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• žvilgsnis į Ameriką ir
Kanadą

• Jų spauda
• Buvę įstatymai

Taip buvo, taip ir tebėra, 
kad žmogus, iškėlęs koją iš 
laivo į Amerikos arba Kanados 
žemę, su didžiausiu smalsumu 
ima stebėti šių kraštų gyveni
mą, jų papročius, tradicijas, 
kultūrinius pasireiškimus ir pa
našiai.

Vis dėlto, reikia pasakyti, 
kad mums čia daug kas neį
prasta, gal, kartais, ir keista, 
nesuprantama, šiuo kartu pla
čiai nesiimsiu nagrinėti šio rei
kalo, nes trumpose pastabose 
ir vietos neištenka, tačiau no
riu žvilgterėti tik į amerikoniš
ką arba kanadišką spaudą, ku
ri beveik abiejų kraštų vieno
da. Manau, kad seniau į šiuos 
kraštus atvykę mūsų tautiečiai, 
o taip pat ir dabar atvykstą, 
pramokę šiek tiek angliškai, 
tuojau griebia jų laikraštį, ti
kėdamiesi ką nors ypatinges
nio jame rasti, bet, deja...

•
šių kraštų spauda (kalbu a- 

pie laikraščius, neliesdamas 
kultūrinės ir kitokių sričių žur
nalų) savo išvaizda yra impo
zantiška: Pav., dienraščiai di
delio formato, puikiai iliustruo
ti (apie iliustracijų turinį ne
kalbu), išeina kasdien dviem 
ar net trimis laidomis, . 42-44 
puslapių ir Lt. Mūsų žvilgsniai, 
žinoma, krinta į dienraščių tu
rinį, tačiau ar randame juose 
visa tai, ką radome Europos 
laikraščiuose? Toli gražu ne. 
Čia kuo msžisnais rašoma apie

AMER

L. Vyčių Apskrities Seimelis

Dalyvavo Gubernatorius Paul A 
Dever, Prel. Dr. Urbonavičius 

ir kiti įžymūs asmenys

un. A. Briškos, tos kolegijos fundato
riaus, išleistuvės, išvykstant jiems iš New Yorko į Romą, kur bąę kolegijos iškilmingas atidarymas.

Iš kairės dešinėn sėdi: kun. N. Pakalnis, kun. K. r‘ - _ _ _
laba, prel. M. Krupavičius, kun. P. M. Juras, kun. A. <

Stovi: kun. A. Masaitis, kun. I. Kelmelis, kun. J. Bastakys, i
J. Starkus, kun. J. Kartavičius, kun. B. Liubauskas, kun. B. Pav 
nas OFM, kun. A. Marčiulionis MIC, kun. J. Beleckas, SJ, kun. S.
V. Ražaitis, kun. J. Matutis, kun. A. Kacevičius, kun. Alb. ZanavičĮfes. kun. M. Ražaitis.

Vasys, prel. ^Balkūnas, kun. A. Briška, prof. L. Tu- 
Jagminas, Mw, kun. E. Gradeckis.

, ku$. B. Grauslys, OFM, kun. S. Raila, kun. 
kas, kun. J. Valantiejus, kun. V. Židžiū- 
mesevičius, kun. L. Peciukevičius, kun.

LDS SEIMAS I

Birželio 19 ir 20 dienomis š. m., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj, Bradford St., Law- 
rence, Mass., įvyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) metinis seimas.

Kviečiame visus apskričiu* ir kuopas iš
rinkti atstovus ir paruošti sumanymus orga
nizacijos gerovei.

Šiame seime bus iškeltas naujo sąjūdžio 
klausimas, bus pasiūlyta nauja organizacijos 
konstitucija priimti ir kiti svarbūs klausimai.

renčiame dvi šv. Juozapo šventes: kovo 
nj po antro Sekmadienio po Velykų. Šv. 
į išaukštintas. Jis pastatytas Vyliausiu 
yčios Globotoju. Tokia garbė tinkamai 
, nes jis buvo vyriausia Šv. Šeimynos 
iešpats Jėzus ir švenčiausia Jo Motina 
žią šioje žemėje jam pripažino. Čia yra 
sdys mūsų vaikams ir jaunimui, kurie

piama ir į mokslą, meną, kū
rybą ir panašiai.

Dabar gal kils klausimas: 
tai kokia gi medžiaga užpildo
mi tie skaitlingi puslapiai 1 
Daugiausia sensacijomis, sen
sacijomis ir dar kartą sensa
cijomis, ir mums neįprastomis, 
dažnai negirdėtomis Europoje 
Dar, žinoma, platus sporte 
skyrius, keletas puslapių skel
bimų, reklamų ir pan.

Paėmęs šių kraštų dienrašt 
į rankas, gali žmogus iki ausi; 
prisiskaityti žinių apie įvykti 
sius gaisrus, eismo nelaimes 
vagystes, plėšimus, nužudymui 
ir kit Visa tai dar pailiustruo 
jama gausiomis nuotraukomis.

Gali kilti klausimas, argi tt 
baisiųjų įvykių šiuose kraštuo 
se daugiau, negu Europoje' 
Pasakyčiau, kad ne, tik čii 
žmonės, matomai, kiek kitoki 
mėgstą stiprius efektus, todė 
reporteriai ir stengiasi ku< 
daugiau primedžioti įvairių 
sensacijų. Tuo tarpu Europoje 
— dažniau tokie įvykiai praei
na spaudos nepastebėti. Pana
šiomis sensacijų atžvilgiu ten
dencijomis yra užsikrėtusi 
šiuose kraštuose ir mūsų lietu
viškoji spauda.

Antra vertus, čia pasitaiko ir 
tokių sensacingų įvykių, »kurie 
Europos kraštuose retesni, ar
ba ir visai nesutinkami. Pa- 
sklaidęs keletas dienų Kanados 
dienraščius, noriu “Darbininko” 
skaitytojams patiekti keletą 
būdingesnių įvykių.

KUN. P. M. JURAS, 
LDS Centro Pirmininkas

Kasmet
19 ir trečiac 
Juozapas lai 
Katalikų Ba 
jam jpriklau 
galva. Pats 
Marija jo vi 
sektinas pa1 
gali būt njokyitesni už savo tėvus, bet pagal Dievo va
lią turi savo tėvus gerbti ir jų klausyti. Juk Viešpats 
Jėzus ir Jo Motina visa kuo buvo aukštesni už savo 
globotoją šv. Juozapą, o bet gi buvo jam klusnūs. Tad 
blogai elgiasi vaikai, kurie negerbia savo tėvų, skaito 
juos nemokytais, nekultūringais nežinėliais, niekina 

iąHetišką kilmę ir nesirūpina išmokti jų 
Jilrrtiai tą dva, Žkd, neąalAriami —

Britai Atėmė iš Rusų Berlyno 
Kanalo Kontrolę

>
Berlynas, Vokietija - 

Jung. Valstybių ir Anj 
į jos atvežtas prekes lėk 
į vais per kanalą vežė va 
- mis. Rusijos kareiviai 
, laikė valtis ir neleido p 
b vežti prekes į Berlyną.

Britų militarė polic 
pareikalavo, kad rusai 

1 tiduotų jai kanalo k 
Į trolę. Iš karto rusai ne 
* rėjo pasiduoti, bet kt 
1 britai pagrasino, kad 
’ geruoju neleis laisvai 
a vams plaukioti kanale,

— jėga bus priversti tai pa- 
jli- daryti.
tu- Rusai buvo priversti nu- 
lti- sileisti.
su Suaižo Auto MMnkii

I teki
ija Detroit — Didžiuma iš 
a- 45,000 automobilių darbi- 

on- ninku po Velykų, balan- 
no- džio 18 d., sugrįžo į dar- 
ida bus Ford Motor Co., Chry- 
jei sler Corp. ir Briggs Ma- 
lai- nufacturing Co. fabrikuo- 
tai'se.

FILIPINO BANDITAI NUŽUDĖ 
BUVUSIO PREZIDENTO 

NAŠLE

štai, Toronto dienraštis “The 
Telegram” pateikia skaityto
jams nuotrauką, vaizduojančią 
18 metų jaunuolį už kalėjimo 
grotų, kuris mirtinai užmušęs 
2 metų savo brolį už tai, kad... 
jis rėkė nesiliaudamas...

Arba vėl. Kitur skaitome 
kaip du berniukai: vienas pen
kių, kitas šešių metų žaidė in
dėnus ir kašubo jus, ir rezulta-

Tęsinys 2-rame puslap.

Manila, Philippine —Ba
landžio 28 d. banditai nu
žudė buvusio pirmojo pre
zidento našlę, Aurora 
Quezon, jos dukterį ir 
žentą ir taipgi kitus 10 
žmonių, kada jie visi va
žiavo į Luzon dalyvauti 
paminklo šventinimo iš
kilmėse buvusio ir mirusio 
prezidento Manuel Quezon 
atminčiai.

Važiuojant siauru keliu, 
iš miško paleista šūviai iš 
mašininių kanuolių. Ka
reiviai palydovai atsišau
dė, bet banditai 13 žmonių 
užmušė ir 10 sužeidė.

Prezidentas Elpidio Qui- 
rino, sužinojęs apie šį ne
tikėtą užpuolimą, tuojau 
įsakė policijai ir kariuo-

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį, bal. 23 ir 24 d.d. 
Vendome viešbutyj, Bos
ton, Mass. įvyko Lietuvos 
Vyčių apskrities metinis 
seimelis, kuris užsibaigė 
šauniu bankietu.

Seimelį sveikino Mass. 
valstijos Gubernatorius 
Paul A. Dever, Prel. Dr. 
K. Urboanvičius, kun. J. 
Jutkevičius, L. Vyčių 
Dvasios Vadas ir kiti. Te
legramomis sveikino Cen
tro pirm. Juozas Bulevi- 
čius, Darbo Sekretorius 
Maurice J. Tobin, TT. 
Pranciškonai, kleb. kun. 
K. Vasys, kleb. kun. J. Va- 
lantiejus, komp. A. J. A- 
leksis.

Pirmininkavo apskrities 
pirm. Juozas Lola. Seime
lis priėmė svarbias rezo
liucijas pavergtos Lietu
vos reikalu, kurios pasiųs
tos Prezidentui, Senato
riams ir Jungtinių Tautų 
vadams.

Apskrities pirmininku 
jtriaktas Bronius K

šaunus bankietas tame 
pačiame viešbutyj. šiuo 
bankietu pagerbė L. Vy
čių organizacijos įsteigė
jus ir Garbės narius. Prin- 
cipaliais kalbėtojais buvo 
Bostono miesto mayoras 
James M. Curley ir Lietu
vos Garbės konsulas, adv. 
Antanas O. Shallna.

Toastmasteriu buvo p. 
Juozas Lola, buvęs apskri
ties pirmininkas.

Acheson Prašė Seaat* 
Atimto SatartfKanmiion AnaiiTo Mnanį

Washington, D. C. — 
Valstybės sekr e t o r i u s 
Dean Acheson atsišaukė į 
Senatą, kad kogreičiausia 
užgirių šiaurės Atlanto 
sutartį, nes toji sutartis 
yra apsauga dvylikos tau
tų laisvių, kurios tą su
tartį pasirašė, ir taip gi 
taikos įgyvendinimui pa
saulyje.

Sekretorius Acheson nu
ėjęs pas Senato Užsienių

tėvais susikalbėti, išsilaisvintų iš jų valdžios bei, įta
kos, augtų be jų globos bei priežiūros, ir taip sauva
liaudami, surengtų sau nelaimingą gyvenimą ir amži
ną pražūtį. O, kaip karštai reikia melstis į šv. Juoza
pą, kad suteiktų mūsų jaunimui daugiau proto ir iš
prašytų jiems nuo Dievo klusnumo ir tėvų pagarbos 
malonę!

Šv. Juozapas yra ypatingas darbininkų globoto
jas. Jis pats buvo darbininkas - stalius ir sunkiu kas
dieniniu darbu duonos kąsnį sau ir Šv. šeimai uždirb
davo. Turėjo būt nemaža skurdo toj Dangiškoj Šei
mynėlėj, kad pats Viešpats viename savo pamoksle 
prasitarė: “Paukščiai turi lizdus ir lapės urvus, o 
Žmogaus Sūnus nebeturi kur galvos priglausti. Tuos 
žodžius Kristus, be abejo, taikė savo apaštalavimo 
darbuotei, kuomet per tris metus vaikščiojo po mies
tus ir kaimus, skelbdamas savo Evangeliją. Žmonės 
visaip Jį priimdavo; kas labai dievotai ir nuoširdžiai, 
o kas ir visai neprietelingai. Tad būdavo tokių dienų 
ir naktų, kuriose Išganytojas iš tiesų neturėjo kur 
galvos priglausti. Tačiau ir savo Nazareto nameliuo
se tekdavo Jam nemaža skurdo patirti. Ir skaudėjo 
širdį Šv. Juozapui, jei kurią dieną duonos pritrūkdavo.

Ir mūsų darbininkui tėvui ir darbininkei motinai 
nekartą širdį skauda dėl tos pačios priežasties, bet 
kiek jam paguodos, kai prisimena, kad jis savo skur
du kaip tik yra panašus į Šv. Juozapą! Gi tas, kurs 
netiki nė į Dievą, nė į šventuosius, kokią turi paguodą 

Į bado bei skurdo metu? Jokios paguodos, tik juodą, 
kartų nusiminimą. Ir kaip čia nenusimins nelaimingas 
bedievis: netikėdamas į dangų, manė žemėje rojų su
kurti, o čia vieton rojaus susilaukė tik ašarų ir krau- 

. jo klonį... >
menei vykti į nužudymo gv< Juozapas yra Dievo malonių išprašytojas ir 
vietą ir ieškoti užmušėjų, išdalinto jas. Skurdo ant žemės, džiaugias ir viešpa- 
Prezidentas Quirino yra į- tau ja danguje. Kaip Senojo Įstatymo Juozapui farao- 
sitikinęs, kad žmogžudžiai na8) taip mūsų šv. Juozapui Kristus atidavė savo ma- 
buvo ne politiniai užpuoli- iOnių užvaizdavimą. Visiems prašantiems Viešpats 
kai, bet paprasti banditai, ^ko; “Eikite pas Juozapą!” K.
kurie apiplėšimo sumeti
mais užpuolė ir nužudė.

Pasibaigus sesijoms, sek
madienio vakare įvyko

———> f—

060,000 ginklų - pagalbos 
programai.

Rusija Pasižada Panaikinti 
Berlyno Blokadą

Lake Success, N. Y. — 
Šiomis dienomis Rusijos 

ir Jungtinių Valstybių at
stovai turėjo pasitarimus 
dėl Berlyno blokados pa
naikinimo.

Jung. Valstybių atsto
vas, Dr. Philip C. Jessup 
pareiškė, kad Sovietų Ru
sija sutinka panaikinti 
Berlyno blokadą, jeigu 
Vakarų valstybės sutiks 
panaikinti kontr - bloka
dą savo zonose ir jeigu 
sutiks ir paskirs dieną 
Užsienio Ministerių Tary
bos susirinkimui Vokieti
jos klausimą spręsti.

Jung. Valstybės apie į- 
vykusį pasitarimą su ru
sais pranešė Anglijai ir 
Prancūzijai.

Chiang Atsišaukė Į Tautę 
rMVięUDMil ROVę Hltf 

Komunlzmę

Shanghai, Kinija — 
“Pasitraukęs” iš pareigų 
Kinijos vyriausias vadas 
Chiang Kai-shek lėktuvu 
nuvyko į Shanghai, kad 
atsišaukti į visą tautą, 
kad ji padvigubintų kovą 
prieš komunizmą.

Chiang Kai-shek prama
to pergalę trijų metų lai
kotarpy j. Jis užginčijo pa
leistus gandus, kad jis pa
siruošęs apleisti savo 
kraštą arba visai pasi
traukti iš veikimo.

Uetuviu Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

>------ft--------------M----------------f-----Augųjį muku Daugiau 
UM Į KHfo

Londonas — Anglijos 
valdžia siunčia daugiau

KOLOMBIJOS LIETUVIŲ RA- 
DIO VALANDĖLĖ AMERIKOS 

LIETUVIŲ GARBEI

Kun. M. M. Tamošiūnas 
karo laivų į Kiniją, kad iš Kolombija praneša, kad 
sustiprintų savo ginkluo-|sekmadienį, gegužės 1 d., 
tas jėgas. Tačiau yra pa- 9:45 vai. vakare per ga- 
grindo spėlioti, kad britų .lingą Kolombijos radio 
karo laivynas bus sukon- stotį “La Vos De Antio- 
centruotas Hong Kongo !quia” — 6145 kilocycles ir 
srityje, o iš pačios Kinijos i 49 metrų banga — Kolom- 
bus ištrauktas. Ibijos, Medellin miesto lie-

tuviai sveikins Jungtinių 
Valstybių lietuvius.

Bus įvairi programa. 
Dainuos žymus baritonas.

Pasukite savo radio ro 
dyklį ant 6145 kilosiklų ir 
49 metrų bangų ir klausy
kite Kolombijos lietuvių 
sveikinimų.

šeštadienį, balandžio 30 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gegužės 1 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą. 

Kalbės Prelatas Dr. Kazimieras Urbonavičius. 
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

966 W. Broadway . So. Boston 27, Mass.
Telephoaai: SOuth Boston 8-2680 arba NOmood 7-1448



Penktadienis. Balandžio 29, '49

Naujas Tremtinių Transportas
Apie š. m. geg. 4 d., lai- na, Marija į Lemont, III. 

vu “General Black” į Newj Giedrienė, Ona į Meri- 
Yorką atvyksta šie lietu-, den, Conn. 
viai tremtiniai: j Gricius, Kazys, Juče.

Alksninis, Vaclovas, Ga- Gražina, Algis, Celestina, i 
« • « a « • t v* llfnniin i Maut ao mc? T O '• Marija į New Orleans, La. 

j Grigas, Jadvyga, Lidy- 
į ja į Waterbury, Conn.

į Grybūias, Juozas į Chj-

briele, Algirdas, Vytautas; 
į Ashford, Conn. !

Ambrozaitis, Kazys
Waterbury, Conn.

Ambrozaitis, Juozas įjcago, Dl.
VVaterbury, Conn. j Gudas, Stanislovas, Ve-

Anuskevičius, Juozas į ronika, Aulronė, Gražina į 
Brooklyn, N. Y.

Arlauskas, Jonas, Ona, 
Janina į Inkerman, Pa.

Arminas. Jonas, Brone, 
Juozas, Irena į Angels, Pa.

Bagdonavičius, Vladas, 
Petronėlė į Elizabeth, N.J.

Baniukaitis, Mikolas, 
Benedikta, Vanda, Vytau
tas, Jonas į Ozone Park, 
N. Y.

BAGDANSKIS, Juozas, 
Felicija, Alvidas, Ramune 
į Christopher, III.

Bakšinskaitė. Teresė į
Jersey City, N. J.

Basevičius, Petras, Sta
se, Raimundas į Roches
ter. N. Y. j 1

BARTOŠEVIČIUS, Eu
genija, Eugenijus į Dowa- 
giac, Mich.

BAUKYS, Bronislovas, 
Ona - Aldona į Chieago, 
III.

BLINSTRUBAS, Bro
nius, Eugenija, Rimantas, 
Arūnas į Chieago, III.

Brizgys, Bernardas, Ci
ną, Bernardas į Meridan, 
Conn.

