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• Raudonieji tebėra isteriko j
• Komunistai tik jėgą supranta
• Silpny bė ar kantrybė?

O
Kažkuriam "laisvės” nume

ryje bimbų bimba rašė, jog 
Šiaurės Atlanto Paktas — tai 
esąs Vakariečių isterikos žygis 
ir jų ruošimasis karui prieš 
“taiką mylinčią” Sovietų Rusi
ją. Tai, žinoma, to ištikimojo 
Maskvos tarno buvo propagan
diniai žodžiai, dar prieš Atlan
to Pakto pasirašymą.

Deja, kaip toj dainelėj pasa
kyta: “Nebeužtvenksi upės bė
gimo...”, Atlanto Paktas jau 
pasirašytas ir jis yra jau rati
fikavimo eigoj, tačiau, tuo pat 
metu, išryškėjo ir klausimas 
kurie gi isterikoj: Vakariečiai 
ar komunistai? Kaip pasirodo, 
tik komunistams tas įvarė iste
rinius priepuolius. Nors Atlan
to Paktas yra žodis ,tapęs kū
nu, tačiau komunistai — ir da
bar dar negali nurimti. Tik pa
žiūrėkime į labai neskaitlingus 
Kanados komunistus.

Balandžio 19 d. Kanados 
Premjeras St. Laurent lankėsi 
Saskatchewano provincijoj, Re
ginos mieste, turinčiam 58,245 
gyventojus, su paskaita. Ir, 
štai, jam įeinant į paskaitai nu
matytą salę, pradėjo jį “pikie- 
tuoti” “gausi minia” komunis
tų, susidedanti iš... 25 asmenų. 
Jie nešėsi su savimi plakatus, 
kurie bylojo: “The Atlantic 
Pact Means War”, “Not A 
Men, Not A Gun For Wall 
Street’s” ir “Keep Canada In- 
dependent”...
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Iškilmingai Sutiko Atvykusius
• Tremtinius Į Bostoną

Ketvirtadienį, gegužės 5 
d., 11:30 vai. vidudienį į 
Commonwealth uostą. So. 
Boston, Mass., įplaukė ar
mijos laivas “General 
Jumper” su 844 kelei
viais — tremtiniais iš Vo
kietijos.

Laivą sutiko Bostono 
Laivyno orkestras, vado
vaujamas vyriausio muzi
ko A. I. Gustafson. Trum
pas sveikinimo kalbas pa
sakė Mrs. Oliver Cope iš 
Cambridge, Massachusetts 
Commision on Displaced 
Persons vice pirmininkė. 
Ji sveikino anglų ir vokie
čių kalbomis. Lietuvių 
kalba sveikino minėtos 
komisijos narys, p. Anta
nas F. Kneižys, ir lenkų 
atstovas sveikino lenkų 
kalba.

Šiuo laivu atvyko dau
giau kaip šimtas lietuvių, 
įskaitant ir vaikus. Dau
giausia lietuvių vyksta į 
Conn. valstiją.

Per Commonwealth uos
tą jau atvyko 7,260 trem
tinių, o iš viso pagal Iš- 
vietintų Asmenų Įstaty
mą iki pabaigos gegužės 
mėnesio bus atvykę 33,429 
išvietinti asmenys.

Atvykusiųjų lietuvių 
tremtinių vardai telpa ki
tame “Darbininko” pusla
pyje Sąraše yra pažymėta, 
kad Eduardas Varekojis 
vyksta Į Pittsburgh, Pa. 
Bet tai klaida. Jis vyksta 
pas savo brolį gyvenantį 
Boston (Roxbury), Mass. 
Į Worcester, Mass. atvy
ko dvi sesutės — Aniceta 
ir Aldona Cvirkaitės, jau
nos gražios lietuvaitės, 
viena 24, o kita 26 metų 
amžiaus. Uosto darbinin
kai jas pamatę, pamylėjo 
ir patarė jom važiuoti į 
Hollywood, Cal. ir sako, 
ten tikrai gautų darbą.

Į Roslindale, Mass. at
vyko stud. Justinas Za- 
ranka pas V. Žiedelį.

