Seraiinaitė vedė sau už vyrą 
jaunuolį Joną Golebieskį. Kle
bonas kun. dr. Mendelis priėmė 
jaunųjų pasižadėjimus ir atna
šavo šv. miši's jųjų intencija. 
Liudj tojais buvo jaunosios gi
minaitė Emilijja Pelro’.onis ir 
jaunojo draugas Vincas Po- 
lomski.

Puota įvyko Lietuvių Svetai- 
' nėję. Jaunosios sesutė ponia 
1I

vės dūliai teskyrė su šiuo pa
sauliu a.a. Domini., _as Kiiki3, A 
gyvenęs pas Peiroaę, Hcllins A 
Street. Laidotuvės įvyko iš šv. A 
Alfonso bažnyčios pi: .nadkaį, 
birželio 14 d. Kun. An.aaas Du- V 
binskas atnašavo šv. mišias, f 
Kun. Jonas Mendelis jam pa* A 
dėjo giedoti egzekvijas. Nulyje- A 
tas į Holy Redeetner kapus. Lai t 

it 
T• A

PIRMADI3NT

ilsisi Viešpaties ramybėje!

Žalneraitieaė pasirodė gabi ir Mokyklos Užbaigimo Programa *t* 
rūpestinga šeimininkė. Visi trys Sekmadienį, birželio 13 ± į- *t* 
kunigai buvo atvykę į puotą, vyko iškilmingas šv. Alifcoso' 
kur pasisveikino su svečiais ir mokyklas užbaigimas.

kiekvienos kryžkelės kop- želyje 
lytėlės, papuoštos lauko atvežtos 
gėlėmis, 
šeimoje, 
moji, priklauDusi prie Jos duoti priešui. Kam galėjoj 
paveikslo, užvesdavo litą- jas pavesti? Jie susirinko; 
niją ir “Sveika Marija”... prie Pasiuntinybės, nu-į 
Ir taiD skambėdavo gies- skynė visas rūtas ir jas 
mė šeimose, ji skambėda- nunešė prie artimiausioje 
vo sodžiuje, ji pasklisda- bažnyčioje esančios Mari-’ 
vo po visą Lietuvą, susi-jos kojų: “Dievo Motina,! 
jungdama į vieną didingą štai tavo žemė! Saugok 
meliodiją. Ir Dievo Moti-ją!” Ir pasitikėjimo ašara 

" na iškviesta nužengdavo nuriedėjo skruostais.
ant tos vargu puoštos iri Pasitikėjimas, taiD! Bet; 
ašaromis dabintos žeme- jis turi būti sujungtas su 
lės ir būdavo priversta malda ir atgaila, kaip Ji 
sakyti: tai mano žemė, tai pati to reikalauja iš no-_  _____
mano sūnūs lietuviai. Ir,rinčių per Ją grįžti į taiką bina, duktė 
Ji laimindavo tą savo že- ir ramybę, 
melę. I Gailestingumo

Lietuvis moka mylėti būk ir mums gailestinga! ' 
Mariją, nes tai diktuoja! ----------------
jo širdis. Nerasime krašto' Prašalinti religiją tai 
su tiek daug Marijai skir-■ reiškia priveisti žemę 
tų šventovių, į kurias, žmogžudžių, vagių ir pik- 
plaukia tūkstantinės žmo-itadarių.

į

Juokės žali medžiai. 
Žalios pievos juokės. — 
Vykom nuo Seredžiaus, 
Klydome nuo Luokės. 
Saulė daug linkėjo, 
Mojo karklai pievoj, 
Kai audringu vėju 
Sakėme “sudievu”.
Laimino motutė, 
Sesė laimę mojo, 
Drungni vėjai pūtė — 
Kartu nukvatojo. 
Debesėliai slinko, 
Paukščiai suko ratą, 
Kelias linkte linko, 
Kai linksmai dainavom.

PAIEŠKOJIMAI

i Vakare 7:30 v. visi mokyklos 
mokiniai išpildė įdomią pregra- j A

i

Paieškau giminių Ulevičių. 
Aš Ulevičiūtė - Savickienė Al- 

Juozo Ulevičiaus 
i iš Marijampolės. Amerikoje y- 

Motina, ra likę mano tėvelių brolių ir 
seserų.

Albina Savickienė-Ulevičiūtė
13a Scheinfeld, 

Area Team 1041 
USA Zone, Germany.