Bytautas, Julius į Hart
ford, Conn.

Dailydė, Petras į Penna.
Daukaitė, Jule į Pear- 

son, Ga.
Dobrovolskis, 

Chieago, IU.

i i
Laurelton, L. I.

i Ivanovas, Dimitrijus, Ja- Anferikos Lietuviai veteranai atlieka paskutinius

'GRIZO NEW YORKAN
Atvyks i Worcester Sekmadienį te 

iš 
to

2

Jonas ,į
iv

Diamantis, Juozas, Sofi
ja, Dante, Gražina, Irena, 
Juoazs į Milford, Mich.

. Dicmonas, Albina, An
tanas į Brooklyn, N. Y.

Genys, Petras, Vilhelmi-

ir

Art. Vincė Jo iuškaitė,|kada pamatęs, kad tas 
kuri bu vo Lietuvių Radio i Kongresas yra pavojin- 
Valandos koncerto žvaigž-ogiausia Jung. Valstybėms 
dė ir kuri visus dalyvius į penkta kolona ir kad sie- 
sužavėjo savo gražiu bal- kiąs sugriauti mūsų sau
su ir lietuviškomis liau-tvarką^ demokratiją, 
dies dainelėmis, sekmadie- Teisėjas Gunther yra 
nį, balandžio 24 d., tos pa- lenkų kilmės, ir jis pasi
etos dienos naktį grįžo į traukė iš to Kongreso 
New y orką.

Vincė Jonuškaitė 
dainavimu paliko giių ir gresas vykdo iš Maskvos'pavalgė, gerai apsirengė, ir iš 
atmintiną įspūdį. Ji labai gautus įsakymus, 
gerai interpretuoja lietu- ~-----

PAMillK PASTABOS
Pradžia 1-me puaL

to žaidimo tėvai rado vieną 
žaidėjų pakartą ant palenk- 
medelio, ir nebegyvą. — 

“The Globė and Mail” aprašė
tokį įvykį. Buvęs “gana pado
rus” raštinės tarnautojas, ku
rio šeima susidėjo iš žmonos ir 
trijų vaikų, kartą grįžęs iš kaž
kur vėlai naktį, rado savo lovo
je bemiegant žmoną ir dukterį. 
“Padorusis” raštininkas jas a- 

i nušovė, vėliau nusiskuto
• pusryčius,

1944 m. kuomet, kaip jis bi nušovė, 
savo sakė, pamatęs, kad Kon-Jbarz^, pasigamino

nina, Edmundas, Romual-, parengimus dėl padėjimo paminklinės bronzinės len
dąs į New Haven, Conn. L... w ___  ________ ____

Jancauskas, Povilas, Sta-itheatre, Pergalės kambaryje. Ši paminklinė lenta bus dėl visi ” visos buvę 
se, Donata į Philadelphia, padėta Amerikos lietuvių vardu Nežinomojo Kareivio ^rte negali 
Pa. ’ *“

Joksa, Kostas, Elena,
Jūratė į Dearborn, Mich.

Jonaitis, Adolfas į Law-
ton, Mich.

Juodka, Adolfas, Ona,
Emilija, Adolfas į Scott-
vilie, Mich.

Jurksaitis, Juosės, Fi
lio mena, Birutė į Antioch,
Illinois.

Juškaitis, Jonas, Stefa,
Jurgis į 432 Windsor St.,
Cambridge, Mass.

Juškevičius, Viktoras,
Anastazija, Kazys į Nau-
gatuck, Conn.

Kazakevičius, Jurgis, O-
na į Newark, N. J.

Kazlauskienė, Elzė į Wa-
terbury, Conn.

Kozica, Vincas į Detroit,
Mich.

Krivickas, Kazys, Danu
tė į Richmond Hill, N. Y.

Kučiauskas, Igorius, Ku
nigunda į Shenandoah, 
Pa.

Kučinskas, Pranas į Chi
eago, Dl.

Levkavįčius, Aldona, Al
girdas į Detroit, Mich.

Levickas, Jonas, Pran
ciška į Kearny, N. J.

Liormanaitė, Danguolė į
Philadelphia, Pa.

Liudžiūtė, Bronė į Wa-
terbury, Conn.

(tos Arlington National kapuose, Memorial Ampi- v^kas liaudies dainas. To- MM! $111,000
_________ _____ f negali atsigėrėti

garbei. Nuotraukoje matome išgaunant paminklinės koncerto programa. j - " g i
lentos užgynmą iš Newark, N. J. mifesto komisionie-' Sekmadienį, gegužės <j. '^0
naus. Is kaires į dešinę: komisiomenus Ralph A. Vii- art. Vincė Jonuškaitė dai- Rrnnks and OnrntnJ T^hs- 
lani, generalis iškilmių pirmininkas A. Vaškevičius, „uos Worcester, Mass.,LrUį: * nv toc Wa- 
Posto vadas Alfonsas Andrews ir komisionierius John BALF koncerte. Taipgi ^inirtonP c?’ mediniame 
Keenan. Lentoje matosi Kunig Vyt. Didž skydas, dainuos p. Ona Kaukas,;,^ Ga “į, sXikino 
Gedimino stulpai ir Vytis arba Lietuvos herbas. ; Metropolitan Operos ar-135 000 svarų vėžių ir pa-

į

Anketa Lietuviškumo Reikalu
(Prašoma atydžiai perskaityti, apsvarstyti ir neatidėliojant 

atsakyti)

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių tautinė są- ; 
monė ir lietuvių kalbos vartojimas yra tokiam stovy, 
kuris kelia rimto susirūpinimo. Tai būklei pagerinti 
reikia ir rimtų studijų ir rimtų priemonių. Tai ypač 
svarbu dabar, kai eina žūtbūtinė kova dėl lietuvių 
tautos išsilaikymo ir Lietuvos išlaisvinimo ir kai lie
tuvių tautos akys tuo reikalu yra nukreiptos ypatin
gai | Amerikoje laisvai gyvenančius lietuvius. Bet tai 
dar ne viskas.

Lietuvių tautinė sąmonė turi būti visur ir visuo
met stipri. Juk lietuvių tauta yra ne tam kad mirti, 
bet kad gyventi, kurti ir tuo būdu atlikti jai atiten
kančią žmonijos gyvenime misiją. Galop, jokia tauta 
negali abejingai žiūrėti į savo kamieno džiūstančias 
šakas.

Visi šitie motyvai mus paskatino paruošti čia 
kartu spausdinamą anketą ir paprašyti visų geros va
lios lietuvių pareikšti į anketoj iškeltus klausimus sa
vo atsakymus. Mes tikime, kad duoti atsakymai su
teiks labai vertingos medžiagos šio reikalo tinka
mam sprendimui ir tuo būdu daug prisidės lietuvių 
tautos gyvastingumo palaikymui.

Šis klausimas yra svarbus, todėl į šią anketą pra
šome veikiai atsakyti ir grąžinti LIETUVIŲ KULTŪ
ROS INSTITUTO pirmininkui kun. P. M. Jurui, 94 
Bradford Street, Lawrencc, Mass.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS 
ANKETA

Kokioj būklėj. Tamstos nuomone, yra Amerikos 
Jungtinių Valstijų lietuvių tautinė sąmonė ir lie
tuvių kalbos vartojimas? Geroj, blogoj, atitaiso
mo j ir tt.
Kas turi imtis tos būklės gerinimo ir kaip?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų seniau čia gy
venantiems lietuviams?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų naujai atvyku
siem* lietuviams tremtiniams?

5. Kitos tuo reikalu pastabos ir pasiūlymai.
PASTABA. Prašome šią anketą nusirašyti, duoti 

atitinkamus atsakymus, pridėti savo parašą ir adre
są ir pasiųsti nurodytu adresu Lietuvių Kultūros Ins
titutui.

1.

2.
3.

4.

■ , tifitė i y* p Brazys iš Chi-
Levdanskis, Ona, Česlo- Sulaitiene, Albina į Dėt- cago Koncertas įvyks 8 

va, Romualdas į Grand roit, Mich. 1 ’ ’ ------
Rapids, Mich. Švoba, Jonas, Joana, Mil-

Makauskas, Vytautas į da, Rimgaudas į Worces- 
Baltimore, Md.

Malinauskas, Vladas į 
Waterbury, Conn.

Mardosas, Ignas į Le
mont, III.

Matekunas, Juozas, Ade
lė, Alicija į Philadelphia, 
Pa.

Mekišius, Danys, Ona į
Cleveland, Ohio.

Miką, Juozas, Anelė, Da
lė į Philadelphia, Pa.

Mitkus, Jurgis, Teresė, 
Aldona į Detroit, Mich.

Montvydas, Jonas į Ma
te wan, Mich.

Murauskas, Jurgis, Tek
le, Ele į Portland, Oregon.-

Navasait|s, Kazysj Dėt?
Pagidys, Vytautas, Ele-^

na, Elena į Peck, Mich. Į
Pakeltis, Kazys, Jadvy-j g. m. balandžio 22 d. lai- 

ga, Rima į Chieago, III. jvu “General Haan” į Bos-
Parartis, Teodoras, Jad- tono uostą atvyko 143 lie- 

vyga, Jonas į Chieago, UI. tuviai tremtiniai. Jų terpe
Peckys, Vladi s 1 o v a s, buvo 2000-tasis lietuvis 

Faustina, Irena, Laimutė, tremtinys, atvykęs į JAV 
Algirdas, Genovaitė U- pagal D.P. aktą iš 1948 m. 
nion, N. J. J Iš viso yra atvykę 2127

Petrelis, Klemensas į lietuviai iš bendro visų 
Miami Beach, Fla. (tautybių atvykusių 15,890

Petrulis, Algirdas, Gra-lj-----’—*- *-------------- --*■
žiną į Harrisburg, Pa.

Petrulienė, Ona, Min
daugas į Omaha, Nebr.

Radavičius, Antenas į
W. Quincy, Mass.

Ruibys, Stasys, Ona, Ja
ninai Chieago, III.

Sadauskas, Aleksas, Ka
ze, Algimantas, Remigi
jus į Philadelphia, Pa.

Šalkauskas, Kazys, Apo
lonija, Danutė, Nijolė į N. 
Carolina.

Seliokas, Kazys, Tatja
na, Zenonas į Waterbury, 
Conn. j

Sidzikauskas, Adclaida,|

lyn, N. Y. |
šilinis, Henrikas, Kuni

gunda į Franklin, Tenn.
Šimoliūnas, Stasys, Sta

se, Algimantas, Saulius į
Ncw Britain, Conn.

Simukonis, Jonas, Sofi
ja, Algirdas į Brooklyn/
N. Y.

Sinkevičius, Eduardas į
Amsterdam, N. Y.

Solomoncikas, Vincas,
Elena, Vida į Brooklyn, N.
Y.

Sinsinas, Jonas į Cam
bridge, Mass.

Stanulis, Viktoras, Gra
žina, Jura į Lawrence, 
Mass.

Sulga, Petras, Jucutė,
Albinas, Vaidotas, Danu
tė į Princeton, III.

Strockis, Anicetas, Vla- 
dislava, Ilona į So. Bos- 
tun, Mass.

vai. vakare, Woreester 
Memorial auditorijoje.

ter, Mass.
Vaičaitis, Jonas į Gard- 

ner, Mass.
Vaizgenis, Jonas į Ams- 

terdam, N. Y.
Velyvis, Antanas, Jani- Jung. Valystybių Atstovų 

na, Teresa, Kazys į Cleve- Buto komitetas pradėjo 
land, Ohio. , tyrinėti Amerikos Slavų

Zvirglytė, Kazimiera į Kongreso ir CIO elektros 
VVashington, D. C. darbininkų unijos veiklą.

Šis sąrašas vėliau gali Pirmuoju liudininku buvo 
būti papildytas ar dalinai Pittsburgho teisėjas Blair 
pakeistas. » F. Gunther, buvęs pirma-

Tremtinius pasitiks or- sis Amerikos Slavų Kon- 
ganizacijų atstovai. greso tarybos pirminin-

BALF Imigracijos kas. Jis sakė, kad išstojęs 
i _ Komitetas, iš to Kongreso vadovybės,
t................... 1 11 'i- • - -• * 1 1 1

Stanį Kongresas YdU? 
Priešvalstybtatai

Washington, D. C.

JAU ATVYKO VIRŠ 2000 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

darė kitokiu nuostoliu, ku
rie siekia apie $100,000.

Toji kompanija turėjo 
valgyklą, vadinamą Lobs- 
ter Pot, ir darė gerą biznį.

KHjac taaonistai reta- 
taute E britu ativciinimoIKI Ii® I ■ Sp ta B ta B sF

San Francisco, Cal. — 
Kinijos komunistai parei
kalavo, kad Anglijos val-

važiavo į policiją. Kai policija 
užklausė už ką tu jas nušovei? 
Jis nesvyruodamas atsakė: 
“Už tai, kad miegojo mano lo
voj...“ Kiti du vaikai, miegoję 
kitoj lovoj, likosi gyvi.

Kažkoks tai liūdnos išraiškos 
juokdarys vis norėjęs pats sa
ve pamatyti . negyvą. Na, ir 
padarė “eksperimentą”: užsta
tė ant gaištuko f^o aparatą, o 
pats pasikabino ant virvės ir 
pasikorė. Tiesa, aparatas jį 
nufotografavo, bet, deja, jis 
pats savęs nebematė.

Iš divorsinio pasaulio. Mote
ris iškėlė skyrybų bylą. Prie
žastis — kad vyras, eidamas 
su ja pasivaikščioti, nepakan
kamai gražiai nusiblizgina ba
tus ir nevisuomet susiprosina 
kelnes.

Kokių įdomių įstatymų Ame
rikos valstybių (steitų) archy
vuose yra? Jūs, nors kiti ir

džia atsiprašytų už Yang- ®*ame krašte ir seniai gyvenate, 
tze upėje incidentą ir at- "
lygintų už padarytus 
jiems nuostolius.

Kaip žinoma, susikirti
muose komunistų su bri
tais žuvo 43 britų jūrei
viai ir 252 kiniečiai komu
nistai.

Gydytojo patariamas 
Kun. Dr. J. B. Končius 
pertraukia visuomeninį 
darbą 2-ms mėnesiams ir 
išvyksta atostogų sveika
tai pataisyti. -

PitaskojtaMi
KLIAUCKAUSKAS, Juozas, 

iš Kalvarijos, Marijampolės ap.
KONDROTAS, Joe, gyvenęs 

New Yorke, 2583-3rd Avė., ir 
201 E. 114 St.

LAURINCIUS - Macikaitė, 
Marcijona, iš Švėkšnos, Taura
gės ap., vyras Izidorius ir duk
tė Marcikė.

LEONAVIČIENE - čičelytė, 
Elena, tremtinė, prašo atsiliep- 

. w _ ti gimines ir pažįstamus.
cigaretes buvo galima įsi-* LINDHARTAS, Walteris, iš 
gyti visokius retus ir sun- Prišmantų km., Sartininkų vi., 
kiai gaunamus dalykus. Tauragės ap.
Pastaruoju metu rūkalai MACIKAITĖ - Laurinčius, 
grįžta į savo normalę Ūki- Į iš Švėkšnos, Tauragės ap., vy- 
nę paskirtį. ras Izidorius ir duktė Marcikė,

vi d i j r> J’ Prieš gaunant pirmąjį i MARTINKUS,-brolis Sofijos
Vladas Adelaide ! Brook-itabako tran8 . AlysjnM - Marbnka.t«.

Itą pagal Marshall’o planą,I MENKEV1CIUS, Mottej® »

tremtinių, kurie buvo at
vežti 25 laivais.

BALFo Imigracijos 
Komitetas.

■____ a.gtane

Frankfurt
ta mėnesių Vokietijoje už

Prieš kele-

buvo mokama už kartiną 
(10 pokelių) cigarečių 
nuo 60 iki 70 D.M. (mar
kių). Po Kalėdų cigarečių 
kaina krito iki 45 D. M. už 
kartiną, o pastaruoju lai
ku iki 30 D.M.

BALF"O Pirmininkas 
Išvyk* Sveikatos 

Pataisyti

BALF-o Pirmininkas 
Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius dalyvaudamas Fede
ralinės D.P. Komisijos 
konvencijoje Chicag oje 
sunegalavo ir jo sveikata 
buvo tiriama Šv. Kry
žiaus ligoninėje, kur. Dr. 
Simonaitis nuėmė kordio- 
gramą ir rado širdies de
fektus dėl persidirbimo.

Shanghai, Kinija — Šio
mis dienomis Jung. Vals
tybių karo laivai išplaukė 
iš Shanghai, kad išvengti 
susikirtimo su Kinijos ko
munistų karo jėgomis.

Amerikiečiams prieš lai
vų išplaukimą buvo įsaky
ta skubiai išvažiuoti iš 
Shanghai miesto, bet dalis 
jų nepaklausė ir dabar at
sidūrė pavojingoje padė
tyje.

turbūt visų nežinote. Svarbiau
sia, kad daugelis tų įstatymų 
dabar nebepritaikomi, bet jie 
yra neatšaukti, o teisėjai, ne
norėdami savęs apsijuokinti, 
jais nesinaudoja.

Maine valstybėje yra įstaty
mu uždrausta viešoje vietoje 
valyti nosį.
,Ohio medvilnės farmų savi- 

Titokai' maga* - drambliais ■ arti 
laukų.

Vienas Indianos įstatymas 
persekioja ūsus. Pagal iki šiol 
neatšauktą įstatymą ūsuotas 
vyras gali būti traukiamas teis
man, jei jis “įprastiniu būdu 
pabučiuoja žmogiškąją esybę”.

Lewes, Deleware vyrams yra 
uždraustą dėvėti kelnes, smar
kiai aptempiančias šlaunis.

O pagal vieną Chicagos įsta
tymą, pasidaro kriminaliniu 
nusikaltėliu tas, kuris savo šu
niui duoda whysky (degtinės).

Pr. Al.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyso Naujosios 
Koplyčios Projektasi Petras.

NAVICKAS, Domininkas, iš 
Aštragų km., Rumšiškių vi., 
Kauno ap.

PALUKAITYTE,. Antosė, 
nuo Balbieriškio, gyvenusi A- 
lytuje, ištekėjo Lietuvoje ir iš* 
vyko Amerikon.

PETRIKAS, Jonas, iš Per
kūnų km., Vėžaičių vi., Kretin
gos ap., žmona Elzbieta ir duk
tė Ona.

PREDECKYTE, Vanda, gy
venusi Kaune, vėliau Dancige 
ir Luebecke.

RAKAUSKAS, Bronius ir 
Petras, ir Rakauskaitė, JHarija.

RIMEVIC, Elena, iš Fermos 
km.. Viekšnių vi., Mažeikių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Oząsąlųto GmbiM of UttaMto 

4iWtotfttaitawt 
NewYork%N. Y.

■ vivRmlINC SKą n^njtlw OTC■ j^DQo

Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 
garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vaidas bus {amžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mų minima.

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

Aukas prašome siųsti:

L
Immaeulate Conoeption Convent 

B. F. D. S, Putnam, Conn.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publtahed 8emi*Weekly escept boliday weeks, when iasued weekly 
---------by----------

BAINT JOtEPH’8 LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
■ntered m second-claM matter Sept. 12, 191S at the poot office at Boaton, 

Maaa. under the Act of March 3, 1870.
Aoeeptanea for malliny at apačiai rate of poatage provided for in Seetton 

1103. Act of October 8, 1817 authorized on July 12, 1918.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams__________|5.00
Viena kart savaitėje metama_ |3.00
Užsieny metams -------------------- 85.50
Užsieny 1 kart sav-Uj metams 83.50

DARBININKAS
886 #est Broadray, South Boston, Maaa.