Berlyno Blokada Bus Nuimta

ir tuo

susi-
Pary-

Bet nepavyko. Vakarų 
valstybės taip pat yra ui- 
dėjusios blokadą rusams. 
Taigi gegužės 12 d. ir jos 
nuims blokadą.

Užsienio Ministeriai Suvažiuos 
Į Paryžių Gegužes 23 d.

MOŠŲ MOTINA

LAIVU ‘GENERAL HOLBROOK’ 
Į NEW YORKĄ ATVYKSTA 

355 LIETUVIAI TREMTINIAI

drg. btetea, sr tai ne ItUrtkut 
pažymiai?

Jau daugelis reiškinių yra 
parodę, jog komunistai tik su 
jėga tesiskaito, o jokios kitos 
priemonės, jokie susitarimai ar 
humaniška laikysena iš jų pu
sės — niekad negalima ir ne- 
lauktina. Kai bolševikas gauna 
kuolu į tarpuragį — tuomet jis 
pasidaro tykesnis, sukalbames
nis ir humaniškesnis. Kitaip jo 
nepaveiksi. Tokia mintis man 
peršasi į galvą, pasiskaičius 
spaudoje 
Britanijos karo laivų nuosto
lius Kinijos vandenyse.

Nežiūrint to, kad raudonieji 
gerai žinojo, jog laivas Ame- 
thyst buvo taikos misijos dar
be ir plaukė aprūpinti britų 
ambasados tarnautojų maistu į 
Nankingą, tačiau jis buvo 
skaudžiai raudonųjų sužalotas 
ir padaryta daug nuostolių 
žmonėmis. Tame laive 17 jūrei
vių užmušta ir 40 sužeista. Pa
našus likimas ištiko ir kitus 
britų karo laivus iš komunistų 
pusės. Pav., karo laive London 
— 15 užmuštų ir 23 sužeisti, 
laive Consort — 10 užmuštų ir 
16 sužeistų, laive Black Swan— 
5 sužeisti.

Taigi, aukų skaičius didelis 
ir baisus. Ir tai, sakyčiau, vyk
sta pasaulyje “taikos metu”. 
Juk žuvusieji turėjo savo tėvy
nėj tėvus, motinas, šeimas... Ir 
su kokia širdgėla sutiko tą ži
nią žuvusiųjų artimieji? Tą te
gali žinoti tik tie, kurie tą vis
ką yra pergyvenę...

Iš šalies stebint šiuometiniam 
pasaulyje vykstančius įvykius, 
taip ir kyla klausimas: “Ar tai 
Vakariečių silpnumas, ar dide
lė kantrybė?” Juk dar gerai 
prisimename Amerikos lakū
nus, žuvusius komunistinėj Ju
goslavijoj, taipogi “taikos me
tu” ir taip pat nuo komunistų 
barbariškos rankos, o dabar —

Tęsinys 2-nune puslnp.

apie baisius Didž.

S?kl? . Dvasiosuos srity, 
pasaulis, ~

Holbrook” į Nė w Yafcką ir vadovaujamas Katalikų 
tuo laivu atvyksta 355 lie- Bažnyčios ir šv. Tėvo, pa- 
tuviai tremtiniai. Jų var- laužė bolševikų pastangas 
dai tilps sekančiame ‘Dar-kontroliuoti žmonijos pro- 
jininko’ numeryj. I tus. O Jungtinės Ameri- 

ikos Valstybės savo strate
IIM-a PacMfai Rainele užblokavo bolševizmą
viv-v ■ umyjoj .dominuoti pasaulio tau-

6eguzes 14 d. i toms.
I -----------

y'į“ Burnoj tarpusavės kovosLake Success — '
asamblėja nutarė savo po
sėdžius baigti gegužės 14 
dieną.

Nors
baigti pavasarinius UN-o sukilimas komunistų 
posėdžius, bet dar visa ei- Karen tautelės nacionalis- 
ė svarbių klausimų, kaip tų. Dabar dar sukilo prieš 

Indonezija, prieškarinės I- vyriausybę ir musulmo- 
talijos kolonijos ir kiti, y- nai. Vyriausybė tikisi vi- 
ra nė nepajudinta.

stiprėja
t

Burmoj jau nuo senai 
jau rengiamasi vyksta prieš vyriausybę 

ir

gus sukilėlius numalšinti. 
Pirmiausiai ji pasiryžusi

BoIŠCVikŲ yslybt ĮHffirtfą numalšinti musulmonus.