Ramus Rūkymo
Malonumas. . . ne

Rekliamos Truksmas

ma. Susuir.’:usju3 pasveikino fy 
I Teodoras Ingson, po kurio sekė A 
Amerikos ir Lietuvos himnai,; A 
sugiedoti mokyklos choro. Bu- 
vo vaizduojama LIETUVA 
VERGIJOS PANČIUOSE. ♦-*

I

i buvo akį traukiantis, ausį ža- 
vėjautis ir širdį draikantis per-, 
statymas, kuriame pereitų 30 *t* 
metų Lietuves džiaugsmai ir A 
vargai buvo daina, eilėmis ir A 
šokiais gyvai nupiešti. Gal nė A 
vienais metais vaikučiai nekal-' 
bėjo taip tobula tarme, kaip 
kad šįmetą. Tą pastabą padarė 
klebonas savo kalboje. Eileen 
Marconi, Antanina Minkevičiū- 
tė, ir Audrey Velžytė, kaipo lie
tuvaitės, o Antanas Razaiuskas, i 
Vincas Ingson ir Earl McLaugh-1 
lin, kaipo Lietuvos jaunuoliai, 
tikrai atsižymėjo savo roiese.; 
Agnietė Stanytė kaipo pavergta 
Lietuva ne vienam išspaudė u- 
žuojautes ašarą, žiūrint į jos 
retežiais apkaustytas rankas.

f ■■ I I

Dainos__ ir Šokiai
Kepurinės šokis išpildytas 7- 

to ir 8-to skyriaus mergaičių; 
kviečių šokis pašoktas 5-to ir 
6-to skvriaus berniukų; rūtelių 
šokis, 5-to ir 6-to skyriaus mer-' 
gaičių; malūnėlis — šokis at-į 
liktas 7-ta ir 8-to skyriaus ber
niukų visiems be galo patiko. 
Iš dainų, Moksleivių* Maršas, 
Lietuviai Išeiviai į Kovą, Lie-' 
tuviais Esame Mes gimę, Kri
tusioms Šauliams, Oi Varge, 
Varge tikrai meningai buvo su
dainuotos. Vincas Ingson gra
žiai solo užtraukė SUDIEV 
LIETUVA, o 1-mo ir 2-ro sky-

I

bet OLD GOLD

DeZ “Treot” rietoje “Treatment” Rūkykite OLD GOLDS.

Visi keliai Liepos 5 dieną veda į Marianapolio Kolegijos paikąjį 
parką, kur įvyks tradicijinė NAUJOSIOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki* 
tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir tt. Pikniko 
rengimo komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

I
Xf s

kindaanas graduantus, ragino 
juos būti ištvermingais pasi- 

1 rinktuose pašaukimuose. Kun. 
1 Jonas Mendelis, reikšdamas sa- 
: vo džiaugsmą, linkėjo visiems 
i graduantams siekti viršūnės jų 
I profesijose. Klebonas priminė 
j visiems, kad graduantų ir visų 
, dalyvių svarbiausias pašauiki- 
: mas yra tapti ŠVENTAIS. Ka- 
j talikiškas auklėjimas turi tą 
1 svarbią misiją, tą vienintelę už- 

duotį priruošti mokinius ne tik 
tinkamai atlikti savo pareigas 

’j žemėj, bet ypač atsiminti savo

tuvių kalboje. Eileen Marconi velia, Forrest Harvey, Jurgis 
su diplomu apturėjo $5.00 kun. Zolinslkas, Michael Penland, Ka- 
Dubinsko teikiamą dovaną Sli- , tarrna Wilchinski, Anna Mae 
bizavime arba “spdling”. Sal- j Brighlt, Patricija Eisenhower, 
vador Davella laimėjo aukso Nancy Pastamkaitė, Loretti 
medalį už aukščiausius pažy- šalkauskaitė, Juozas Čepaitis, 

Vincas Dolores Kunigonytė ir Konstan
cija Lustica. Sveikiname šiuos 
ištikimuosius ir pranašaujama 
jiems šviesią ateitį.