Ispanijos "neprietekliai"
Visu šonu prisiglaudusi prie Viduržemio jūros, 

Ispanija sudaro labai svarbią strateginę poziciją ka
ro metu. Tad Atlanto Pakto kūrėjai labai norėtų ją 
turėti savo pusėj. Tai kodėl jos nepasikviečia, ypač 
kai puikiai žino, kad pats Franco noriai jų pakvietimą 
priimtų? Tas klausimas savaime prašosi likviduoja
mas, o bet gi demokratijos vadai tebedelsia atsakyti: 
atsakius neigiamai būtų nedovanotina politinė ir stra
teginė klaida; gi atsakyti teigiamai, t. y. Franco atvi
rai pasikviesti — Amerika ne tai bijosi, ne tai drovi
si: ką pasaulis pasakys? Juk bolševikų propaganda 
pastatė Franco greta su Mussoliniu ir beveik su Hit
leriu. Bet juk dabar bolševikų propagandą imama at
virkščiai: ką bolševikai peikia, tai jau tikras įrody
mas, kad tai gera. Taip tai taip, bet ot toks dalykas, 
kad Franco ir dabar tebepeikiamas, ir, rodos, ne bol
ševikų.

Štai žurnale “Saturday Evening Post”, vienas to 
laikraščio redaktorių Emest O. Hauser parašė labai 
nepalankų Ispanijai straipsnį. Tačiau p. Hauser’is ne
apsižiūrėjo, kad smarkiai kritikuodamas Franco vai-J 
džią, patiekė tokių faktų, kurie kaip tiktai Franco 
naudai pasitarnauja. Tad, anot žurnalo “Sign” pata
rimo, atmetę Hauser’io kritiką, panaudokime jo pa
ties paduotus faktus.

Visų pirma, Ispanijoj nėra geležinės uždangos. 
(Hauser’is matomai nesusigriebė, kad tas išeis dide
lei Sovietų nenaudai). Ispanijoj galimą visur keliauti, 
viską matyti ir aprašyti. Biznieriai ir inteligentai sto
ja už Franco, nes jis gali juos apginti nuo raudonųjų. 
Darbo sindikatai turi “milžinišką galią”; atrodo, kad 
net didesnę galią kaip J. A. Valstybėse. Darbininkai 
turi senatvės pensijas, pašalpas savo šeimoms, bedar
biai veltui maitinami, darbininkams duodama lengva
tų aliejaus ir anglių pigiau nusipirkti.

Prekybininkams ir pramoninkams patinka Fran
co valdžia, nes prie jone taip, kaip raudoniesiems be- 
valdant — galima gyventi ir šį tą susitaupyti.

Religija stovi už Franco, nes žmonės gerai prisi
mena bažnyčių deginimą ir masinius-dvasiškių ir pa
sauliečių žudymus, nuo kurių Franco Ispaniją išgelbė
jo. Valdžią kritikuoti kiekvienas gali, ir tokių kritikų 
pilnos gatvės.

Ispanijos mokytojai prastai apmokami, lygiai 
kaip ir pas mus. Revoliucijoniškai nusiteikusius mo
kytojus pašalinama, bet ir Amerikoj tai daroma, o 
kaip kur jau padaryta.

Iš viso, rodos, netektų taip smarkiai Ispaniją kri
tikuoti. Tiesa, nepriteklių ten esama, bet kas rimtai 
galėtų pasakyti, kad pas mus jų nėra? Tačiau aiškiai 
numanu, jog už vieną neprieteklių Hauser’is Ispaniją 
kritikuoja: kad nepavaro Franco ir neįsileidžia raudo
nųjų. Bet ir Amerika jau pamatė to “neprietekliaus” 
naudingumą ir mėgina jį pasisavinti, tik dar ne visai 
sėkmingai. K.K. V. Pikturna.

Konnersreutho Paslaptis
Bet štai atsidaro durys, ir mūsų fantazi

ja pertraukiama realaus vaizdo. Atsiduria
me mažam, bet švariam kambarėlyje. Kai

rėje stovi lova, dešinėje — sofa, keletas kė
džių ,o viduryje, — mažas altorėlis. Be Tere
sės, tam kambary gyvena dar du jos drau
gai — kanarėlių pora, kuriai sienoje įruoštas 
gana didelis narvelis. Tosios kvepiančios gė
lės, jauki kambario nuotaika greit apvaldo į 
čią įeinančius. Tik pažvelgęs į Teresę, tuoj 
pat prisimeni, kad šitam kambarėlyje kiek
vieną penktadienį vyksta kova tarp gyveni
mu plakančios širdies ir mirties. Šalia nar
velio kabo šv. Pranciškaus Asyžiečio, paukš
telius belesinančio, paveikslas, kurs taip 
vaizdingai primena, kad tarp jo ir kambario 
gyventojos yra tiek daug bendro.

Visi kambarin įėjusieji sustojam ties Te
resės lova, kurioj pagalvėmis paremta sėdė
jo kenčianti stigmatizuotoji. Rankas visą 
laiką laikė ištiesusi į priekį, kartais sukris
davo ant pagalvių; jas kartais ištiesdavo 
bent kiek į šonus, kartais vėl sunerdavo lyg 
maldai. Akys buvo užmerktos. Galvos ska
relė, bliuzelė buvo didelėmis, plaštakos didu
mo, šviežio kraujo dėmėmis sutepta. Ypač 
didelės kraujo dėmės buvo kairiajame šone 
ir dešiniajame petyje. Iš delno žaizdų tekėjo 
kraujas. Žaizdos visai šviežios, lyg ką tik 
pradurtos. Žaizdų pakraščiuose kraujas tam
sus, bent kiek sukrekėjęs. Iš tų žaizdų ište
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Siaurės Atlanto Pakto 
reikalingumas

Prezidentas Trumanas i 
savo inauguracinėje kai- ; 
boję pareiškė, kad pamo
ka, kurią Jungtinės Vals-1 
tybės turėjo iš dviejų pas
kutinių pasaulinių karų, < 
yra sekanti: “jeigu mes iš 
anksto galėtume įrodyti, 
kad milžiniška jėga at- 
remsime bet kurį ginkluo
tą puolimą, kuris būtų at
kreiptas prieš mūsų tauti
nį saugumą, toks puoli
mas niekad neįvyktų.

Senatorius Vandenber- 
gas, seniai pripažintas' 
Respublikonų Partijos už
sienių reikalų žinovu, ko
vo 22 d. savo kalboje Šiau
rės Atlanto Paktą pavadi
no svarbiausiu Amerikos 
žygiu nuo Monroe Doktri
nos paskelbimo laikų. 
Vandenbergas ta proga 
pareiškė, kad Kaizeris ne
būtų pradėjęs 1914 met. 
agresijos nei Hitleris 1939 
m., jeigu jie būtų žinoję, 
jog jiems teks susidurti 
kovoje su Jung. Amerikos 
Valstybėmis ir Alijantais 
kartu.

Abu praėjusieji Didieji 
Karai pradžioje įtraukda
vo tik didžiąsias Šiaurės 
Atlanto valstybes, bet jų 
pasėkos buvo tokios, kad 
buvo jų paliestos visos 
tautos. Jei šios tautos bū
tų taip vieningai pasisa
kiusios 1914 ir 1939 me
tais dėl taikos, kaip jos 
vieningai laikėsi per kele
tą metų prieš ginkluotą 
puolimą, 
pradėjo 1914 ir 1939 m., 
nebūtų patyręs i pasaulis 
to baisaus.-sunaikinimo, 
koks šiandien yra jį išti
kęs. Mes negalime pamirš
ti šios pamokos ir tai, kad 
kitas karas gali būti dar 
baisesnis ir pražudyti visą 
kultūrą ir civilizaciją.

Šiaurės Atlanto Tautų 
diplomatai, pasimokę iš 
to, kas jau įvyko, prieš 
keturius metus įsteigė 
Jung. Tautas, į kurias su
dėjo daug vilčių. Geros 
valios žmonės tikėjosi, 
kad Jung. Tautos sudarys 
bendrą frontą taikingų 
tautų, kuris rūpintųsi tai
ka ir savo milžiniška jėga 
ją apsaugotų. Taikos iš-

kurį Vokietija
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Vertė A. Maceina.

DVASIOS VADAS

saugojimas buvo pavestas 
Saugumo Tarybai. Tačiau ‘ 
1945 met. įvykiai tas švie
sias ir gražiąsias Dum- 
barton Oaks ir San Fran- 
cisco viltis aptemdė. Per 
tris metus Saugumo Tary
bos pastangos išlaikyti 
taiką buvo vetuojamos ir 
nepasisekė išrišti net ma- 1 
žesnius tarptautinius ne
susipratimus. Įrodinėti, 
kokioje keblioje padėtyje 
šiandien atsidūrė Jungti
nės Tautos ir taika, nerei
kia. Ką šiandien reikštų 
Saugumo Tarybos akcija, 
jeigu būtų užpultos Dani
ja ar Norvegija?

Jeigu dabartinė padėtis 
suparalyžuoja Saugumo 
Tarybą, tai ji neturi supa- 
ralyžuoti taikos palaiky
mo sąjūdį tarp Jung. Tau
tų narių apskritai. Jung. 
Tautų čarterio 51 straips
nis pasisako už asmeninį 
ar kolektyvinį apsisaugo
jimą nuo ginkluoto užpuo
limo, kol Saugumo Taryba 
daro žygius tarptautiniam 
saugumui užtikrinti. Pa
gal paminėto Čarterio 51 
str. jau buvo sudaryti du 
vietinio pobūdžio susitari
mai: pirmas— Inter-Ame- 
rican Sutartis 1947 met. ir 
antras — Briuselio Paktas 
1948 metais.

Savaimi suprantama, 
kad Šiaurės Atlanto Pak- 

i tas yra daug platesnės ap
imties ir suteikia daug 

, didesnes galimybes tau- 
. toms nuo užpuolimo apsi- 
, saugoti, negu anie vieti
niai susitarimą!. Į Šiaurės 
Atlanto Paktą įeina ir pa
čios galingiausios pasau
lio tautos. Jeigu grėstų 
pavojus saugumui vienos 
kurios nors šio pakto tau
tų, jos gynybon automa
tiškai būtų įtrauktos vi
sos paktą pasirašiusios 
tautos. Susijungusios jos 

kaip parodė paskutinių j bendrą frontą dar tuo 
dviejų pasaulinių karų įVku’1kada karas dar gali 
praktika, yra geriausia t^utl žvengiamas.
garantija prieš karą. ‘ ši sutartis suteikia kiek- 

Prieš kelis metus apie vienai Šiaurės Atlanto 
panašų paktą buvo demo-. tautai šiek tiek vilčių sau- 
kratinių tautų sakoma:Jgurnui ir taikai. Nesant 
“Per mažai ir per vėlai”.!šio pakto, tai būtų neįma- 
Sudarymas šiaurės Atlan-lnoma. C.C.

Niekados nepatartina brendimo metais 
lipti į aukštus kalnus be 
vadovo. Nors būtume ir 
labai gerai apsirūpinę že
mėlapiais, kompasu, kal
nų lazdomis, vis dėlto jie 
neatstos vado, ir be jo 
mums gręsia paklysti kal
nų pasaulyj arba nukristi' 
bedugnėn. |

Tas pats reikia pasakyti 
ir apie dvasinio gyvenimo 
arba apie būdo lavinimo 
aukštumas. Nors būtum 
ir labai uolus, nors su di
džiai meile imtumeisi 
tvarkyti savo vidaus gy- koja vienas kitam, o iš to 
venimą, pats vienas pasi- retai kada esti gero, nes ir 
likęs labai lengvai 'gali su- to jauno patarėjo siela 
klysti. Pasirink todėl nuo
latinį savo vadą, kuris iš 
vienos pusės būtų susipa
žinęs su sielos gyvenimo 
aukštumomis, iš kitos pu
sės — gerai žinotų visas 
tavo širdies paslaptis ir 
stebėtų tavo pažangą.

Artimiausieji tavo vadai 
galėtų būti patys tėvai. 
Jie geriausiai tave pažįs
ta. Bet gyvenimas ir pa
šaukimo pareigos daugelį 
tėvų taip labai užima, jog 
tam jie nebeturi laiko. 
Taip pat atsitinka, kad 
daugelis jaunuolių ypač

tėvams 
uždaro savo širdies reika
lus. Retai pasitaiko, kad 
jie šiuo metu kylančioms 
problemoms, kurios urmu 
veržiasi jųjų sielon, išaiš
kinimo ieškotų namuose.

Ir labai gaila, nes jau
nuoliai smarkiai jaučia 
savo nesubrendimą, savo 
nenusistovėjimą ir neaiš
kumą ir savo vienatvėj 
pradeda ilgėtis senesnio, 
jiems pasitikimo vadovo. 
Jei tokio neturi, tada sa
vo reikalus jie pasipasa-

to Pakto dabartiniu metu 
taikai apsaugoti įvyko ne 
“per vėlai”. Taip pat ne
galima apie šį paktą sa
kyti ir “per mažai”, nes 
jis apima didelę proporci
ją pasaulio industrijos jė
gos ir didžiausius ištek
lius. ši taikos sutartis ap
ima bendrus Šiaurės At- 

__  _ ____ ;lanto tautų interesus ir 
sudaro giingą“^gą,''kuri"'P>”n’ ka*» sujungi® J“

kantis kraujas per riešus bėgo žemyn. Bliu- 
zelės mankietai permirkę krauju... Net ir lo
vos antklodė krauju aptaškyta... Lovoj pu
siau sėdinti Teresė buvo išblyškusi ir dau
giau į lavoną, negu į gyvą žmogų, panaši. 
Visas tas vaizdas darė nepaprastai gilų įspū
dį...

0 tos akys, akys... Jos buvo lyg du dideli 
kraujo šaltiniai, iš kurių, lyg iš gyvų žaizdų, 
visu vokų platumu bėgo kraujas ir per 
skruostus, per kaklą tekėjo ant krūtinės.

Iš Teresės laikysenos, iš jos veido mimi
kos buvo galima išskaityti didelį skausmą, 
didelį sopulį, kurį ji išgyveno regėdama ken
čiantį Kristų.

Mes stovėjome ties kenčiančios lova ir 
jautėmės lyg akli, tuo tarpu užmerktom ir 
krauju srovenančiom akim Teresė kur kas 
daugiau už mūs matė; mes matėm tik tai, 
kas tam mažytyje kambarėlyje darėsi, o Te
resėlės žvilgsniui nebuvo nei kambario sie
nų nei Konnersreutho namų, nei gražios baž
nytėlės: ji matė seniai, jau seniai sugriautą 
Jeruzalę, prabangią jos šventovę, žydų ka
raliaus ir Romos vietininko rūmus... Mes 
kambary tebuvom 10 žmonių, o prieš jos a- 
kis plaukė masės. Rašto žinovai ir daktarai, 
Romos kareiviai ir Mokiniai, pamaldžios mo
terys ir vaikai... Visa tai dedasi Jeruzalės 
gatvėse ir gatvelėse. Stovime ties lova ir žo
dį ištarti bijomės... Kambaryje tokia tyla, 
kad vienas kito alsavimą girdime. O Teresė
lė? Ji girdi didžiulės minios triukšmą, Kris
taus priešų šauksmą, minios ir kareivių kal
bas ir net tylų mokinių šnabždesį... Ji girdi

laisviau išsikalbėti, jei ne 
prityrusio dvasios vado 
kambarėlyj? Ir kas galėtų 
geriau su tavim džiaugtis, 
jei ne jis, kai papasako
tum jam savo pasisekimus 
ir pergales? Laimingas 
jaunuolis, kuris randa to
kį vadą! Niekas nemokės 
taip giliai įžvelgti į jo šir
dį, kaip prityręs kunigas, 
kuris per kelioliką metų 
šimtus jaunuolių lydėjo 
pavojingam tiesos ieškoji
mo kelyj.

Turėdami dvasios vadus, 
jaunuoliai išmoks gerbti 
dvasininkus, kas sudaro 
tą puikų Olandijos, Angli
jos, Belgijos, Amerikos 
katalikų jaunimo bruožą 
ir kas pas mus, deja, daž
nai visai esti pamirštama.

Paskaityk, pavyzdžiui, 
su kokia pagarba vienas 
indiečių vyresnis katali
kas kalba apie savo kuni
gą: “Cheyennos apylinkė
se yra kalnas, aukštesnis 
už visus kitus. Kiekvienas 
indietis jį pažįsta, pažino 
jį ir mūsų sentėviai. Bū
dami vaikai, mes šokinė
jome aplinkui jį. Kol tik 
galėjome jį matyti, netu
rėjome jokios baimės pa
klysti. Užaugę medžiojo
me buivolus ir briedžius, 
ir mums visiškai nerūoė- 
jo, į kurią miško pusę bė
game; reikėjo tik nepa
mesti iš akių kalno. Mes 
žinojome, kad jis yra tik
riausias mūsų kelrodis. 
Tapę vyrai, mes kovojome 
su Sioux ir su baltaisiais; 
mes persekiojome priešą 
per uolas ir akmenis, bet 
mes nebijojome, nes žino
jome, kad tol nepaklysi- 
me, kol matysime kalną. 
Šitas kalnas yra mūsų ku
nigas! Jo širdis, kaip uola, 
niekados nesvyruoja. Vi
sados jis mums sako tie-

taip pat banguoja ir vir
pa, ir jis turi tokių pat a- 
bejonių, kaip ir patarimo 
ieškąs.

Ideališkiausiai šitie klau
simai gali būt išrišti tik 
tinkamai pasirinkto dva- 

jsios vado - kunigo. Lai
mingas tas jaunuolis, ku
ris savo tikybos mokyto- 
juj, arba kuriam kitam 
dvasininke surado prity
rus}, nuoširdų, pastabų ir 
tėvišką draugą, kuriam su 
didžiausiu pasitikėjimu 
gali atverti audringą savo 
širdį, prieš kurį neturi jo
kių paslapčių, jokios pa
slėptos minties. Ir dėl to
kio jaunuolio, kuris rado 
šitokį vadą, aš esu visiš
kai ramus. Žinoma, ir jis 'są. Mes drąsiai einame sa- 
turi kovoti, ir jis slidinėja'vo keliu, nes jis mus ve- 
šen ir ten stačiose dvasi- da. Jis yra kalnas, vedąs 

prie Dievo...”

I

Ramybės Baltinis

Surinko ir išleido kun. P. M

nio gyvenimo aukštumo
se, bet prityrusi vado ran
ka visados sulaikys jį nuo 
pavojingo puolimo.