LIETUVI,Massachusetts Guberna
torius P. A. Dever, kalbė- Ar jau atsakei į Lietuvių 
damas 500 policininkų per Kultūros Instituto anketą 
jų pusryčius, šv. Komuni- lietuviškumo reikalu? Jei 
ją priėmus, pareiškė, kad dar neatsakei, tai tuč tuo- 
Rusijos bolševikų pastan- jaus tai padaryk. Buk ir 
gos dominuoti pasaulį ma-įtu lietuvybės ugdymo tal- 
terialiai ir dvasiniai yra ūkininku.

F*
1 LDS SEIMAS

Birželio 19 ir 20 dienomis š. m., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj, Bradford St., Law- 
rence, Mass^ įvyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos (Li)8) metinis seimas.

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

šiame seime bus iškeltas naujo sąjūdžio 
klausimas, bos pasiūlyta nauja organizacijos 
konstitucija priimti ir kiti svarbus klausimai.

KUN. P. M. JURAS, 
LDS Centro Pirmininkas

ANTANAS F. KNEIŽYS, 
Sekretorius

Pagerbti savo Motinėlei 
Aš prisisegsiu skaiščią gėlę, 
Raudoną, jei gyva; o jei 
Būt’ mirusi, kad ir seniai, 
Tai baltą prisisegsiu gėlę 
Ir pasimelsiu už jos vėlę. 
Ne vien skaniu gėlių kvapu 
Paguosiu žilą jos galvelę, 
Bet pataisysiu savo valią: 
Surasiu, kas širdy opu, 
Senas Žaizdas užčiaupt mėginsiu, 
Prieš žmones jos neišsiginsiu 
Ir su pagarba tinkama, 
Tyriausia meilės šiluma 
Ir rūpestingumu tikriausiu 
Dienas senatvės jos apdrąusiu. ' 

iekados^ - _
Tarnybą savo jai pašvęsta ’ 
Ir savo maldomis pavesiu 
Ją globai Dievo Motinos. 
Ir tankius Lietuvos miškus, 
Neišmatuojamus laukus, 
Kurie puošnioms gėlėms nužėlę, 
Ir samanotą bakūžėlę.

Jei jausmai, šiame eilėrašty išreikšti, žydėtų jau
nimo širdyse, tai nebereiktų nė ketvirtojo Dievo įsa
kymo. Tačiau Dievulis mato, kad jaunimas gerbia 
savo motinas tik Motinos Dienoj ir tada, kai motinos 
kūną lydima į kapus. Tuomet dukrelė iš gaileščio ne
bežino kur dėtis. “No! No!” ji desperatiškai protes
tuoja prieš skaudų likimą. Pamiršta vargdienėlė, kaip 
ji protestuodavo prieš motinėlės patarimus ir perspė
jimus, trepsėdama koja ir šaukdama: “No!” Dėlto tai 
Dievas ir išleido ketvirtą savo įsakymą: “gerbk ir 
mylėk savo tėvą ir motiną!”

Dievas nedavė įsakymo švęsti Motinos Dieną. 
Žmonės tai išgalvojo. Tur būt išskaičiavo, kad leng
viau smarkiai pamylėti motiną vieną dieną, negu jos 
klausyti kasdien per ištisą gyvenimą. Bet vis dėlto 
Dievulis užgiria tą paprotį, nes geriau pagerbti moti
ną nors kartą per metus, negu niekad jos negerbti. 
Dievas laimina tą paprotį daugiausiai dėlto, kad ta 
proga katalikai prisimena tą tragingą ir iškilmingą 
momentą, kada mirštąs ant Kryžiaus Kristus pavedė 
visą žmoniją Švenč. savo Motinos Marijos globai. 
Taip, Dangiškoji Dievo Motina kartu yra ir mūsų 
Motina.