Gražus Vakaras...

mins 7-tam skyriuje.
Ingson, Arthur Meyers, Joanna 
Saikevičiutė, Antanas Razaus- 
kas, Ričardas Šilanskas, Roy 
Sisk, Agniete Stanytė, Audrey 
Velžytė ir Paul ^Vilkins, visi ga
vo po diplomą už 8 metų mokslo 

(darbą.
____   __ ___ ,_________ Aukso medalius apturėjo už 

riaus mergaitytės ne vieną su-, gyvenjmo tikslą, prisiruošti gy-, ^kščiausius 
jaudmo su savo LEISKIT Į.________ danguje. priminė Išga-' skyriuose sekantieji: Geraldas

nytojaus persergėjimą: “Ką pa-j 6-tam. Jurgis Zelins-
i dės žmogui laimėti visą pasaulį, kas 5-tam, M.na MacFarlane

* 4-tam, Patricija Eisenhower 
3-čiam, Lc.rc .ta Moore 2-ram, 
Carol Zam!koweki 1-am ir Ro
naldas Šilanskas Vaikučių Dar
želyje, 
laimėjo 
dovaną 
riuje.

TĖVYNĘ. Pirmoji dalis užsi
baigė su VAI LIETUVA, MOTI
NĖLE sudainuota viso mokyk
los choro.

Į

o savo sielą pražudyti” Taipgi 
atkartojo visiems gerai žinomą 
pasikalbėjimą šv. Pilypo Neri 
su jaunuoliu: “Kas potam?” 
Bet kuri gerai vedama pasauli
nė mokykla gali suteikti žinių 

amatininku,

Tie du žodžiai nupiešia vakr- 
ro nuotaiką. Svečių buvo ar i 
400. Pelno parapijai liko virš 

pažymius savo $500.00. Nuopelnas to viso gro
žio, tai Motinos Immaculatos ir 
jos padėjėjų Sesučių. Ypatinga 
padėka priklauso tėvams, kurie 
su didėliu pasišventinimu lei
džia savo vaikučius lietuvilkon 
mcikyMcn. Rudenį bus bandoma 
suorganizuoti tėvų-&3učių-mo-

An tani na Sakevičiutė kytojų kuopa, kad geriau pa
ikiai. Dubinsko $5.00 

slibizavime 6-taan sky-

Vaikučių Darželis
Tėvams be abejo ši būtų bu

vusi įdomiausia programos da
lis, bet deja virš 30 mokinių ap
sirgo “measles”, tad tik 9 Vai- kaip tapti geru 
kūčių Darželio mažyčiai tepa- kaip vesti knygas, būti gydyto- 
sirodė scenoj, bet ir tie keli vi- ju arba advokatu, bet katal kiš- 
sus prijuokino bu savo daina ka mokykla yra vienintelė, kuri 
BARAVYKAS ir eilėmis MA- išaiškina gyvenimo žemėlapį, 
SfŲJŲ VARGAI. kaip juo naudotis, kad laimin-

1-mo ir 2-ro Skyriaus moki- gai nukeliauti į dangų, 
niai parodė savo gabumus mu
zikoje išpildydami Koketką, 
Noriu Miego ir Aguoneflis.

I

Graduantai. .t Dovanų 
Laimėtojai 

Bernardina Bailytė ne tik ga
vo savo diplomą, bet taipgi lai- Marconi,

Ištikimieji!
Nežiūrint to, kad šv. Alfonso 

mokykla y^a 6 ar 8 mylios to
lumo taik-uriems mokiniams, 
tačiau 23 neapleido nė vienos 
mokslo dieno3 per ištisus moks
lo metus. Tai yra sekantieji: 
Bernardina Bailytė, Eilleen 

Joanna Sakevičiutė,

laikyti bendrus prietelišku3 ry
šius.
vaisių ponioms Kon 1 ar'tiravi- 
čienei ir De Mario šiame, et ^a- 
nizavimo darbe. Klebenęs d "'ko
ja visiems už jų bendra dirbiav- 
mą.

Linkime gražiausių

Diplomatų Dalinimas
Antanas Razauskas vardan mėjo aukso medalius už aukš- Roy Sisk, Paul Wi!ki.ns, Virgi- 

visų baigiančiųjų mokyklą tarė čiausj laipsnį 8-tam skyriuje, nija Bailytė, Salvadore Davelia, 
Graduantų padėkos žodį. Po to tikybos moksle ir aritmetikoje. Earl McLaughlin, Geraldas Ge- 
trumpai kalbėjo visi trys kuni-( Antanina Mirtkevičiūtė su savo lazela, Alfonsas Gručkunas, Ma-j 
gai. Kunigas Dubinskas, svei- diplomu gavo aukso medalį lie- rijona Wilchinski, Eugene Da-

I

I

Ine.
laidotu vi v 

DIREKTORIUS 
60? Washington Bhd. 
BAT.TTMORE 30 Md
Tel. Lexington 8595

Llmmlnal <MI visokių rslkalų. 
Patarnavimas Dienų ir Nakt|.