Taigi jei brendimo me
tais ramią tavo sielą už- Juras. 1943 m., 544 pusi, 
puola tūkstančiai abejo- Ši maldaknygė panaši j aukš- 
nių, jei tavo dvasioj susi- čiau minėtą. Taip pat visais at
suka lizdą graužiąs nuliu- žvilgiais graži, naudinga ir pa- 
dimas, jei manai, kad na- togi. Puošnūs viršeliai, paauk- 
mUOSe nieks tavęs nesu- 8Uot> pakraščiai, rinktinės maL 
pranta, jei esi liūdnas pri- dos ir paveikslai. Kaina—$2.75
slėgtas, jei kovoji su savo 
ydomis— kur galėtum ge
riau atverti savo širdį,
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tas kalbas ir gali jas pakartoti... Savo vizi
jose ji taip pažįsta didžiulį Jeruzalės miestą, 
kad ten geriau surastų kelią, negu mažam 
Konnersreuthe. Prieš jos akis slenkančios 
minios žmonių nėra tai kokie šešėliai ar lyg 
kino paveikslai, bet gyvi ano meto žmonės, 
kuriuos ji mato taip, kaip mes vienas kitą. 
Ir ji nėra vien tik pasyvi Kristaus kančios 
stebėtoja. Visai ne! Žiūrint į jos veido iš
raišką, į nuolat besikeičiančią mimiką, tuoj 
galima matyti, kad ji yra savo dvasia persi- 
ėmusi kančios dalyvės, kuri pilnai pasiruošu
si visu kuo kenčiančiam Išganytojui padėti. 
Ji pyksta ant šv. Petro, kurs Kaifo kieme 
Kristaus išsigynė, nepatenkinta ,matydama,' 
kad Simonas Kirenietis bent pradžioje taip 
nerangiai imasi padėti Kristui kryžių nešti; 
Simonas Kirenietis paima kryžių už paties 
galo ir jį neša. Teresė supranta, kad tokiu 
būdu nedaug tepalengvinama kryžiaus naš
ta, todėl sako: “Ak, kaip nevykusiai jis tai 
daro. Juk jis visai maža Išganytojui tepade
da... ”Ji norėtų Jam padėti... Ir taip jos kru
vinos ašaros teka ne dėl prieš 19 šimtų metų 
vykusios Golgotos tragedijos, bet dėl šian
dien, štai čia pat, vyksančios Kalvarijos 
kančios. Šiuo metu nėra ribos tarp vakar ir 
šiandien, nėra praeities, bet tik reali dabar
tis. Jos sielos skausmas išskaitomas ne tiek 
iš taip gausiai kraujuojančių žaizdų, kiek iš 
visos jos povyzos. Paprastai gilus sielos 
skausmas yra matomas žmogaus akyse, tam 
žmogaus sielos veidrodyje. Bet čia to nėra, 
nes akys užmerktos, kraujuos paskendusios. 
Užtat visas tas skausmas matomas veido mi
mikoje, kuri nuolat keičiasi ir keičiasi. Taip

pat nuolat į priekį ištiesamos, tai vėl lyg di
džiausioj nelaimėj suneriamos rankos dar
niai įsilieja į bendrą skausmo išreiškimo 
harmoniją.

Visa Kristaus kančia Teresės vizijoje su
sideda iš 33 atskirų, į bendrą ir darnią visu
mą susiliejančių paveikslų. Po kiekvieno at
skiro vaizdo, kuris trunka maždaug 15 mi
nučių, Teresė sukrinta ant pagalvės ir perei
na į taip klebono kunigo Naberio pavadintą 
“Kindliche Befangenheit” stovį (tai būsena, 
kurioje ji neišeina iš vaiko paprastumo for
mos). Tada ji dejuoja, nes jaučia skausmus 
visuose sąnariuose ir atsivėrusiose žaizdose. 
(Ekstazės metu ji nieko nemato, nieko ne
girdi, nieko nekalba, apskritai, pojūčiai išo
rės pa jaudinimams visai nejautrūs yra). 
Šiaip ji visiškai atsidavusi Dievo valiai ir 
pasiruošusi kęsti kančias, bet šitoje būseno
je dažnai išsitaria: “Aš negaliu, aš neno
riu...” Tai yra žmogiškosios prigimties spy
rimasis ir bėgimas nuo kančių, ką pergyve
no ir pats Išganytojas Alyvų darže, kada 
kalbėjo: “Tėve, jei galima, tepraeinie ta tau
rė pro mane”. Ir tai nenuostabu, kad čia ji 
jaučia kunigo palaiminimo vaisių; vos tik 
ją palaimini, nors ji to visai nemato, tuoj 
pat surinka: “Dabar Išganytojas man gera 
padarė. Jis yra toks geras”, — ir vėl su 
džiaugsmu prisiima kančias. Apie tai gražiai 
rašo vysk. Dr. S. VVaitzas: “Niekad savo gy
venime nebuvau taip akivaizdžiai pastebėjęs 
kunigiško palaiminimo galios, kaip čia, ka
da sunkiais jos kančios momentais aš daž
nai ją laimindavau...”

(Bus daugiau)
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B. Miciūnienė; iš vyrų — E. 
Malaška, V. Sintauta. J. Saka
lauskas, J. Miller, J. Maksima
vičius ir kiti choro nariai.
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Pagerbimo vakaras.
dienį, balandžio 23 d., 
šv. Andriejaus 
tainėje įvyko 
susipažinimo su 
Marijošiais ir

Šešta- 
vakare 

parapijos sve- 
pagerbimo bei 
ponais V. K. 

jų šeimynėle,
kuri susideda iš dviejų dukre
lių ir sūnaus, vakaras.

Ponai Marijošiai iš tremties 
atvyko į mūsų tarpą gruodžio 
24 d., 1948 m. Ponas Marijo- 
šius. kaip jau žinote, yra buvęs 
Kauno operos dirigentas, o po
nia Marijošienė tautinių šokių 
mokytoja. Dabar p. V. Marijo- 
šius yra Šv. Andriejaus parap. 
bažnyčios vargonininkas.

Į šį vakarą skaitlingai atsi
lankė parapijiečiai. Atvykę į 
salę Marijošiai, buvo sutikti 
gausiais aplodismentais, o cho
ristės jų krūtines papuošė gra
žiomis gėlėmis. Ponia Marijo
šienė buvo pasipuošusi lietuviš
kais tautiniais drabužiais, kas 
susirinkusiems padarė didelį į- 
spūdį.

Į pokylio vakarą atsilankė 
kleb. kun. V. Karkauskas. kun. 
J. Matutis, kun. B. Bensevi- 
čius. Kleb. kun. V. Karkauskas 
malda pradėjo vaišes. Po už
kandžių sekė sveikinimai, linkė- jauta liūdinčioms jų šeimoms, 
jimai ir dovanos p.p. Marijo- 
šiams. P. V. Marijošius papa
sakojęs nuotykius iš tremties 
gyvenimo, 
kingumą 
vikarams 
nuoširdų
mos. Apgailestavo. 
Įėjo pamatyti a.
Pankų, kuris padaręs 
jo į čia 
choristams už bendradarbiavi
mą ir pasišventimą Dievo gar
bei ir visuomenės naudai.

Vakarą surengė vietinis ALT 
skyrius ir Šv. Cecilijos choras. 
Prie surengimo daug pasidar
bavo ponios: A. Kavaliauskie
nė. A. Sintau. O. Thamas. A. 
Vakuta. M. Valauskienė. V. 
Kasparavičienė. M. Uždavinys,

Serga. Šiomis dienomis rim-’ 
tai susirgo ir buvo padaryta o-' 
peracija Malvinai Skarupskie- 
nei. Ligonė randasi General li
goninėje.

Velykų sekmadienį, eidamas 
į rūsį, nukrito nuo laiptų Jonas 
Vaznelis ir pavojingai susižei
dė. Dabar jis randasi ligoninė
je.

Mirė. Praeitą savaitę mirė a. 
a. Albertas Sventuskys 32 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną, mažą sūnelį ir tris brolius.

Mirė a. a. Kazimieras Dam
brauskas, pirmo pasaulinio ka
ro veteranas. Paliko nuliūdime 
dvi seseris. Velionis buvo gimęs 
ir augęs New Britain. Conn. 
Vėliau gyveno Hartford, Conn.

Pereitą sekmadienį mirė a.a. 
Petras Damblauskas. Paliko 
nuliūdime žmoną, tris dukteris 
du žentu ir du anūku.

Visi trys mirusieji palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Marijos kapuose. Lai būna am
žina ramybė jų sieloms, užuo-

išreiškė didelį dė- 
klebonui. kunigams 
ir parapijiečiams už 

atjautimą jo ir šei- 
kad nega- 

a. kun. M.
pradžią

atvykimui. Padėkojo
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Misijos, kurias vedė kun. P. 
Bulovas, MIC. praėjo labai sėk
mingai. Nors kaipo misionierius 
dar visai jaunutis, bet jo gra
žūs pamokslai taisyklinga lietu
vių kalba stebina nevieną. Gar
bė šiai parapijai, kad išauklėjo 
tokį jaunuolį. Jis mūsų bažny
čioje buvo per Velykas ir pasa
kė pamokslus.

kun. A. Petrauskas ir kiti sve
čiai. J. Brundza gauna daug 
sveikinimų už gražų šio istori
nio veikalo pastatymą.

Metinis Margučių balius, ku
ris įvyko per atvelykį labai ge 
rai pavyko. Svetainė buvo per
pildyta žmonėmis. Buvo labai 
gražių, meniškai išmargintų 
margučių.

Šiame baliuje buvo deginami 
bažnyčios ir klebonijos paskolų 
popieriai, nes parapija liko vi
sai be skolų.

čia matome išvietintos šeimos vaizdą. Iš Kairės į dešinę stovi kun. J. Povilas Vaičiūnas, 
Manchester. N. H. diecezijos dėl išvietintų žmonių direktorius, ir išvietinti žmones — p. E- 
lena ir vaikutis ir Nikodemas Antanavičiai. kurie apsistojo Nashua, N. H. John D. Stylianos, 
laikraščio re|x>rterius, turi su jais pasikalbėjimą.

• ____________________ ♦---------------------------------------- -
Nashua, N. H. — Šiomis die- lų spauda gražiai juos aprašo J Kun. Klimas, buvęs taip pat 

iš St. tremtinis, ragino atvykusius 
gyvenimo

Velykų šventės praėjo su di
deliu pasisekimu. Rezurekcijos 
Mišiose žmonės netilpo suoluose 
ir daugeliui teko stovėti. Gra
žus choro giedojimas, kuriam 
vadovavo varg. J. Brundza, da
rė gilų įspūdį. B. Brundzienės 
solo atkreipė daugelio dėmesį.

v ‘ _________________

“Piloto Duktė” vaidintojoms 
buvo suruoštas pakilis, į kurį 
atsilankė ir kalbas pasakė prof. katalikišką spaudą— laik- 
A. Bendorius, kun. P. Bulovas, raštj “Darbininką**!

nomis atvyko iš tremties Niko
demas 
žmona Elena 
sūneliu.
čiūnas.

Antanavičius su savo 
ir dviejų metų 

Kun. J. Povilas Vai- 
Šv. Patriko

apsigy-

vykti į 
nežino- 

tie žino
tai kun.

Esu šią lietuvišką 
grupę matęs Lietuvių 
Programos koncerte 
sekmadienį Bostone,
ją ir dar kartą pamatyti. Tad 
mums nashuaiečiams gera pro
ga juos pamatyti.

šokėjų 
Radio 

praeitą 
Norėčiau

B. M.

MONTREAL, CANADA

ig-

Žalys sėkmingai kovoja 
pirmenybėse

Lietuvių šashmatininkas 
nas Žalys dalyvauja Montrea-
lio miesto šachmatų pirmeny
bėse. Iš 7 partijų jis turi surin
kęs 5 taškus ir yra pirmaujan
čių skaičiuje, greta 1948 m. 
Montrealio meisterio Fox ir Ga- 
relick.

J. Žalys laimėjo prieš Bing- 
ham, Cohen, Davies. Garelick. 
Lygiom sužaidė su Smith ir 
Brunet. Pralošė dr. Rauchui. 
Šiose pirmenybėse dalyvauja 17 
šachmatininkų.

« • j

; Greetings !
I

i

BROADWAY SAVINGS BANK

COMMUNITY SAVINAS BANK

Kun. V. Masiulis nuo Velykų 
pradėjo kasdien mūsų bažny
čioje laikyt šv. Mišias, o šešta
dieniais ir sekmadieniais padės 
klausyti išpažinčių ir sakyti 
pamokslus.

Skaitykite ir platinkite

Jie neseniai sugrįžo 
Louis. Mo. Balandžio 27 d. jie derintis prie naujų 
šoko So. Bostono Branch Libra- sąlygų ir neužkirsti kelio savo 
ry. W. Broadway parengime elgesiu kitiems atvykti,

parapijos lietuviams, 
vikaras ir diecezijos dėl išvie
tintų žmonių direktorius, pasi
rūpino, kad toji šeima 
ventų šiame mieste.

Toji šeima turėjo 
Louisina valstiją pas 
mus žmones. Ir kada 
nes atsisakė priimti,
J .Povilas Vaičiūnas sutiko tą 
šeimą parūpinti butu ir darbu.

p. Nikodemas Antanavičius, 
yra laikraštininkas. Jis buvo 
laikraščių bendradarbiu per 10 
metų Lietuvoje. Jis moka lietu
vių, vokiečių, lenkų ir rusų kal
bas. Apsigyvenęs šioje koloni
joje, p. Antanavičius pasižada 
rašyti lietuvių katalikų laikraš
čiui “Darbininkui”.

Pažymėtina, kad kun. J. Po
vilas Vaičiūnas labai nuošir
džiai darbuojasi, kad kodau- 
giausia lietuvių tremtinių apsi
gyventų New Hampshire vals
tijoje. Jis atvyksta į Bostoną 
pasitikti tremtinius kiekvieną 
kartą, kada tik laivai atplaukia 
į Bostono uostą. Tai didelis pa
sišventimas. ir lietuviai trem-

• tiniai niekad jo neužmirš. Rap.
______________

Velykų šventės. Šv. Kazimie
ro parap. bažnyčia šiemet, kaip 
ir kas metai, dėl sesučių kaži-. 

; mieriečių pasidarbavimo ir pa-į 
i rapijiečių duosnumo buvo gra-i
• žiai išpuošta, ypač jos altoriai 
j ir Kristaus Karstas, 
t maldas gražiai giedojo

vadovaujamas varg. J. 
lionio.

LAWRENCE SAVINGS BANK
.i • • Ui ' kJ - » * ■» •

Lavvrence

Stotis WEVD (A.M.)

ESSEX SAVINGS BANK
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KLALSIKITE
"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų

Šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

1330 kil., 5000 watts
> • ‘ • 1 - •

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v. 

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg„ 20,000 uatts 
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 Hahiut SL,

Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360

N. 6. Gumsey Co.
Į

LAVVRENCE, MASS.

Lowell, Mass.
.v—J

MODEL 
W-iOO

Chandler's Hower Shop
“Gėlės įvairioms Progoms”

162 Essex St

BOSTON CONSOLIDATED GASCOMFAMY
100 ARLINGTON STRtET • NUbbard R-7AOO 

•r •! O»r Nevract Office, t T—r Ca-*F«r"fi** »••••'

N Į, A R "Ql)IZZING THE B ĮVES” weekd«ye WNAC 10:00 A. M.
‘•THATS ?J1 NA3!£” V (.OP 11-39 A.5L

j Kalbėjo Špakauskas ir Tamo
šaitis. Kalbėtojai ragino buv. 
tremtinius įsijungti į jau vei
kiančias lietuviškas organizaci
jas ir bendromis jėgomis dirb
ti Lietuvos išlaiscvinimo darbą 
ir prisidėti savo darbais prie 
palaikymo lietuvybės, kuri čia 

i nyksta, ypač jaunose kartose. 
iTaip pat jie patikino, kad buvę 
tremtiniai toje srityje bus tik
ri talkininkai. P. Špakauskas 
net pasisiūlė suruošti paskaitų 
ciklą.

Panašių susirinkimų žada bū-

Patenkinti Liet. Kadio Prog
ramos Koncertu. Nashuaiečiai, 
kurie lankėsi Liet. Radio Prog
ramos koncerte. įvykusiame 
praeitą sekmadienį, balandžio 
24 d., Bostone, yra visi labai’ 
patenkinti, kaip Vincės Janus- ti ir daugiau, apie kuriuos bus 
kaitės dainavimu, taip ir visa pranešta atskirais pakvieti- 
jo programa. Linki jo vedėjams mais. 
ir rengėjams pasisekimo ir at-j 
eity je. Kazys.

_____ ______ I

BROCKTON, MASS

Jau pasibaigė prakalbų ir pi
nigų rinkimo A.L.T. reikalams 
vajus. Laimėtojais pasiliko, 
kaipo stipriausi, katalikai, nes 
jie daugiausiai surinko pinigų. 
Sakau surinko, nes rinko tikrai 
katalikiškų organizacijų atsto
vai, kuomet buvo prakalba pre
lato Krupavičiaus, bet ankavo 

5 visokių pažiūrų žmonės,
’ nemačiau 
tarnų, bet 
vo.

pažiūrų 
aukojant 
atsilankę

tik j
Maskvos 

ir jie bu-

Per pa- 
choras. 

. Tarnu-

pat savo sevtainėje.

Lankysis Vyskupas Vinc.
Brizgys. Klebonas pranešė, kad 
gegužės 12 d. lankysis mūsų 
parapijoje garbingas svečias, 
vyskupas Vinc. Brizgys. Pusė 
|>o septynių bus pamaldos ir 
vyskupas pasakys dvasinio tu-i 
rinio pamokslą. Po pamaldų ir 
pamokslo po bažnyčia salėje 
svečias pasakys prakalbą.

Jie taip
kurią vadina, dar tur būt iš pa-

■ pratimo, tautišku namu, rinko
;aukas. bet ne ALT, o visiems 
■gerai žinomai kokiai “tarybai”, 
i ______
I

j Vienas biznierius ruošiasi dar 
■vieną batų fabriką paleisti į 
! darbą Montello ribose. Tuo rei-
■ kalu jo įgalioti žmonės turėjo
■ pasitarimą su Brockton Lietu- 
įvių Tarybos atstovais. Kitas
pasitarimas tuo reikalu įvyks 
balandžia mėn. 27 d. 8 vai., 
1949 m., Franklin klube.

Gegužės 1 d. parapijos sve
tainėje Montello katalikės mo
terys rengia “Margučių” vaka
rienę. Vakarienė bus tuo įdo
mi, kad ten bus tikrai lietuviš-j 
kai nudažytų margučių ir pasi-l 
rodys didesnis būrys moterų 
pasipuošusių tautiniais rūbais. 
Tos moterys, manau, bus pio
nierės, kurios praskins plates
nį kelią taip puikiam mūsų mo
terių pasipuošimui. Jas paseks 
ir jaunos mergaitės, kurios tik
rai gražiai atrodys lietuviškuo
se rūbuose. Tai nepamirškite 
gegužės 1 d. 3 vai. po pietų ap
silankyti parapijos svetainėje. 
Be skanių valgių rasite ir ska
nių gėrimų. V. T-is.

Keene, New Hampshire

Penny sale. Gegužės 13 d. va
kare po bažnyčia įvyks parapi
jos naudai Penny Sale. Tai bus 
pirmas bandymas.

GAS
FHKiERATOK

- LL i - . -v

Mūsų parapijos klebonas, 
kun. J. Bucevičius laikinai gavo 
pagelbininką kunigą airį. Na
shua lietuviai labai pavydi šv. 
Patricko airių parapijai, kurion 
yra paskirtas darbštus kunigas 
lietuvis, Povilas Vaičiūnas, ku
ris būtų labai tinkamas jų pa
rapijai. Jį dabar Nashua ugnia
gesiai pasiskyrė savo dvasios 
vadu. Sveikiname

i

Balandžio 24 d. 1949 m. Šv. 
Roko parapijos salėje parapi
jos klebono kun. P. Strakaus- 
ko iniciatyva įvyko atvykusių
iš tremties į Brocktoną bei jo 
apylinkes lietuvių susirinkimas. 
Susirinkime kalbėjo kun. P. 
Strakauskas, paaiškindamas 
formalumus, kurių turi laiky
tis pasirašantis tarpininkavimą 
tremtiniui atsikviesti į Ameri
ką. Ragino atvykusius prisidė
ti prie lietuviškos veiklos, kad 
apsaugojus lietuvybę.