Tačiau ir žemiškosios mūsų motinėlės tą dieną 
linksmos ir laimingos. Lyg kokios garbės viešnios jos 
apdovanojamos, vaišinamos ir rožėmis dabinamos. 
Jos žino, kad rytoj vėl prasidės pilkas kasdienis gy
venimas, su savo vargais ir nesupratimais. Na, ir te
gu. Visiėms metams joms užteks laimės, kurios šian
dien paragavo. Tikra motiniška meile jos šiandien 
nuoširdžiai paglamonėjo ir išbučiavo tą sūnų ar tą 
dukterį, kurių šiurkštūs žodžiai ir grubus neklusnu
mas daugiausia ašarų iš akių jai išspaudžia. Rytoj 
bus tas pats, bet šiandien jie geri, klusnūs, ją mylin
tys.

Taip, gerbiamieji, brangios turi būt mums mūsų 
motinos — gyvos ir mirusios. Gyvos — kad jas gerb
tume ir mylėtume; mirusios, kad dažnai už jas pasi
melstame. Teneužtenka mums vienos metuose Motinų 
Dienos. Turėkime dažniau tokių meilės ir susivienyji- 
mo dienų. Kodėl ne kas mėnesis, ar net kas sekmadie
nis? Nėra žmogaus, kurs nebūtų turėjęs motinos. Tad 
nėviens nėra laisvas nuo tos pareigos. Jaunieji teger
bia ir myli savo motinas, seneliai te maldose jas prisi
mena. Žinokime, kad prie ketvirtojo įsakymo Dievas 
ir palaiminimą prideda: “Mylėk savo tėvą ir motiną, 
tai būsi laimingas ant žemės”. Tai reiškia, jei tėvų ne
mylėsi, būsi nelaimingas. Teapsaugoja Dievas nuo to
kio likimo! K.

New York — Keturių 
Didžiųjų valdžios, susita- 
riusios dėl šaltojo karo 
paliaubų, paskelbė, kad 
Berlyno blokada bus nu
imta gegužės 12 d. š. m.

Taipgi praneša, kad Ke- 
tuvių Didžiųjų užsienio 
ministerių taryba 
rinks posėdžiautų į 
žiu gegužės 23 d.

Toks pranešimas
pačiu metu buvo padary
tas New Yorke, Washing- 
tone, Paryžiuje, Londone 
ir Maskvoje.

| Vadinasi, Sovietų Rusi
ja padarė nuolaidą. Tik ar 
ilgam. Vakarų valstybės 
rusų nuolaidumu 
negali pasitikėti.

Sakoma, kad 
blokada Vakarų 
bėms kainavo apie 140 mi
lijonų dolerių. Rusija ti
kėjosi blokada visiškai 
sustabdyti susisiekimą.

perdaug

Berlyno 
valsty-

Reikalauji griežtos kovos 
prieš komunistus Amerikoj

Senatorius K. M. Mund 
gegužės 1 d. Bostone susi
rinkusiems į Lojalumo 
Dienos iškilmes 15,000 da
lyvių pareiškė, kad komu
nistai neturi teisės dirbti 
Federalinei vyriausybei 
lygiai tokiu pat pagrindu, 
kaip vaikų vagiui negali 
būti pavesta vaikų prie
žiūra.

Jis pabrėžė, kad čionyk
ščiams komunistams rei
kėtų išduoti vizas iške
liauti į Sovietų Sąjungą 
nuolatiniam apsigyveni
mui.

ATVYKO KUN. JAKAITIS, MIC.
K

Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

lietuvių par., Brockton, 
Mass. klebono, Sidabrinia
me Jubiliejuje gegužės 15 
d. š. m.

Sveikiname kun. Joną J. 
Jakaitį, MIC.!

Naup Rūmai Katalikiškai 
Kolegijai Lawrence, Mass.
Yra suplanuota pastaty

ti naujus gražius rūmus 
katalikiškai ko 1 e g i j a i 
Lawrence, Mass. Rūmai 
kaštuos apie milioną do
lerių.

Šio vajaus reikalu į 
Lawrence, Mass. gegužės 
8 d. atvyks ir kalbės Bos
tono Arkivyskupas R. J. 
Cushing ir Massachusetts 
Gubernatorius Paul A. 
Dever.Šiomis dienomis iš Ro

mos atvyko kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC. dalyvauti
TT. Marijonų organizaci- MilzhliskdS Jungtiniu Allte* 
jos trimetiniame pasitari- rita Valstybių OrlaMS 
me, kuris Įvyks šio mene-.
šio pabaigoje Hinsdale, III-I j Vokietiją atskrido mil-

Ta proga kun. Jonas J. žiniškas Jungtinių Ameri- 
Jakaitis, MIC. dalyvaus kos Valstijų orlaivis. Jis 
savo giminaičio, kun. P. yra 71 tonos svorio ir gali 
V. Strakausko, Šv. Roko nešti 25 tonas krovinio.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

PROGRAMOS MOTINOS GARBEI
šeštadienį, gegužės 7 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 8 d., 9 vai. rytą iš WV0M 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:
LTmUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadu ay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 7-1449
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Penktadienis, Gegužės 6 d., ’49

Lietuviu Kolegijos Istorinės 
Iškilmės Romoje

Dalyvavo Kardinolas Pizzardo, Lie
tuvos Vyskupai, Kolegijų Rektoriai 

ir Vatikano Atstovas
(Speciali Telegrama iš Romos Stasiui Piežai)

mes

Roma, Italija, geg. 1 d. jau nors įsteigiant kolegi- 
Varpai visų bažnyčių ir i ją pasitarnauti Aukščiau- 
bazilikų šventajam Mieste siajam. Kolegija išauklės 
šįryt nuskambėjo, jų bal- kunigų Lietuvai, kuri da- 
sai nuaidėjo net į tolimą bar nuteriota bedievių ko- 
Lietuvą ir į visus kraštus, munistų. Lietuva atgaus 
kur lietuviai gyvena. nepriklausomybę

Šiandien Lietuvos vėlia- už tai čia šiose istorinėse 
va plevėsuoja virš naujos apeigose meldžiamės”. 
Lietuvos institucijos — Kleb. Briška pereitą sa- 
Šv. Kazimiero Lietuvių vaitę kalbėjo lietuvių kal- 
Kolegijos Romoje, kur a- ba per galingąją Vatikano 
kyvaizdoje Šv. Tėvo Pi- radio stotį į visą pasaulį, 
jaus XII atstovo ir kitų Jo patriotingi žodžiai oro 
žymių bažnyčios ir valsty- bangomis nuaidėjo ir į su- 
bių dignitorių ši kolegija vargusią Lietuvą, 
buvo pašventinta su ponti- 
fikalinėmis apeigomis.

Iškilmes pradėjo kolegi-

' Istorinėse kolegijos inau
guracijos iškilmėse daly- 

----------r____ _____ o. vavo 40 kolegijos kunigų 
jos koplyčioje, Via Casal ir klierikų su rektorium 

>r—r---- įmj pr l. Tulaba.
Iš dignitorių dalyvavo 

šie: Arkivyskupas Skvi-

Monferrato 20, lietuvių 
geradaris, Jo Eminencija 
Kardinolas Giuseppe Piz- 
zardo, titularinis arkivys- rėčkas, Vyskupas Padols- 
kupas Nicėjos ir prefek- kis, Stanislovas Girdvai- 
tas Seminarijų ir Univer- nis, Lietuvos pasiuntinys 
sitetų Kongregacijos. Jis prie Šventojo Tėvo, jr Tė- 
pontifikavo šv. Mišias, a- vai Marijonai, gyvenantie- 
sistuojant lietuvių kolegi- ji Romoje, 
jos kunigams. Per šv. Mi
šias giedojo kolegijos ku
nigų choras.