Lawrence & Methuen 
Mass.

Tiktai Servai Duoda Tuos Visus 
Didelius Parankumus!

Servel tikrai yra skirtingas, tikrai moderniškas
refrigiatorius — nėra judamų dalių šaldymo sis
temoje .kurios nusidėvėtų ir darytų burzgėjimą.

Servel yra tykus... Ilgiau tarnauja!
Šeimyninio dydžio užšardyto maišto kompart- 
mentas.
Trigger-release stalčiai teikia jums gatavus 
ledo gabalėlius.
Dew-action šviežintojai užlaiko žalias daržoves. 
Didelis, lengvai nustatomas sudėjimas ir dide
liam maisto kiekiui.
Plastiku palivotos lentynos... lengva, nuvalyti.
Ir 10 metų garantuotas!

TAI LENGVA SERVEL JSIGYTI... LENGVI MENESI- 
ISSIMOKEJIM Al. MOKESČIAI GALI BOTI 

PRIJUNGTI PRIE GASO BILOS.

g - . ■ . - B Gos Hos

LDS 65 kuopos koncertas. 
Koncertas su’ lietuviškais šo
kiais, kuriuos išpildys ponios 
Tvaskieneš iš So. Bostono išla
vinta lietuviškų šokėjų grių>ė ir 
suvaidins vaidinimėlį. Visi lie
tuviai turėtų tuos pagarsėju
sius šokėjus pamatyti. Juos 
kviečia ir svetimtaučiai ir ang-

Greetings Got

"Whether .t'j cooLtng, applianc* infor- 
motion, or kitchan plonning ovr hofna 

Service Oepertment standi ready to help. 
Won't yov coli?*

WASHINGTON SAVINGS 
INSTITUTION

■* S 4 •_ . » t30 Middlesex Street
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Chailiot rūmuose pasau
linio masto galvos posė
džiavo beveik tris mėne
sius. Ten buvo daug pri
šnekėta. Pasikeista nesim
patiškais sakiniais ir net 
nėcenzūriškais žodžiais. 
Tačiau to viso išdava — 
nulis, o greičiausiai — mi
nusas. UN-o autoritetas 
trečioje pilnatyje dar la
biau krito. Nors paskelbė 
žmogaus teisių deklaraci
ją, bet šimtai milijonų ir 
šiandien lieka be teisių. 
UN-o visais balsais pa
skelbė genocidą: uždrau
dimą tautinio ir tikybinio 
persekiojimo ar tų grupių 
naikinimo, bet bolševiki
nis siaubas ir šiandien mi
lijonus tokių aukų neša... 
Kai kas tars mes taikio
mis priemonėmis norime 
pasaulį valdyti, bet gele
žinė uždanga vis platesnį

mui tautas ir religijas nai
kinti?

Labai gražu,’ kad Tarp
tautinio Teisingumo Teis
mas Haagoje spręs geno
cido bylas, bet kas vykdys 
jo nutarimus? Kas gi ap
saugos nuo genocido ir 
uždraus lieti nekaltųjų lie
tuvių kraują? Mes žino
me, kad sovietai sugalvos 
įvairiausių išmislų nusi- i 
kaitimui pateisinti.

Žmogaus teisės. Antroji 
žmogaus teisių konvencija 
taip pat nieko naujo neat
neš. Žmogaus teisių klau
simas yra senas. “Bill of 
rights” šimtmečiais rutu
liojasi, revoliucijoms tvin- 
stant ir evoliucijos keliu. 
Prancūzų revoliucija tas 
teises apipavidalino. UN-o 
konstitucijos kai kurie 
nustatai prileidžia, kad 
jos nariai gali įsikišti, pa- 

s žmogaus teisių- 
siaurinimą. Jos nariai pa
gal konstitucijos 10 ir 11 
str. gali tuos klausimus 
kelti UN-o pilnatyje. Ko
dėl pilnatyje niekas iki 
šiol nesinaudojo tomis tei
sėmis protestuoti dėl so
vietų pavergtų tautų ir 
DP teisių siaurinimo? To
dėl, kad UN-o nuklydo 
nuo tiesaus kelio. Galima 
būti tikram, kad UN-o pil
natyje Lietuvos ar kitų 
teisių suvaržymo klausi
mai neatsidurs, kol “poli
tiškai” nebus pasiruošę 
jos nariai jėga laužytoją 
nuo to sulaikyti.

Dar tą konvenciją svars
tant, sovietai jau iškėlė 
teisių ir laisvės “pavojų” 
klausimą, nes, esą, “karo 
kurstytojai" galės jomis 
naudotis. Kremlius ginda
masis prikaišiojo kai ku
riems vakariečiams, kad 
jie neleidžia naudotis tei
sėmis nei laisvėmis. '___
tai yra dialektika vergijai 
pateisinti. Ką UN-o gali 
padaryti jai pašalinti?

Berlynas. Tas klausi
mas, neišspręstas keturių 
galybių, galop pakibo ant 
“orinio tilto”. Saugumo 
Taryboje šalys tik pakar
tojo savo argumentus. J. Į padarytas anglosaksų ini- 
Bramuglia 1 
mas nuėjo niekais. Jo siū- ma dialektikos, 
lymas spalių 25 d. Saugu- visomis išgalėmis gina a- * rrs t • i x r* *• _ 1_ O A X___ J_T_

gardą atsitveria nuo lais-Įstebėję 
vojo pasaulio. Kinijoje pi- — 
lietinio karo išdavos yra 
aiškios. Koalicinė vyriau
sybė yra nacionalinės Ki
nijos pabaiga. Penktoji 
kolona skuba, kaip ir vo
kiškoji 1938 - 39 m. UN-o 
nepaslanki čia ir kitur.

Matematiškai kalbant, 
posėdžiavo 1800 vai. Išple
pėjo 10 mil. žodžių, posė
džiavo 619 kartų ir kaš
tavo 2,315,000 dol. Tačiau 
visos problemos liko neiš
spręstos. Korėjos, Palesti
nos, Italijos kolonijų, nu
siginklavimo, atominės e- 
nėrgijos, veto ir kiti klau
simai liko atidėti balan
džio 4 d. 1949 met. Ši pil
natis nutarė priimti 43 
miL dol. biudžetą 19<9 m., 
kad vėl iš sąmanų kūlus 
grūdus.

Genocidas. Pirmą kartą 
UN-o istorijoje vienu bal
su nutarė pasmerkti tauti
nį ir tikybinį persekioji
mą. Penki sovietiniai siū- 
limai buvo atmesti. Bet ar 
UN-o daug pasimokė iš 
pabaltiečių — genocidinės 
ankos?

UN-o pripažino baustinu 
tautinį ar tikybinį perse
kiojimą. Kokiu būdu bejė
gė UN-o galės bausti so
vietus, kurie sukūrė ištisą 
kalėjimą ir sistemą pa
vergtoms tautoms ir kata
likų Bažnyčiai naikinti? mo Taryboje buvo Višins-jtominę bombą? Atominės 

' * * Tolimesnis energijos komisija vėl pa-
tarpininkavi- liekama tupčiojimui.

Dar didesnis nesusipra- 
UN-o timas būtų kalbėti apie 

nusiginklavimą, kai visas 
pasaulis, o ypač SSRS, 
JAV, D. Britanija ir Ka
nada tapo ištisa ginklų į- 
mone. Štai Višinskis dra
matiškame fone siūlo me
tų eigoje apsiginklavimą 
sumažinti trečdaliu. Bet 
kaip jį sumažinti, kai so
vietai nepritaria nusigin
klavimo kontrolei. Ir šis 
siūlymas pilnaties atmes
tas 43 balsais prieš 6. 
Nors vienu klausimu atvi
rai pasisakyta: mes apsi
ginkluojame.

i Graikija. JAV, D. Brita
nija ir Kinijos atstovai 
siūlė Graikijos kaimy
nams ateityje neremti,

Amerikos Militarė Policija Munich’e, Vokietijoje, buvo priversta 
panaudoti ašarines dujas, kad numalšinti išvietintus žmones, kurie bu
vo susirinkę prie Sovietų Rusijos karo atstovybės rūmų, kad pareikšti 
protestą Rusijai už persekiojimą, trėmimą, kankinimą ir kalinimą savo 
kraštą ir taiką mylinčių žmonių pavergtuose kraštuose, kaip tai: Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje ir kituose kraštuose. Prie Rusijos 
karo misijos namo buvo susirinkę apie 10,000 išvietintų žmonių. Jie atė
jo su savo tautos vėliavomis: Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Lenkijos ir 
t.t. Mažiausia trys asmenys buvo pavojingai sužeisti.

Mrs. Ann Mikalausky, Simsbury, Conn.........
Mrs. P. Dodienė, St. Louis, Mo.......................
Mary Bajuosas, Simsbury, Conn....................
K. Kankee, Waterbury, Conn.........................
Mrs. Anna Mitchell, Detroit, Mich.................
A. Ziauskienė, Pt. Carbon, Pa........................
O. Sabestinas, Newark, N. J.........................
Emily Trainauskas, Chicago, III.....................
M. Citraka, Mahanoy City, Pa.....................
Mrs. Veronica Levickienė, Pittston, Pa. .......
R. B. Yrshus, Linden, N. J..............................
J. Visnauskas, Chicago, III............................
P. Zajauskienė, Quincy, Mass.........................
Anna C. Moleski, Saybrook, Conn.................
Anelė Ambrozaitienė, Somerville, Mass. ......
Mrs. Eva Grigonis, St. Charles, Mich............
Mrs. M. Šakočius, Waterbury, Conn.............
P. Luzauckas, Cambridge, Mass.....................
Mrs. P. Rasimas, Scranton, Pa........................
Mrs. I. Šimkus, Cleveland, Ohio.....................
P. Starinskaitė, Chicago, III............................
M. Tamošauskienė, Chicago, III.....................
Agota Kučinskas, Cleveland, Ohio ...............
Joseph Rastauskas, Athol, Mass..................
Mrs. A. Vaitekūnienė, Cleveland, Ohio .......
Dr. Edward Waliackas, Marblehead, Mass. . 
Mrs. Kaz. Dezulskis, Chicago, III. ...............
Mrs. M. Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y......
Steponas Agentas, Linden, N. J.....................
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash.............
Elizabeth Rose, Pellston, Mich........................
Mrs. Celia Strow, So. Boston, Mass..............
G. Saranko, Paterson, N. J.............................
Mrs. L. Gedrin, E. Pepperell, Mass.................
Mrs. W. Stanulonis, Newton Falls, Ohio.......
Vincent Romazas, Plantsville, Conn..............
Miss Anelė Bernotaitė, Keene, N. H..............
P. Kučinskas, Detroit, Mich............................
Ludvikas Wirmausky, Hoesick Falls, N. Y. . 
Frank Zylinskas, Kearny, N. J............. ..........
J. Bronūsas, Chicago, III................................
B. Kundrot, Hartford, Conn..............................
Ambrose Gumauskas, Providence, R. I..........
Mrs. Anelė Skrebutėnas .................................
EI. Schlafer, Bushkill Pike Co., Pa.................
K. Jankūnas, Baltimore, Md............................
Leon Grablauskas, New Britain, Conn..........
Antanas Daltuva, E. Hartford, Conn.............
Justa Karpiūtė, Westvįlle, UI.........................
Mrs. Glebus, Plainfield, Conn. ......................
Mrs. Niauronis, So. Boston, Mass.................
Rozalija Radzanskis, Bentleyville, Pa...........
Mrs. V. Bieliavvskas, Worcester, Mass..........
Joseph Petkauskas, So. Boston, Mass. .......
Barbara Annis, McKees Rocks, Pa.................
Steve Sokol, Worcester, Mass................. .......
Stelle Morkalunis, W. Pittston, Pa.................
Ona Karpalis, Gary, Ind...................................
John Chakovich, Nanty Glo, Pa.....................
J. Tamašauskas, Schenectady, N. Y..............
E. Augulis, Elmhurst, L. I., N. Y.................
Andrew Tautkus, Brooklyn, N. Y.................
Rose Pasuonskas, Plymouth, Pa.....................
Mr. Louise Mashidlausky, Brockton, Mass. . 
Mrs. Petronella Balutis, Dorchester, Mass. . 
Matilda Zaborskas, VVaterbury, Conn..........
A. Junokas, New Britain, Conn.....................
Mrs. J. Franscus, West Medford, Mass.......
J. Wallan, Dorchester, Mass............................
William Markus, Hartford, Conn..................
Al Čaplikas, Dorchester, Mass.........................
J. Petrauskas, Dorchester, Mass...................
F. Prebiskauskas, Brockton, Mass.................
V. Kupcikas, Pittsburgh, Pa..........................
Simonas Sužiedėlis, Montello, Mass...............
Ona Grabauskienė, Amsterdam, N. Y. ........
Barbora Balevice, Cleveland, Ohio ..............
Mrs. Agota Krevinckas, VVaterbury, Conn. .
A. Monkevičius, Roxbury, Mass......................
Charles Yuskus, Los Angeles, Calif. ............
Mrs. P. Rulick, Brockton, Mass......................
T. G. Venis, So. Boston, Mass.........................
Stella Birbizas, Saint Clair, Pa......................
B. Gelusevičius, VVorcester, Mass...................
Mrs. Salome Steckis, Manchester, N. H. .....
Mrs. M. Sangavičius, Brighton, Mass...........
S. Aleknavičienė, Lowell, Mass......................
S. VVaikten, Montello, Mass. ...........................
Alex Pacewic, VVilsonville, III..........................
Jurgis Česnulevičius, Brockton, Mass. ........
Simon Melesius, VVestfield, Mass...................
Mr. R. Szimanauskas, Danielson, Conn.......
P. Miliauskas, Montello, Mass.........................
Mrs. Joseph McKay, Kinderhook, N. Y.........
W. Znaidawsky, Laconia, N. H......................
Frank Stankes, Providence, R. I..................
Magdalena Kierutė, Northampton, Mass. 
Jonas Akulevičius, Providence, R. I. 
E. Žemaitis, Cleveland, Ohio ........................
Mrs. A. Novick, E. VValpole, Mass..................
K. VVitort, VVaterbury, Conn..........................
Mrs. Magdalena Kertenis, Scitico, Conn. 
Anastazija Barčiauskas, Baltimore, Md.......

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko" Administracija.
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lo pripažinti Lento vy
riausybę, sudaryti ameri
kiečių. Sovietinėje srityje 
yra kita — komunistinė 
vyriausybė, kuri bandė 
daryti perversmą ameri
kinėje. JAV politika Ko- 

i rėjoje negalima vadinti
■ sėkminga. Ten įsigalėjo
■ feodalinės linkmės ele- 
Imentas, kuris remiasi po
licijos stiprybe. UN-o pil- 
’ natis nutarė pripažinti 
; Korėją nepriklausoma. Ar 
i tas nutarimas galės būti 
I įgyvendintas, kai sovieti
nėje dalyje jau įgyvendin- 
’tas subolševikinimas?

— i

Veto. Mažosios tautos 
iškėlė veto piktnaudojimo 

Tačiau UN-o 
nebandė aprėžti veto tei- 
Įsės. Nors tarptautinio tei- 
! singumo teismas pripaži
no, kad kandidatai į UN-o 
gali būti priimami pilna
ties nutarimu, ir toliau 
palikta sena bylosena: ir 
toliau Saugumo Taryba 
galės priimti ar atmesti 
naujus narius. Tuo atveju 
esminiu viešpačiu yra so
vietai, kurie naudojasi sa
vo ginklu — veto. Tik ką 
išsiskirsčius UN-o pilna
čiai S. T. svarstė vėl nau
jų narių priėmimą į UN-o. 
Sovietai vetavo 29 kartą 

i Ceilono Kandidatūrą. Tą 
[teise jie naudojosi 20 kar
tų vien tik nenorėdami į- 
sileisti į UN-o naujų na
rių.

Nulinis balansas.
tytojas nustebs, 
džiosios galvos per eilę 
mėnesių 
pasauliniam gaisrui gesin
ti. Kam pasaulį ir save 
[apgaudinėti? Mes žinome, 
kad UN-o yra nepajėgi ir 
toli neprilygsta buvusiai 
Tautų Sąjungai. Apie UN 
menkystę Kanados užsie
nių reikalų ministeris Les- 
ter B. Pearson sako: “Ša- 

povandeninius lai-jlių kovingame įkarštyje 
[nei per vieną milimetrą 

Višinskis šiuo klausimu jos nesuartėjo. Jos nie- 
kalbėjo daug ir ilgai. Va- kuomet nedarė nuoširdžių 
kariečiai buvo lakoniškos- ir garbingų nuolaidų susi
ni. Galop buvo priimtas taikyti. Kaip gi pilnatis 
britų siūlymas 35 balsais gali veikti tokiose apysto- 
prieš 15. Jis nepaprastai vose?... Mes sumokėjome 

Markos vadovaujamų su-1 paviršutiniškas, nes neap- aukštą kainą už propa- 
kilėlių. Tų kaimynų veik- taria, kam priklauso Ne- gandą. Ši pilnatis tebuvo 
lai kontroliuoti komisiją >gev sritis. Pagal jį suda- naudinga sutelkti pasaulį 
paliko toliau. Ko toji ko-'romą nauja komisija iš prieš reakcionierišką ko
misija gali pasiekti, jei ji JAV, Turkijos ir Prancū- munizmą. Sovietai neparo- 
neįsileidžiama Albanijon, zijos atstovų. Komisija dė geros valios, ir tai yra 
Jugoslavijon ar Bulgari-Į negavo jokių įgaliojimų, daugiau, negu tragiška, 
jon? Vakariečių siūlymas,* Korėja. Politinė komisi- nes be geros'valios abi ša- 
sovietų stovyklai prieši-'ja užgirė Korėjoje skirtą [lys tragedijos neišvengs”, 
nantis, pilnaties buvo pri-!pakomisiją ir įgaliavo ją į---------------
imtas, ir dar papildytas j toliau tęsti darbą, siekiant Įlos ar ant Dievo ir artimo 
dviem nutarimais. Pir- Korėją paskelbti i 
muoju siūloma Graikijai klausoma. Vakariečiai siū-

Berlyne įvesti. Ir tas klau
simas baigtas — sovietai 
pakaltinti. Tą klausimą 
besvarstant, įvyko dauge
lis naujenybių. Sovietai į- 
vedė “demokratiškiausią” 
savivaldybę savo sektoriu
je. Vakariečiai gruodžio 2 
d. 1948 m. pravedė savi
valdybės rinkimus, ku
riais išsijungė iš bendra
vimo su Kremliumi.

Atominė bomba. JAV 
siūlė įvesti kontrolę ato
miniam ginklui. Sovietai 
pirmiausia reikalavo ato
mines bombas sunaikinti, 
o tik vėliau kontroliuoti. 
Tačiau toji kontrolė nėra 
visai ryški, nes sovietai 
nėra linkę įsileisti svetimą 
kontrolę savo kraštan. 
Atominė komisija posė
džiavo virš dviejų metų, 
bet jos darbai sukasi apie 
nulį. UN-o pilnatis, norė
dama “išsaugoti gražų sa- 

VisaĮvo veidą”, nutarė 40 bal
dais, prieš sovietų 6, pri
tarti “penkiems didie
siems” surasti būdą ato
minei energijai kontro
liuoti, pritaikinti jos ga
mybą taikingiems tiks
lams ir panaikinti atomi
nę bombą.. Šis siūlymasį

tiesiog tartis su kaimy
nais, ir tuo būdu baigti 
ginčą, antruoju — pagei- 
geidaujama repatrijuoti 
graikų vaikus.

Tiesioginės derybos, už- 
simezgusios Paryžiuje, 
dar nesibaigė. Jos buvo tę
siamos toliau. Vaikų repa
trijavimas priklauso nuo 
Graikijos kaimynų valios. 
Kai UN-o pilnatis užsiė
mė pūtimu burbulų, ką tik 
jai išsiskirsčius, Marko 
pradėjo veržtis į Graikiją, 
o sukilėliai Tesalijoje bu
vo užėmę jos sostinę Kar- 
dicą, esančią 200 km. nuo 
Atėnų. Markos atstatė 
Maskva ir graikuose pra
dėjo oficialų karą. ..

Palestina.* Šiuo klausi- 
mu įrodytas visiškas UN 
nesugebėjimas. Prieš pat 
pilnaties posėdžius nužu-j 
dytas UN-o įgaliotinis 
Bernadotte. Ką UN-o pa
tyrė iš Izraelio apie žudy
nės? Nieko. “Stem” nariai [ 
įtarti nužudyme “pabėgo” 
iš kalėjimo, o vadai, esan
ti glaudžiame ryšyje su 
Maskva, rankas plaunasi: 
sako mes nekalti.

Pilnatis lapkričio 4 ir 16 
siūlė daryti paliaubas Ne- 
gevo srityje, bet į tai ne-

> nei viena 
pusė, o ypač Izraelis. Ber
nadotte planas buvo už- 
girtas lapkričio 29 d. 1948 
met., bet Izraelis tarė: 
mes neapleisime Negev. 
kuris pagal planą priski
riamas arabams.

Palestinos klausimu so
vietai užima aiškią pozici
ją Izraelio naudai. Nors 
Šertok tai paneigė, bet 
prancūzų spaudoje skel
biama, kad žydai ginklus 
gauna iš Škodos, Čekijos 
dirbtuvių. Tuo tikslu esąs 
suorganizuotas orinis tin
klas Praha - Tell-Aviv, 
nes Kremliui ypač svarbu 
Palestinos uostuose turėti 
SaVO pv vanuvuunuū ia.1-j 
vus.

U , VilAA J ’ V M*. A J y R.

tarpininką vi- ciatyva. Bet ar čia nėsa-1 kreipė dėmesio 
t—— kai jie ]—~ x T"

• v

Nejaugi tik dabar pašau-'kio atmestas, 
lis atbudo ir patyrė, kad Bramuglia 
lietuvių tauta yra atsidū-'mas dar labiau sujaukė 
rusi tragiškiausioje pade- Berlyno klausimą, i 
tyje? Kokiu būdu jos kan-Įšešių neutraliųjų narių 
čios ateityje bus paleng- komisija turi paruošti 
vintos, veikiant uždraudi- projektą vienai valiutai

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

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 tuojaus gausit, 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas.......... ......................................................
Adresas .............................. ... 1

Skai- 
kad di-

nieko nepadarė

nepri- Į meilės altoriaus.
1 Fr. Ozanam.
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<•< ii<> programoje.

Lowell, Mass

praleidę atostogas, pp. 
Naujokai-

priims 
šv. Mi-

Motvrų Sąjungos 27-tos kuo- 
!>os narės "in corpore' 
šv. Komuniją pirmųjų 
šių metu. 8 vai. rytą, sekmadie
nį. gegužės 1 d. Visos narės at
eikite su ženkleliais ir užimki- 
le paskirtas vietas bažnyčioje.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Sekmadienį, gegužės 1 d., 
vai. jk) pietų, Šv. Jurgio lietu- ( 
vių par. svetainėje. St. James' 

*Ave.. įvyks Federacijos apskri-’ 
'ties šaukiamas seimelis.
, Tos pačios dienos vakare į- 

svetainėje So- 
vakaras.

Kviečia

Pereitą sekmadienį nemažas 
skaičius šios kolonijos lietuvių 
buvo nuvykę i Lietuvių Radio 
Valandos koncertą. Visi didžia
vosi. kad mūsų dainininkė, p. vyks parapijos 
Elena Novikienė ir jos dukrelė daliečių margumynų 
Eleonora gražiai pasirodė kon-'Bus graži programa.

’ visus ateiti.

I
I

1 i e
J w pi

L

p. Julija Puodžių*

aktoriai — M. An-

motinos ir sūnaus roles vaidins 
tremtiniai, 
kaitienė ir Dr. Vytautas Mau
rutis. Kiti
drikytė, P. Kauneckis, N. Meš- 
kūnienė, J. Lušas, sesers — E. 
ir M. Stoknytės, J. Kalinauskas

Kušlis.

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

VYRAMS .r MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

LOVVELL. MASS.

šiomis dienomis grįžo iš Flo
ridos.
Kazys ir Petronėlė 
čiai ir p-lė Valentina Naujokai
tė. kuri yra našlaitė iš Lietuvos 
ir p.p. Kuru šeimos narė.

Visi patenkinti atostogomis.’ 
Dabar p.p. Naujokaičiai laukia, 
šiltesnių dienų važiuoti į savo 
vasarnamį New Hampshire 
valstijoje.

Džiuginanti žinia tai kad at
vyksta labai įžymus, malonus 
svečias, artistas Juozas Olšaus
kas iš Amsterdam, N. Y. Artis
tas Olšauskas dainuos ir skam
bins lietuviškomis kanklėmis. 
Dainuos mišrus Šv. Juozapo 
|)arapijos ir Moterų Sąjungos 
choras, solistai ir solistės.

Po programos bus gardžių 
užkandžių ir šokiai iki vėlaus 
vakaro.

Tikrai džiaugsitės atsilankę 
. šią linksmą lietuviško meno 
bei Motinėlėms pagerbti pra
mogą. Kviečiame nuoširdžiai 
visus. Rengėjau

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Ix>uell St., Methuen, Mass.

Pirmadienį, bal. 25 d. klieri
kas Antanas P. Kneižys, pralei
dęs Velykų atostogas, grįžo į 
Šv. Jono Seminariją. Brighton. 
o jo sesutė stud. Angelą grįžo 
į Šv. Juozapo Kolegiją. Emmit- 
sburg. Md.

i

ATEITININKŲ DRAUGIJA, kuri surengė religinį koncertą balandžio 3 dieną, Šv. Juozapo lietuvių 
par. salėje, Waterbury, Conn. Giedojo šie: pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę) Irene Bajalis, Jurgita Jesaitis, 
Aldona Bajorinas, p. J. Kuzmickienė, Stasys Selenas, p. Gražina Maurutienė, kleb. kun. Juozas J. Valantie
jus, p. Nell Meškunienė, Aldona Bukauskas, komp. Aleksandras J. Aleksis, Marcelė Andrikytė, Aldona 
Maurutis, Ona Stulginskaitė, Sofija Stulginskaitė. Jedvyga Stulginskaitė.

Stovi: Antanas Rodgers, Jonas Griškauskas. Jonas Kalenauskas, Raymondas Valuckas, Jonas Lušas, 
Povilas Kauneckis, Vincas Skystimas, Edmundas Stulginskas, Juozas Kuzmickas, Juozas Kazlauskas, Dr. 
Vytautas Maurutis, Antanas Miklenevičius, Viktoras Malinauskas, Dr. Vincas Šmulkštys.

Ponia Raymond E. Snyder, mayoro žmona, solistė, kun. A. Cabitor, R. Vaičius ir E. Kuslis nebuvo 
kaip buvo fotografuojama, bet jie dalyvavo koncerto programoje.

fORCBTB, MASS.

Manchester, N. H.

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

Cor. Valley and M’ilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1S80

Brockton, Mass.

Woorfwar(Ts Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
AUTO KAPO. TPOKŲ AR BUŠO 

Patus Suvienodina ir Gereraliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3609 8032 BROCKTON MASS.

Westfield, Mass

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Elnį & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield. Mass.
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LAWRENCE, MASS
Motinų Pagerbtuvės

į Federacijos skyriui vadovau-
’ jant šv.
į ruošia Motinoms bankietą pa
gerbti. Motinų Dieną, geg. 8 d., j 
'6 vai. vak. parapijos salėje. 
! Federacijos pirmininkė p. L. 
ĮVenčienė .raštininkė p. M. Pili- 
! pienė. Feliksas
p-lė S. Rimaitė. 
nienė. Ed. Billa. 
vilionytė ir kiti

anksto įsigyjama 
būtų galima pa- 
visiems. Sekma- 
d., paskutinė die-

kad būtų iš 
bilietai, kad 
ruošti vietas 
dienį, geg. 1
na pasiimti bilietus pas komisi- 

Pranciškaus parapija jos narius, ar parapijos kuni
gus klebonijoje. Lauksime skai
tlingo atsilankymo ir 
motinų pagerbtuvių.

------ s>
kvie- 
daly- 
ir iš

Lietuvių šachmatininkas laimi
Neseniai iš tremties atvykęs 

į JAV, buv. Lietuvių šachmati
ninkų sąjungos vadovas Kazys 
Merkis, gerai pasirodė su vie
tos šachmatininkais. K. Merkis 
laimėjo prieš Dr. H. Darlingą 
(Northbridge) 3:0, E. Hallber- 
gą (Worcester) 1:0 
sužaidė su “Echer et 
daktorium R. Morin 
ter) 1:1 ir 1:1.

Courtesy of the Waterbury American.
——— ■ ■ —— —— \
kai šiuo vakaru parodė, kad jie 

katalikiškosios

ir dukart 
mat” re- 
(Worces-VATERBURY. COMN.

Religinio meno vakaras

Balandžio 3 d. Ateitininkai 
surengė religinės poezijos, mu
zikos ir giesmės vakarą.

Jaukius išorinius rėmus prog- 
ramui sudarė dekoratyvinėmis 

paskutiniu gėlėmis išpuošta svetainė ir p.

kolo-

yra tikrosios 
akcijos žmonės, nuoširdžiai pil
dą Ateitininkų pasirinktąjį šū
kį “Visą Atnaujinti Kristuje”. 
Dieve jiems padėk, kad jų kil
nus darbas rastų kuo plačiausio 
atgarsio ir paramos 
USA lietuviško kraujo 
nėse.

Energingą Ateitininkų 
riaus Waterbury valdybą

p. R.

buvo pa-
Chess

Po šito K. Merkis 
kviestas į Worcesterio 
Clubo I komandą. Balandžio 23 
d. Worcesteris turėjo pirmeny
bių rungtynes su Quincy Chess 
Clubu ir jas laimėjo 5:3. Lai
mėtojų skaičiuje buvo ir lie
tuvis K. Merkis, įveikęs savo 
priešininką J. Blassą, karaliaus 
gambito partijoje.

stančius tremtyje. Tad gi 
čiame kuoskaitlingiausiai 
vauti kaip vietinius taip 
apylinkės.

Pastaruoju laiku mūsų
nijoj blogos valios žmonės pra- 

. dėjo rašinėti laiškus parapijie- 
!čių vardu, šmeiždami tuos pa- 
I rapi jiečius. kurie p_________
laiku grįžo prie savo motinos’Antano Pasigėrėtinai nu-

, 010513 R. Katalikų Bažnyčios. Katali- 'į Pieštas <W>tos kalno vaizdas, 
kUrI0S }‘;kai tokių laiškų nerašė ir nera-dar?s žiūrovams didelį įspūdį 

šys, nes visi su savo dvasios 
vadais džiaugiasi ir myli tuos
savo brolius, kurie, meta ere- 

. ziją ir grįžta prie R. K. Bažny- 
uras ,r’gioS. čia savaimi aišku, kad

;piktoji dvasia per atskalūnus; 
įnori suardyt vienybę tarp ka-' 

svarbios’ ... !talikų.
’ Garbė priklauso tiems, kurie'

. .gauna tokius niekuo nepama- 
-- įtuotus laiškus, ir dar be para- 

tšo. Nusišypsoję numeta į gur- 
jbą, nes gerai pažįsta vilkus a- 
vies kailyje. Mums gi katali- 

Jkams daugiau nieko nelieka, 
į kaip tik tartu su Kristumi: 
“Džiaugkitės su manimi, nes 
atradau avelę, kuri buvo pra
žuvusį”. F.A.K.

puikių

BALF’o 15 skyrius 
svarbias prakalbas, 
vyks sekmadienį, gegužės 1 d.J 
Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėje po pamaldų 3:30 po pietų. 
Kalbės tremtinis dr. Juozas 
Leimonas, kun. P. M. 
kiti, kurių visų vardų

Krancevičius,!
p. L. Švenčio- 
p-lė Julia Po- 
nariai platina

bilietus. Visi darbščiai veikia, 
kad pagerbtuvės būtų įspūdin- 

■ gos ir sėkmingos. Parapijos 
’ choras ir solistai, vadovaujant teko sužinoti, 
'vargonininkui p. Algiui Šimkui,! 
(išpildys muzikos programą. J 
Kalbas pasakys svečiai, 
iškels motinystės ir moterystės*gus. kurie

- aukštą pašaukimą. Bus vpatin-1 Vokietijoj, Anglijoj ir kituose’ 
gai pabrėžiama krikščioniškos Europos kraštuose, nes jie pa-j 

r * šeimos reikšmė šiais pavojin- tys su jais gyveno ir tą vargą1 
gaiš laikais. Bus supintas gra- patyrė, 
žus minčių vainikas mūsų mo
tinoms. gyvųjų 
garbei. Visi jauni ir suaugusie
ji vyrai ir moterys yra kviečia
mi dalyvauti šiame parengime. 
Ta proga bus labai skani va- 

Ikarienė. Komisija pageidauja,

I Šios prakalbos yra 
programą.‘tuo, kad kalbėtojai papasakosi 

, kurie;apie mūsų brolių lietuvių var- 
kenčia tremtyje:!

Kaip praeityje lawrenciečiai 
ir mirusiųjų!skaitlingai lankydavosi į to

kius susirinkimus, ypač katali
kai, nuolatos rėmė BALF’o 
reikalus, tik imiesi, kad ir šį 
kartą atsilankysite į prakalbas 
ir paremsite savo brolius varg- HARTFORD. CONN.

visuose 
žmo-

Padėkite Savo Kailinius
I SAUGŲ STORAGE!

Bernardas Koraitis,

tyrimo. Jis yra kailinių
novas. Jis gali atvykti į Jūsų namus kai
linių pasiimti ir patarti ant kiek jie yra 
reikalingi pataisymo. Taigi, nelaikykite 
kailinių namie, bet pasidėkite juos į I. Jį

Užsibaigus kailinių nešiojimo sezonui ne
laikykite jų namie savo glazatuose, bet padė
kite į I. J. FOX didžiausios moteriškų kailinių 
firmos šaltą ir saugų STORAGE, kur nei va
gys jų nepavoks, nei kandys sugadis ir jie nie
kad nesudžius, kad galėtų trupėti. Kailinius 
laikyti savo namuose nėra saugu visais atžvil
giais: gali gaisrui ištikus sudegti, gali vagys 
pavogti arba kandys sugadinti.

PERTAISOME SENUS KAILINIUS — 
Mūsų kailinių taisymo departamentas Jums 
gali puikiausiai senus kailinius pataisyti, taip, 
kad jie ttrodys kaip nauji.

Norinčios pasidėti savo kailinius į mūsų 
STORAGE. pašaukite šios Firmos lietuvį at
stovą p. BERNARDĄ KORAITĮ, kuris yra per 
20 su virš metų šiame biznyje ir turi daug pa- 

ekspertas ir ži-

ir kėlę religinius jausmus.
Gausią muzikalinę programos 

dalį parengė, visiems solistams 
bei instrumentalistams, pianinu 
pritarė, o taip pat chorui vado
vavo komp. A. J. Aleksis.

! Programa buvo supinta iš re
liginės lietuvių poetų poezijos, 
i muzikos ir giesmių, kurias gie- 
jdojo solistai, duetas, kvartetas 
; ir specialus vyrų choras. Solis
tai buvo: p. R. E. Snyder, p. S. 
Stulginskaitė ir p. E. Stulgins
kas. Smuiku grojo p. Vincentas 
Skystimas. Duetą sudarė p. N. 
Meškūnienė ir p. M. Andrikytė. 
Kvartetas — p.p. Ona, Jadvy
ga, Sofija ir Edmundas Stul- 
ginskai.

Artistiškai gražiai atskirus 
programos dalykus į vieną dar
nią pynę sujungė tautiškais 
drabužiais pasipuošusi pranešė- 

P- l’ija p. Gražina Maurutienė ir to 
Jono yakaro vadovas — p. St. Sėlė- 
“’.nas. Eilėraščius deklamavo: 

dalyvauti, p p Kuzmickienė, G. Maurutie-

r
1

Sky- 
suda- 

ro: p. R. E. Snyder — vice- 
pirm. (miesto majoro žmona — 
lietuvaitė!), p. A. Bukauskaitė 
— ižd., p. A. Murutytė — sek
retorė, p. S. Sėlenas — pirm, 
ir Dr. Vyt. Maurutis — arb. 
elegane. P. D-kas.

Akert ILMnr
Pirmiau — Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1S44

207 PARK BUILDING 
Worcester, Msm.

275 Malu St, Webster, Mm

Koncertas Motinos Dienai
Viena iš gražiausių pavasario 

švenčių tai “Mother’s Day” — 
Motinos Diena. Ši visiems bran
gi šventė bus iškilmingai atžy
mėta šauniu koncertu sekma
dienį, gegužės 8 d., 7 vai. vaka
re šv. Juozapo parapijos salė
je. Rengia Šv. Juozapo parapi
jos choras, vadovaujant komp. 
A. J. Aleksiui.

Bus suvaidinta labai gražus 
dienos iškilmėms pritaikintas 

i trijų veiksmų kūrinys — “Mo- 
■ tinos Meilė”, parašytas kun. S. 

Kneižio. Malonu pranešti, kad

v.ia
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

831 Sniith St, 
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 62Š6Gegužės 1 d. 1 vai. p. 
vyks labai svarbus šv. 
Ev. Draugijos susirinkimas vi
si nariai prašomi 
Svarbumo reikalą sužinosite ng, Bajorinaitė, J. Jasaitytė, 
susirinkiman atvykę. j Bajalytė, J.

■ 'Kazlauskas, St. Sėlenas.
1 Pažymėtina, 
pirmas tos rūšies vakaras Wa- 
terbury. Bet rengėjų įdėtas 
trūsas davė visais atžvilgiais 
gražių vaisių. Erdvi parapijos 
svetainė buvo pilna ne 
terburio ir apylinkės 

,bet ir svečių iš kitų 
Hartford, New Haven, 
port, New Britain ir kitų. Ir vi
si buvo sužavėti! Malonu paste
bėti, kad didelę publikos dalį 
sudarė čia gimęs ir augęs jau
nimas, kuris parodė šilto dėme
sio lietuviškam žodžiui ir reli
giniam menui. Dar maloniau, 
kad kaip tik tas jaunimas akty
viai dalyvavo ir programos iš
pildyme.