Be Kardinolo Pizzardo, 
buvo šie iš Vatikano: Jo 
į Ekscelencija Arkivysku-

Įspūdingą pamokslą pa- pas Giuseppe Rossino, se- 
" į kalba kun. kretorius Kongregacijossakė lietuvių kalba kun. 

kleb. Antanas M. Briška. Seminarijų ir Universite- 
kolegijos fundatorius, ku- tų; Jo Prakilnybė Prela- 
ris atvyko iš Amerikos‘tas Pericles Felici; Jo 
dalyvauti iškilmėse. Jis y-Prakilnybę Prelatas Leo- 
ra N.P.P. šv. parapijos j nardo Cercon<\ adjutantas 

‘ klebonas, Brighton Park^Konsistorialines Kongre- 
Chicagoje. Už jo nuopel-1 gacijos, ir kun. Luigi D. 
nūs katalikybei, įsteigiant Poggi, Vatikano atstovas 
kolegiją, pereitais metais, ir narys Vatikano sekre- 
Šv. Tėvas jį apdovanojo; torijato, paskirtas Šv. Tė- 
medaliu Pro Ecclesįa ir vo Lietuvos reikalams. 
Pontifice. ■ Taipgi dalyvavo įvairių

Kleb. Briška pasakė pa-kolegijų Romoje šie rek- 
mokslą ir padėkojo kardi-; toriai: kun. Paolo Dezza, 
nolui Pizzardui už jo nuo- S. J., Pontifikalinio Gre- 
širdumą lietuviams ir goriano Universiteto; kun. 
Šventam Tėvui už nuošir- Agostino Bea, S. J., Ponti- 
dumą lietuviams kuni-įfikalinio Instituto Biblico; 
gams. kurie buvo komu- kun. R. P. I. Garde, O. P., 
nistų ištremti iš Lietuvos.]Angelicum Pontifikalinės 
Tarp kitko, jis sakė: “Dė-įAteneo Kolegijos; kun. Pi- 
koju Dievui, kad aš gale-i jus Paschini, Laterano

Kolegijos; ir rektoriai iš 
kolegijų “Germanicum”, 
Irlandijos, Amerikos, Chi- 
cagos, Anglijos, Pietinės 
Amerikos ir Portugalijos.

Gegužės 2 dieną dar lie
tuvių Kolegijos Romoj pa
šventinimo iškilmių diena. 
Šią dieną prie to paties al
toriaus, kur vakar laikė 
šv. Mišias švento Tėvo at
stovas, šiandien prie jo 
atnašavo šv. Mišias Kole
gijos įsteigėjas, klebonas 
kun. A. M. Briška. Per 
šias šv. Mišias giedojo ko
legijos choras.

Po šv. Mišių pamokslą 
pasakė kolegijos rektorius 
kun. dr. L. Tulaba. Jis sa
vo karštoj ir patriotinėj 
kalboj padėkojo kleb. kun. 
Briškai už įsteigimą kole
gijos ir visiems amerikie
čiams už jų pagalbą.

Kun. dr. Tulaba neseniai 
aplankė visas Amerikos 
lietuvių kolonijas, kur jis 
paliko labai didelį įspūdį 
amerikiečių tarpe. Jis grį
žo į Romą sykiu su kleb. 
kun. Briška.

Pasibaigus pamaldoms 
koplyčioje, dr. Tulaba pa
vaišino kleb. kun. Brišką 
ir svečius kolegijos darže.

Trys metai atgal Lietu
vos kunigai Romoje turėjo 
čia liglaikinę pastogę 
Šiaurės Amerikos kolegi
joje. Kadangi studentų 
pradėjo atvažiuoti iš Pie
tinės Amerikos, tai lietu
viams nebuvo vietos ir tu
rėjo išsikraustyti. Bet, 
štai į pagalbą atėjo kun. 
Briška ir savo lėšomis į- 
steigė lietuviams kolegiją 
Romoje.

Šiandien virš lietuvių 
kolegijos Romoje plėve- 
suoja Lietuvos trispalvė 
vėliava.

Tai vilties ženklas Lie
tuvos prisikėlimui!

Šv. Tėvas laimina pasaulio 
darbininkiją

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St., So. Boston. Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė— B. Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. V». Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Or.a Siauris.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 
vakare. Parapijos salėje.
Seventh St.. So. Boston.

Visais draugijos reikalais kreipkitės i 
pas protokolų raštininkę. |

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
1 684 Sixth St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis.

78” Broadvvay, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
7:30 v. 1 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 492 E. 7th St., So. Boston, Ma3S. 
Mass. i , . , .■ - - Visais draugijos reikalais kreipki-

jtės pas protokolų raštininką.