į Šis atmintinas vakaras buvo 
dar vienas žiedas, kurį Water- 
burio Ateitininkai įpynė į savo 
gražios jaunatviškos veiklos 
vainiką.

Į Linkėtina Ateitininkams ir 
(toliau taip gražiai skleisti lietu
viškai - katalikišką dvasią ir 
lietuvių profesijonalų ir jauni- 

’mo tarpe. Waterburio Ateitinin-

nas.

Kuzmickis, J.

ATSIDARO RYTOJ

Bal. 22 d. mirė Vincas Žalnie- 
raitis, 52 m. amžiaus. Laidotu
vės įvyko bal. 25 d. iš švč. Tre
jybės parap. bažnyčios. Palai
dotas kareivių kapinėse. Buvo 
pirmo pasaulinio karo vetera
nas. Paliko nuliūdime žmoną 
Kotriną Žalnieraitienę.

Velionis buvo linksmas, drau
giškas veiklus lietuvis ir geras 

t katalikas. Report.

kad tai buvo

tik Wa- 
lietuvių, 
miestų: 
Bridge-
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Peoples ke & Coal Co.
Gardner, Mass.

1

Atidarymo Dienos Programa
East Boston, Mass

East Boston Sar

BOSTON, MASS.

THE PAUL REVERE HANDICAP
$7500 sutfita. Treigiai ir Senesni. Šešios Furlongs• Pradžia 2:00 • Double Užsidaro 1:40

• Įžanga $1.00 • Vaikai neįleidžiami.
• Daug vietos parkinimui. • Strytkariai ir busai 

tiesiai į lenktynes.
Nauja programa: TURF RACING, Antr. ir Renki.
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I VIETINĖS ŽINIOS
A • « • 6 t

Įgauti ypatingus atisidus ir ma
lones savoje bažnytėlėje.

* Šv. Petro parapijos bašnyčio- 
katalikiškasis pasaulis su ha t. hal. 30 d., 7:30 v. v., įvyks 
nytinėmis iškilmėmis lauks ge- 8®8’ mėnesio išvakarinės pa- 

. maldos. Per mėnesį Marijos 
garbinimui pamaldos bus laiko
mos:
PP-. 
niais 
vak.,
po pirmųjų šv. Mišių, kurios y- 
ra laikomos 7 v.

ŽINUTES
Marijos mėnuo, šeštadienį,

gūžio mėnesio. Bažnyčia, pa 
vesdama šj gražų pavasario 
mėnesį Marijos garbinimui, tei
kia Gegužinių pamaldų lanky
tojams daug atlaidų. Tas pa
lengvina visiems tikintiesiems. 
Nebėra reikalo lankyti kokias 
ypatingas šventoves. Jie gali

sekmadieniais, 2:30 vai. 
trečiadieniais, penktadie- 
ir šeštadieniais, 7:30 vai. 
kitomis dienomis, rytais,

DAKTARAI

SO 8-4476

Pr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Maco

Ofiso Valandos iSskyms 
Trečiadieniais ir Penktadienio ii

Vakarais Nuo 7 iki 6-tei 
Settadieniais nuo 2 iki 8-tai.

_____ |
šeštadienį, po vakarinių pa

maldų, parapijos salėje, 492 E. 
7th St, įvyks Whist Party, va
dovaujant Moterų SodalicijaL 
Parengimo pelnas eis bažnyčios 
taisai. Visi kviečiami į šį praš
matnų pobūvį.

Patarė kviesti katalikus prisi
rašyti prie LDS, prie Katalikų 
susivienymo kuopų, prie Vyčių, 
prie šv. Vardo Vyrų draugijos, 
prie Moterų Sodalicijos, Mergi
nų Sodalicijos, Choro, Marijos 
Vaikelių, pašalpinių draugijų 
— Šv. Jono, Šv. Petro, Šv. Ka
zimiero, Lietuvos Dukterų, pa
rapijos Moterų ir Merginų 
kliubo, Saldžiausios Širdies 
draugijų, Maldos Apaštalavimo 
draugijos, Rožančiaus draugijų, 
Pranciškonų Tretininkų Broli
jos. Prašė net išleisti vieną ki
tą centą naujakurių labui.

Sekmadienį, 2 v. p.p. pamin
klinėje mokykloje bus So. Bos
tono lietuvių namų komiteto 
svarbus susirinkimas. Prašome 
draugijų atstovų ir visų intere
suotų dalyvauti šiame susirin
kime.

Svarbios Prakalbos

Tel. SO 8-2806

Dr.lLhsdonb
DR. AMEUA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvay
So. Boston, Maas.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomie: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

r

SO 8-2712 Res. BĮG 9013
IKm I | 
IfId Jd Ve

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 

Naudoja vėliausi, X-Ray aparatų 
Pritaiko akinius.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbrMg« 6330
If no answer call A V 2*4026

J. Repshts, MJ>.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. BrMMhvay

SO. BOSTON, MASS.
Offica Tel. BOuth Butu 6 09 <6

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Sekmadienį, 9 v. r. šv. Vardo 
Draugija eis prie šv. Komuni
jos. Turės pusryčius ir turės 
svarbų susirinkimą.

Po mišparų bažnytinėje salė
je, įvyksta ypatingas pobūvis 
paremti Vargdienes Seseles.

Parodė gerą širdį. Bal. 25 d., 
8 v. v., Sodalicijos kambary, 
492 E. 7th St., susirinko Mote
rų Sodalicija, Merginų Sodalici
ja, choro atstovai, Vyčių atsto
vai, prelatas Dr. K. Urbonavi
čius ir vietiniai kunigai. Ati
dengta stalai apdėti skaniais 
valgiais. Atkviesti garbės sve
čiai — Sesuo Inkamata ir mu
zikas Jeronimas Kačinskas. 

. Kun. Abračinskas paaiškino, 
jog šis susirinkimas yra pa
reikšti padėką Seselei InkarRa- 
tai už ilgą darbuotę su šiomis 
organizacijomis parapijos muzi
kos dirvoje. Minimos organiza
cijos suteikė Seselei dovanėlių.

I Prelatas daktaras kalbėjo a- 
pie muzikalius talentus Sesers 
Inkamatos ir profesoriaus Ka
činsko. Minimos organizacijos 
suteikė dovanėlių ir prof. Ka
činskui, kurs užima Seselės 
vargonininkės vietą. Kun. Vir- 
mauskis padėkojo susirinku
siems už gerą širdį ir kvietė 
visus prisidėti prie padidinimo 
choro. Sekė valgymai, dainavi
mai ir pratyba Motinos Dienos 
programai.

Atlankė Vyčius. Antradie
niais ir ketvirtadieniais parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., Vy
čiai laiko rimtas pratybas savo 
metiniam parengimui "Minstrei 
Show”, kuris bus statomas geg. 
15 d. ir 16 d. Praeitą antradie
nį atsilankė kun. Virmauskis. 
Jis pagyrė Vyčių darbuotę ir 
kvietė Vyčius ir kitus padėti 
kuom kas gali mūsų brangiems 
išvietintiems broliams lietu
viams. Prašė pasiaukoti suradi
me jiems darbų, baldų, namų.

F,x x x x x x’x x x'x X \ x x x x \ x \ x \:7r..................................
;Z<
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•z< Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-tos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes shj ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: |

BOBIS BBVEBAGE CO.
J. ARLAU8KAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. Į 
aO00m0SSaCMB00D0B«C90i90aMmsaSSBDOM0BD00B00ąBDD0BMB0M

”1
Užsisakyite Joniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W

c

L

Su lietuvių vakaru, knygyne 
yra paruošta ir nepaprastai į- 
domi lietuvių meno paroda. Y- 
ra išstatyta gražių lietuviškų 
kryžių, audinių, juostų, knygų, 
nuotraukų ir kitokių rankdar
bių. šios parodos paruošimas 
pradėtas knygyno iniciatyva ir 
ten dirbančios Bostono Univer
siteto studentės Veronikos Jo- 
ciūtės, bet tik prieš kelias die
nas su tuo reikalu buvo supa
žindintas majoras A. Svilas, 
kurs stojo darban pasikviesda
mas inžinierius Budreiką, dr. 

Lietuvių Vaknras Miesto Gimbut* kitus ir to viBO
Knygyne

Bostono miesto knygyno sky
riuje, kampas 'Broadvay ir E 
St. įvyko įdomus Lietuvių Va
karas. Jo iniciatorė buvo to 
skyriaus vedėja p-nia Irene H. 
Tuttle.

Stalai iš skaityklos buvo pra
šalinti ir prisirinkusiam pilnam 
knygynui žiūrovų buvo pade
monstruoti lietuvių tautiniai 
šokiai ir kelios liaudies dainos. 
Buvo pašokta: Jonkelis, Blez
dingėlė, Kalvelis, Lenciūgėlis, 
Žąselė, Rugučiai, Kazokėlis. 
Gražiabalsiai jaunuoliai, Vanda 
Griganavičiūtė ir Mamertas Si-

Bostonas laukia žymaus sve
čio, Lietuvių Vykdomosios Ta
rybos pirmininko Vacio Sidzi
kausko, kurs nesenai atskrido 
su VLIK’o pirm. prel. M. Kru
pavičium iš Europos ir tuoj vėl 
ten grįžta.

Garbingasis svečias Bostono 
lietuviams padarys svarbų pra
nešimą sekmadienį, gegužės 8 
d., 7 vai. vakare, Municipal
Building salėje, South Boston. monavičius padainavo solo ir

Šias prakalbas ruošia Ame- duetus: "Pamylėjau Vakar”; 
rikos Lietuvių Tarybos skyrius. “Pas Darželį”, “Lakštingalėlė” 
Yra pakviesta žodį pasakyti j įr “Brolis Aria ir Akėja”. Tau- 
Lietuvos Garbės Konsulas, 
“Darbininko” ir “Keleivio” re
daktoriai. Meninei programos 
daliai išpildyti yra pakviesta 
Parapijos ir Gabijos chorai, so
listai — Dr. Juozas Antanėlis, 
Birutė Svilienė ir kelios jaunos 
deklamatorkos iš Tautinių Šo
kių Grupės.

Todėl visi ruoškimės sutikti 
ir išgirsti garbingąjį svečią, 
kurs stovi prieky diplomatinėj 
kovoj- už Lietuvos Nepriklau
somybę. Prisidėkime ir mes 
prie tos kovos, nes tai yra ko
va visų lietuvių už savo tautos 
gyvybę. Rap.

Po operacijos grįžo 
į namus

p. Stasys Mockus, gyv. Dor
chester, įžymus visuomeninin
kas, tuojau po Velykų pasida
vė operacijai, kuri buvo sėk
minga. Ir štai trečiadienį, ba
landžio 27 d. 
šeimą į 
sveikti, 
žmonelę 
jingai.

Linkime p.p. Mockam kogrei- 
čiausia pasveikti.

grįžo pas savo 
namus ir baigia pa- 
Sugrįžęs rado savo 

sergančią, bet nepavo

Šventins Naują Vėliavą

Didžiausioji moterų draugija 
Bostono Lietuvos Dukterų po 
globa Motinos Švč. 
prie iškilmių — savo 
vėliavos pašventinimo, 
vyks gegužės 15 d. Ryte, 9 vai. 
bus metinės šv. Mišios ir vėlia
vos pašventinimas, o po pietų, 
3 vai., bažnytinėje salėje puiki 
programa, į kuri, kviečiami vi
si lietuviai atsilankyti.

Vėliavą daro N. P. Panelės 
Šv. Seselės, Putnam, Conn. 
Prie tos dienos turi visos narės 
ruoštis ir į parengimą sutrauk

to daugiausiai žmonių.
‘ Lietuvos Duktė.

ruošiasi 
naujos 
Tas į-

ti

Graži Programa

Sekmadienį, geg. 1, Šv. Petro 
parapijos salėje, 3 vai. p. p. į- 
vyks graži programa, kurią 
ruošia Nekaltai Prad. šv. P. M. 
Seselių Gildą. Bus duodama do
vanų, kalbės kun. St. Bšdavas. 
Seselių kapelionas iš Putnam, 
Conn. Be to, bus patiekta kas 
tokio nepaprasto. Pelnas Nekal
tai Prad. Šv. P. M. Seselių nau
dai. Įžanga tik 50c. Nuoširdžiai 
visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

L.
MBARTES PASTABOS

šeštadienį, balandžio 30 d., 3 
vai. po pietų šv. Petro lietuvių 
parapijos mokyklos patalpose 
įvyksta So. Boston ir jo apylin
kėse gyvenančių ateitininkų 
sendraugių susirinkimas.

Sendraugiai prašomi atsilan
kyti.

f

—* 1 • ■" 1 ■ ■ ■ i

DARBAI
Ieškanti darbų viešbūčiuo- > 

se. klubuose, restoranuose, už
siregistruokite pu UNITED 
EMPLOYMENT BUREAU 226 
Tremont St. Boston ar telefo-* 
nuokite: HAncock 6-7740;
HAncock 6-6103 ( 26-29)

Kviečia skyr, Valdyba.
Res. SO 8-3729 30 8-4618

Lfttaanian Furnitūra Co.
Serga

Velykų sunkiai susirgo p. 
gyv. 21

zuitatas — tikrai įdomi lietuvių 
meninė parodėlė stebinanti ne 
tik lietuvius, bet ir kitataučius.

Knygyno vedėja p-nia Tuttle 
taip patenkinta lietuvių tremti
nių šiame reikale pasidarbavi
mu, kad ji norėtų ją laikyti 
porą savaičių ar mėnesį.

Todėl visi nepraleiskite pro
gos šios lietuvių meno parodė- 

Bostono Miesto Knygy- 
skyriuje nepamatę.

tinius šokius šoko Evelyn Mar- 
cinkiūtė, Dalia Barevičiūtė, Ri
ta Stakutytė, Irena Kengrytė, 
Dile Dvareckaitė, Marytė Pra- 
kapaitč, V. Skudurytė, Arnol
das Plevokas, Jonas Vaiginas, 
Antanas Benzavičius, Vytautas 
Dambrauskas. Šokiams grojo: 
Alice Plevokaitė, Rymantas I- 
vaška, Marytė Plevokaitė ir O- 
na Ivaskienė.

lės 
no Rap.

Susilaukė Svečių

Po
Karolina šejefkienž, •*,
Loring St., So. Bostone, nuošir
di laikraščio "Darbininko” ir. 
Lietuvių Radio Valandos rėmė
ja. Prašome Dievulio stiprinti 
p. Karoliną šejefkienę, kad ji 
pajėgtų nugalėti ligą ir kogrei- 
čiausia pasveiktų.
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ŠURUM. BURUM

MOVER8 —
Insurcd and

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broaduay
į SO. BOSTON, MASS. I

Tik virš metų laiko iš trem
ties atvykę p.p. Alfonsas ir Bi
rutė Svilasrt gyveną darbuotojų 
p.p. Stakučių namuose, susilau
kė, praeitą sekmadienį svečių iš 
Europos.

Pas juos atvyko p.p. Pulkau
ninkų šeima, kurių vienos duk
relės Danguolės, 13 m. atvaiz
das tilpo visuose Bostono dien
raščiuose. Jų vyresnioji duktė 
Laimutė, 20 m. universiteto 
studentė jau gavo darbą, nes 
ji moka anglų ir kitokių kalbų.

Rap.

Dorchesterio Am. L. Piliečių 
klubas rengia laiko praleidi
mui vakarą, kuris įvyks šešta
dienio vakare, balandžio 30 d., 
8 v. v. 1810 Dorchester avė.

Bus užkandžių, surištų šunu- 
kų. Taip pat muzika ir kortų 
lošimas. Kviečia Komitetas.

Ar žinai, kad BALF-as yra 
materiale ir moralė pagalba, 
mūsų broliams tremtiniams? 
Juk BALF-as reiškia "Bendras 
Amerikos lietuvių Fondas”. Ar 
priklausai BALF-ui? Paremk 
tremtinius ir kuogreičiausiai 
siųsk savo auką:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

gtas norite įsigyti Saulėtoje 
Califaraijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LUKSIS 
BentototininkM

716 N. Van Neoš Avė.,
HoDywood 38, Calif.

GRABORIAI

Programą vedė, trumpą pra
kalbą lietuviškai pasakė ir lie
tuvių šokius ir dainas anglų 
kalboje apibudino, kun. Alber
tas Kontautas. Trumpą žodį ta
rė knygyno vedėja p. Irene H. 
Tuttle kviesdama lietuvius ypa
tingai dabar atvykstančius 
tremtinius naudotis knygynu, 
kuriame yra nemažas ir lietu
viškų knygų skyrius. Tremti
nys inžinierius dr. Gimbutas ta
rė žodį lietuvių ir anglų kalbo
se išreikšdamas padėką knygy
no vedėjai ir jai įteikė iš savo 
rinkinio pluoštą naujų lietuviš
kų knygų knygynui.

Į šį lietuvių vakarą buvo at
silankęs Lietuvos Garbės Kon
sulas A. O. Shallna ir įžymus 
knygyno viršininkas.

(VAROS SKELMHAI
PAIEŠKAI) — Antaną, Vik

torą ir Petronėlės Mikštų, kurie 
paeina iš Antkainių kaimo, Ve
liuonos parapijos. Tėvų vardai 
— Petras ir Agnieška. Prašau 
atsišaukti: Mrs. Marijona Sus- 
tienė, 78 Broad St, Hudson, 
Mass. (29 to 6)

RAMUNIŲ tIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu
matizmo ir dieglių.

stiprina visą kūną, 
inkstus

Ramunes 
gerai veikia skilvį, 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akimis plau
ti. Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo- 
dūką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. 
$1.00 6 uncijos.

ALESANDETS CO. 
4H W. Broadway, 

bu Boston 27, Mus.

OPERETE
Karninkretis ir MalūnininkasKomp. Miko Petrausko

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mass.

Jtseoh W. Casper 
(KASPERA6) 

LSMotuvių Direktorius ir

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimu Dieną ir Naktj • 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 6-1437
SOuth Boston 8-3960

KONCERTASIšpildo Gabijos Choras, So. Boston, Mass. Vadovybėje Muziko Jono Dirvelio
Sekmadienį, Geg.-May 1,19492:30 vai. po pietų

South Boston High School AuditorijojeSouth Boston, Mass.
Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 9VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Bouton, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot Ražt. — Ona Ivažkiene,

440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 
Finansų Ražt. — B. Cūnienė,

29 GouM St, W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdarfe — Ona Krasauskas,
U Springer St., So. Boston, Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkiinus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raftininkę.

*V. JONO EV. BL. PAGALBINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis.
684 Sbcth St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk, So. Boston, Misa. 

Fin. Ražt. — Aleksandru Ivažka,
440 E. Sixth SL, So. Boeton, Mase. 

Iždininku—Stasys K. Grinnavičius,
699 E. Seventh St., S. Boeton, Mass. 

Maržalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boeton, Mus.

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų ražtininką.

. ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Geriausia Užeiga Vyrams 
cni nru nrbCTrr

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Vest Broedvo, Sath Bosini, Mos.

Vincas Bahikonis, Savininkas

YAKAVONIS
a^BMeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių Ir 

Balsamuotojas

Patarnavimu Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Eneraon Avė. 
Brockton, Maso.

Edward J. Wsitt ' 
(Waitekūnas) 

LaMožUvią Direktorius Ir 
Bftlsafnuoto iat 

f^taraavlmas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai ~ 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS *
varaopnriŲ Mrwionw ir

(Notary Public)

Patarnavimu dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridga ir Bostono kolonijų že- 
raiauaiomia kainom ja

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

5M East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dienų ir naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0615 

BOuth Boeton 8-2606



DARBININKAS
1 • F * - ' -r

Penktadienis, P.alandžio 29, '49

tvirtina, kad šiais metais, kaip 
Repozitarija didžiame ketvirta
dienį, taip Viešpaties karstas 
per kitas dvi dieni, ir didysis 
altorius Velykų savaitėje savo 
grožiu ir meningumu perviršijo 
kitų inetų papuošimus. Tai nuo- 
]xdiius mūsų Sesučių Kazimie- 
riečių. Valiu mūsų artistėms 
lietuvaitėms Seeeutėms!

U.________ A.

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas se
klyčias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke" galima gauti GEGUŽES ME
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

I

* . -
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Robert Rous ir Blanche Press- 
man buvo krikšto tėvais. Kun. 
Jonas Mendelis atliko apeigas. 
Naujagimiui buvo duotas var
das Donald Charles.

Evelynos česnavičiūtės Gra- 
beuski sūnus irgi tą pačią die
ną priėmė krikšto sakramentą. 
Jam buvo duotas vardas David 
Guy. Krikšto tėvais buvo Jero- 
me ir Rita Klock .Kleb. kun. dr. 
Mendelis įrašė naująjį kataliką 
į parapijos knygas.

Mokyklos vaikučiai ketvirta
dienį, bal. 21 d., pagerbė kleb. 
kun. dr. Mendelį, kuriam bal. 
18 d. sukako 51 m. amžiaus. 
Jie tą rytą užprašė ir išklausė 
šv. mišias už klebono intenciją, 
o po mišių salėje turėjo pusry
čius per, kuliuos išpildė tinka
mą programą. Klebonas įver
tindamas vaikučių meilę, sutei
kė jiems laisvą nuo mokslo 
dieną.

• I

Užsakymus siųskite:
"DARBININKAS"

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

DARBININKO” Adm.,
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES 
MENUO knygelę.

Vardas

Tremtinių kuopa, vadovauja
ma Algirdo Leono ir sesučių 
čaplikaičių su Keženyte, turėjo

Adresas

Sušelpkite vaikučius tremtyje. Jų yra 15,000. Jų linksmą vakarą Atletų klube, vičienė, A. Ratkiavičienė, Rut- 
likimas Jūsų rankose. 3500 rinkėjų visoje Amerikoje šeštadienį, bal. 23 d. Susibūri- kauskienė. Smulkių surinkta— 
renka jiems aukas. Paremkite juos!

Paulyna Rūta Razauskaitė'bėjo kun. Antanas Dubinsimas ir. 
Velykų sekmadienį ištekėjo už kun. Jonas Mendelis. 
Gerai Meushaw. Klebonas kun. --------------
dr. Mendelis priėmė jaunųjų Olgos Večerskiūtės Rous sū- 
pasižadėjimus. Ronald Barry ir nelis priėmė krikšto sakramen- 
Lucille Crandall buvo liudyto- tą sekmadienį, bal. 24 d. Dėdė 
.jais jaunavedžių sutarties. Ves
tuvių puotoje dalyvavo apie 
200 svečių.

Juozapina Rutkauskaitė ir 
Julius Bobarskas priėmė mote
rystės sakramentą trečiadienį, 
baĮ. 20 d. Richard McCulloh ir 
Onutė Rutkauskaitė, jaunosios 
sesutė, buvo liudytojais. Klebo
nas atnašavo vestuvių šv. Mi
šias.

Juozas Makarauskas, Jr. vedė 
Marie S. Hali už žmoną sekma
dienį. balandžio 24 d. prieš šv.
Mišias 10 vai. Norman Owens A a Ona 
ir jaunojo sesutė Valerija Ma- Didžioj Savaitėje buvo 
karauskaitė patarnavo jaunie- dota didžiame ketvirtadienį. Už 
siems. Šios porelės intencija jos V-Ję laidotuvių egzekvinės 

šv. Mišios bus atnašaujamos 
šeštadienį, bal. 30 d. 9:15 v., 
ryte. Kun. Antanas Dubinskas 
suteikė ligonei paskutinius pa
tarnavimus South Baltimore 
General ligoninėje ir jis nuly
dėjo jos kūną į kapus. Reiškia
me jos vyrui giliausią užuojau
tą jo liūdesio valandoje.

Arkivyskupo Labdarybės ._ , 
jus šįmet įvyks geg. 8-18 dd. ^rie 
Kun. Jonas Mendelis paskirtas 
iždininku to vajaus mūsų para
pijoj. Girdėjau kunigus bažny
čioje aiškinant, kad Arkivysku
pas prašo kiekvieno darbininko 
paaukoti bent $10.00 gailestin
gumo darbams.

sienas, šios porelės i 
kleb. kun. dr. Mendelis ir atna
šavo šv. Mišias, suteikdamas 
vedybinius palaiminimus. Ves
tuvių puota įvyko šv. Petro 
bažnytinėje salėje.

Sveikiname visus 
džius. Linkime visiems 
šių Dievo palaimų jų 
gyvenime. Visose trijose vestu
vėse kun. dr. Mendeliui pagel- i

naujave- 
gausiau- 
naujame

Jirzas Kasinskss
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 IVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. LeJcington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų ir Naktį

I

mirė

Brizgys atvyksta į Baltimore Vyskupas Vincentas Brizgys 
šeštadienį, bal. 30 d. Jis atna- sakys visus pamokslus: rytais 
šaus šv. Mišias 8:30 v. ryte 9 vai. vakarais 7:30 v. 
sekmadienį, kuomet 22 mūsų kun. dr. Mendelis tikisi, kad vi-
parapijos vaikučiai priims pir- si lietuviai įvertins šias nepa- 
mą šv. Komuniją. Visi laukia 
garbingo svečio.

Kleb.

Motina M. Immaculata ir jos 
padėjėjos Sesutės Kazimierietės 
turi priruošusios tinkamą pa
gerbimo programą Vyskupui 
Brizgiui, kuiią mokyklos vaiku
čiai išpildys parapijos salėje 
sekmadienį, geg. 1 d. 7 vai. v.

Lietuviai tremtiniai prisidės 
’ s pagerbimo programos. 

Tremtinių skaičius, ačiū Dievui, 
auga. Jau arti 100 asmenų su- 

' važiavo į Baltimore. Klebonas 
labai džiaugiasi, kaip parapi
jiečiais, taip tremtiniais. Ne
spėję atvykti į Baltimore, tuoj 

į aplanko kleboną, kad įsiregis- 
jtruotų į parapiją. Tai yra ge- 

J. E. Vyskupas Vincentas ras ženklas dvasinio ‘remtini'1 
_______________________________ j gyvenimo.

Bingo party. ruošiama mo
kyklos vaikučių tėvų, įvyks 
penktadienį, bal. 29 d., parapi
jos salėje. Rengėjų komisija 
tikisi susilaukti apie 500 sve
čių. Turi vilties pelnui arti 
$1,000.00. Tai bus pirmas vi
suomeninis pasirodymas tėvų 
kuopos mūsų parapijoj. Linki
me jų užsimojimui gražių pa
sekmių.

■

va-

Padėkime Ptytefe
A?A TĖVO KAZIMIERO 

r AMŽINAM PAMINKLUI

prastas malonių dienas.

Lietuviai legionieriai ir karių 
motinų dr-ja kolektyviai daly
vaus Motinų Dienos šv. Mišiose 
8:30 vai. ryte. Susirinks visi į 
salę ir iškilmingai su vėliavo
mis atžygiuos į bažnyčią.

mas buvo draugiškas, lietuviš- $5.00. Viso surinkta $125.44. 
kas. Teikė progą visiems ne se- Prelatas M. Krupavičius švel
niai į Baltimore atvykusiems kino visus susirinkusius. Kle- 
lietuviams susipažinti. , bonas kun. J. Vaitekūnas pa-

________ dėkojo visiems už aukas. Susi- 
Juozas Strazdauskas sekmin- rinkimas buvo baigtas gausiai 

gai vadovavo Jaunimo Klubo' publikai plojant. 
Velykų Baliui pirmadienį, bal.
18 d.

A. O. Avižysfe.

Lilė Valčečkaitė, mokinė šv. 
Juozapo Kolegijos, Emitsburg, 
Md. po dviejų savaičių atosto
gų grįžo prie darbo pirmadie
nį, bal. 25 d.

Metinė gegužinė procesija šį
met įvyks geg. 8 d. 4 vai. po Kleb. kun. dr; Liudvikas Men

Svarbus Pranešimas Katali
kėms Moterims

Malonu ir svarbu yra praneš
ti, kad, kaip visuomet, taip ir 
šiemet mūsų kolonijos katali
kiškos moterų draugijos bei

pietų. Turime vilties, kad mūsų delis sakys pamokslą graduan- kuopos iškilmingai ir bendrai 
garbingas svečias irgi dalyvaus tams Mount St. Mary’s Kolegi- paminės “Motinų Dieną”, kuri 
šioj procesijoj. Po procesijos į- jos, Emmitsburg, Md. birželio 7 bus gegužės antrą sekmadienį, 
vyks iškilmingas užbaigimas d. Jam kaip tik birželio mėn.! gegužės 8 d. Per sumą 10.00 
Misijų ir pašventinimas Panelės sueina 25 metai, kaip jis ten!ryte visos draugijos, susirinku- 
Marijos Fatimos stovylos. baigė mokslus ir buvo pasiųstas gjos į parapijos svotą inęt ben- 

Tūkstančiai baltimoriečių į Romą studijuoti teologijos.
-

JK4S

KOLONIJOSE
HiRTFORD, CONN.

drai išsirikiavusios eis į bažny
čią ir prie šv. Komunijos. Kvie
čiame visas šios kolonijos mo
teris ir merginas prisidėti, kad 
ši šventė būtų tikrai sėkminga 
Dievo Motinos garbei ir visų 
mūsų motinėlių pagarbai * M.

tiečius. Jo lietuviška kalba bu
vo graži, net visi be skirtumo 
lietuviai pripažino, kad yra ga
bus jaunikaitis. Tuomi koncer
tas ir baigėsi.

Prie šio koncerto surengimo 
daug pasidarbavo šie asmenys: 
M. Sitavičius, V. Brilvičius, S. 
Rybokas, Mikuckis, J. Minalga, 
p. H. Kukliaskaitė, O. Grudzin- 
skaitė, O. Radvilaitė, Cl. šulin- 
skaitė, p. O. Lučinskienė, H. 
Cibulskienė, B. Budzinskienė, 
J. Miniavičiūtė, L. Jurkšaičiūtė, 
A. Stanišauskas ir visas para
pijos choras. Pelno parapijai 
buvo per du šimtus dolerių. 
Koncerte dalyvavo kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, ir vikaras, V. 
Pranskietis. J. Stukas atsivežė 
ir savo- brolį ir daug svečių iš 
Newarko, N. J. O.

pnudelphia, pi

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, ‘ 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirė gus, tarp kurių buvo visi trys 
gruodžio 26 d., 1941 metais. Kaune,; 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų' 
mirties sukaktį. Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” [ 
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di-j 
dėlėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei. Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa
minklas, kurio net žiaurūs bolševikai, 
mindžiodami jo kapą nepajėgs sunai-į 
kinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
ilgio. 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. 
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

3G6 West Broadvvay South R ,ton 27, Masa.

Julius Kastantinavičius turė
jo išleistuvių puotą Park Plaza 
viešbutyje, ketvirtadienį, bal. 
21 d. Juozas Kašinskas sukvie- 

Į te Juliaus artimiausius drau-

mūsų parapijos kunigai. Kaip 
švč. Vardo vyrų dr-ja, taip pa

Mums tremtiniams, atvyku
siems balandžio 20 d. “General 
Howe” laivu į Bostono uostą, 
teko nustebti tuo puikiu orga
nizuotumu, kuriuo mus sutiko 
Bostono ir apylinkių Amerikos 
lietuviai. K j

Todėl visoms mieloms lietu
vėms, kurios nepagailėjo tiek 
laiko kol buvo aprūpintos pas
kutinis tremtinys - lietuvis, pa
dėjusioms atlikti muitinės for
malumus, suteikusioms pirmuo-

lydime darbų, tebūnie ta šiluma 
mūsų ateivių ir seniau 
gyvenančių tarpe visą J 
o tokie būdami — geriau pagel- 
bėsime vargstantiems Europo
je ir mūsų visų mylimai tėvy
nei.

8RKGEP0RT, CONN
Praeitą sekmadienį parapijos 

choro metinis koncertas gerai 
pavyko. Žmonių prisirinko pil-I

F. Bočifinas.

PROVBBKE.R.L

laiką, na svetainė. Daugiausia atsilan
kė tie, kurie myli lietuvišką 
dainą. Artistai broliai Vasi
liauskai labai gražiai pasirodė 
savo gražiu dainavimu, kuris 
publikai labai patiko. Jiems a- 
kompanavo artistė ponia Pran- 
skienė. Choras, vadovaujamas 
A. Stąnišausko, pasirodė su

K Nelietuvių Spardos
Ukrainiečių "vietinis laikraštis 

“Amerika” balandžio 19 d. lai
doje įsidėjo net tris lietuvių 
žymiųjų veikėjų atvaizdus, bū
tent: vyskupo Vincento Bliz
gio, prelato M. Krupavičiaus ir 
Vad. Sidzikausko su trumpo
mis žiniomis bei paaiškinimais 
apie juos.

Vietiniame lenkų savaitrašty
je “Gviazda” balandžio 21 d. 
laidoje tilpo žinutė, kad žymus 
mūsų veikėjas Antanas Kaniu- 
šis buvo išvykęs atostogų į > 
Floridą, Miami.

pasiryžo išleis- jteįke Juliui išleistuvių sius taip reikalingus patarimus,
dovanas. Visi kalbėtojai linkė- parūpinusioms kelionei bilietus, 
jo Juliui geriausio pasisekimo NCWC organizacijai, už aprū- 
jo naujam darbe. pinimą lėšomis* kelionėje iki

vyksmo vietos, už darbo tvar- 
Kun. Antanas Dubinskas, Va- ką, už daugelį 'Vitų su tuo su- 

lerijonas Strazdauskas ir kiti sijusiu rūpesčiu, 
švč .Vardo dr-jos nariai daly
vavo metiniame švč. Vardo dr- 
jos seime, kurs įvyko šv. Ma
rijos salėje Annapolis, Md. sek
madienį, bal. 24 d.

Balandžio 20 vakare įvyko
Lietuvos išlaisvinimo naudai naujomis dainomis, solo giedojo 
prakalbos. Įžanginę padrąsinan
čią kalbą pasakė vietos 
nas, kun. J. Vaitekūnas, 
perstatė kalbėti labai 
kalbėtoją, Vyr. Lietuvos 
vinimo Komiteto pirmininką, Atsiminimų Radijo Valandos' 
prelatą M. Krupavičių, kuris direktorius, J. J. Stukas. Pub- 
savo jautria kalba sugraudino bka jį šauniai sutiko, mat, jo 
klausytojus iki ašarų. Po jo vedamąją valandą čionai dau

gelis girdi, tad ir nepasigailėjo 
jam garsių katučių. Jis labai 
gražiai pasveikino Birdgepor- »

klebo- 
Po to 
žymų

Išlais-

Ona Radvilaitė ir J. Bacevičius. 
Duetą sudainavo 0. Radvilaitė 
ir L Argust. Su programa bu
vo supažindintas svetys, atvy
kęs iš Nevark, N. J. “Lietuvos

Netikėtai Sužinota
Teko patirti, kad broliai Mo

tuzai sekmadienį, gegužės 15 
d., Yonkere mieste, N. Y. uk
rainiečių svetainėje, 13 Wa- 
shington St, rodys įdomias 
garsines filmas apie Lietuvą.

Tenai taip pat kalbės ir ge
nerolas Jonas Černius. Tą pa
rengimą ruošia The United 
Lithuanian Relief Fund of A- 
merica. K.V,

kalbos sekė aukų rinkimas dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Aukojo 
sekančiai:

ir kiti sijusiu rūpesčiu, laikraščio 
“Darbininko” atstovui už rūpi
nimąsi ir domėjimosi tremtinių 
rūpesčiais, už pirmosios spau
dos suteikimą. Visiems lietu- nas, D. Barnatavičius, Al. Mar- 
viams atvykusiems sutikti at- tušis, Mrs. Chapas, Al. Dze- 
važiuojančių, iš kurių pas dau- kiavičius, K. Cyronka.
gelį niekas neatvažiavo, tačiau Po $5.00: Am. Gumauskas, 
jie teiravosi kuo galėtų padėti B. Simanavičius, Juozas Žede- 
mums ir kitiems likusiems Vo- lis, Juzė Vaitkūnaitė ir Juozas 
kieti joje ir tuo įrodė artimo Stanialiūnas.
meilę, taip pat Amerikos Rau- $3.00—A. O. Avižonis; $2.00:

Kūrybinis momentas 
Ižiaugsmo šaltinis, nes 
tmogus turi proga pareikšti sa- 
»o asmenybę.

Prof St.

yra 
jame

Po |10.00: kun. J. Vaitekū I

Laikraščio “DARBININKO” 
MetinisJ. E. Arkivyskupas Pranas 

Keough laikė mišparus kated
roje, sekmadienį, bal. 24 d. 8 v. 
vak., paminėti 300 metų tikybi
nės laisvės Maryland Valstijoj .... 
sukaktuvėms. Šv. Marijos Se- dona jam kryžiui už kavą ir py- P. Kačėnas, J. Russas, Daug- 

a. Tėvo Kazimiero pa- minarijos klierikai gražiai gie- ragaičius ir visiems kitiems, veckienė, Alf. Stonis, Mrs. Sto-: 
dojo mišparų psalmes. J. E. kurie čia neminimi, bet užjautė nienė.
Vyskupas Shehan sakė pa-Į ir parodė didelį žmoniškumą, Po $1.00: P. Geidamauskas, 
mokslą. Katedra buvo pilna nuoširdžiai dėkoju. Ant. Martušis, B. Stražnickas,
žmonių, tarp kurių buvo ir lie-j Atvykusiems tremtiniams, S. Ratkevičius, A. Aliukonis, L.
tuvių. Mūsų visi trys kunigai tai yra įrodymas, kaip mes bu- Martušis, A. Cyckiavičienė, W. 

Apeigos vome laukiami ir ko iš mūsų Mienciunas, p. Baliukonienė, 
ištikimi Vasiliauskienė, Griškiavičienė,

I

“Darbininko” Administracijai:—
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas .....................................-............................................
Adresas ................................................ -............. —............. -

dalyvavo iškilmėse, 
užtruko arti dviejų valandų. tikisi. Todėl būkime

________ savo pirmųjų įspūdžių nuotai- M. Kupravičienė, p. Adamonis,
Motinų dienai prisiruošti bus kai, kuomet iš karto pajutome Urbonienė, A. Zlotnienė, A.

laikomos misijos šv. Alfonso malonią šeimos šilimą ir globą Savickienė, A. Kacavičius, B.
bažnyčioje geg. 1-8 d. J. E. ir jautėme gilų dėkingumą. Pa* Umikienė, Mieciūnienė, Dzeke-

PIKNIKAS
Sekmadienį,

Biržele-Jane lt 1W
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mass.
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių 
sąskrydį.

.............  Rengėjai.