RVTOJAUS LENKTYNĖS

THE GOVERNOR’S HANDICAP 
$7500 sudėta Treigiai ir Ser»esn». Viena mailė. 
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Atvyko Daugiau Lietuvių 
. Tremtiniu 1 Bostonų I 

{

m. geg. 5 d., laivu Philadelphia, Pa.
, Antanas, E-

Š. m. geg. 5 d., 1 r t
“Marine Jumper” į Bosto-j Pauzuolis, 
ną atvyksta šie lietuviai ' milija į Rochester, N. Y. 
tremtiniai: I Pliurą, Vytautas į Lin-

Abramikas, Vincas, Ele- den, N. J.
na, Laima, Algimantas į1 Pupius, Petras, Zuzana, 
Springfield, III. i Marija, Antanas, Juoąa-

Aleknavičius, Aloyzas, pas, Aldopa į Nęwąrfc, N. 
Ona į Chicago; III. J.-

Andriejąuskas, Ąlfon- Radzįukynąs, Vladas į 
sas, Danutė į Thibodaux, Pittsburgh, Pa.

ja. ! Raižius, Vilhęlnias į
Andriukaitis, Agota į Chicago, III.

Brąncij, Mich. | Ramanauskas, Jonas į
Arlauskas, Zigmas, Ka- Southįngton, Conn.

zimiera, Irena, Aldona įl Saliamonas, Jonas, Vy- 
Webster, M. ¥• j tautas, Salomėja į ftart-

Ęalčiūąąs, Kazys į Chi- ford, Conn.
Šarka, Vincas, Aldopa į

• I

Gegužės 1 dieną šv. Tė
vas kalbėjo susirinku
siems darbininkams. Savo 
kalboj jis pareiškė: “Baž
nyčia myli darbininkiją, 
laimina teisingas darbo 
sutartis ir gina teisingus 
atlyginimus, laimina dar
bininkų šeimas ir skatina 
darbininkams sveikų na
mų statybą, pastatytą ant 
jų pačių nuosavų sklypų”. 
Kartu Šv. Tėvas pareiškė, 
kad Bažnyčia neapkenčia 
karo ir karo baisybių, gi
na taikos reikalus tarp 
klasių, tarp tautų ir ben
drai visos žmonijos gyve
nime. Jis pabrėžė, kad Jis 
sako ne bereikšmius žo
džius, bet galingus ir sva
rius, darbininkų gerbūvy 
apsaugojančius.

Gale Šv. Tėvas palaimi
no viso pasaulio darbinin
kiją.

KnkRm StrefldnjMtiMK 
DrtHnkMis Katfty 

Bažnyčiose

cmo, pi.
Balpišis, Janąs, Amelija, BeUyille, III.

Vitąlija, Alfonsas į Brook-' 
lyn, N. Y.

Bliudnikas, Petras, Ste-'cero, III.
:‘a, Ramūnas į Rochester, i Sukarevičius, Jonas, Se- 
X Y. i rafina, Joąna, Daina į Wą-

Bliudzius, Stasė į Dėt- terbury, Conn.
roit, Mich. | Taujienis, Brone į Chi-

Brizgys, Vytautas, Liud- cago, UI.
vika į Worcester, Mass. Į Umbrasas, Julius į Ęa- 

Burba, Marija, Juozas, [cine, Wisc.
Irena, Janina, Liucija į 
Chicago, BĮ.

Butkevičius, Jonas į
Lavrence, Mass.

Cvirkaitė, Aniceta ir Al
dona į Worpester, Mass.

Daukantas, Jonas, Mari
ja, Irena į Chicago, III.

Dicmonąs, Albertas į
Gillespie, BĮ.

Gelgudas, Vincas, Anelė,
Feliksas į Brooklyn, N. Y.

Grizas, Povilas, Alek
sandra, Eugenijus į 
Brooklyn, N. Y.

Galeckas, Augustinas, 
Bronislav; 
ne, Augu 
UI.

Gruzdąs, Brone, Juozas, 
Leonas į Sodus, Mich.

Janulaitis, Petras, Taut
vydas į Toledo, Ohio.

Kizaitis, Vincas į Cleve
land, Ohio.

Manelis, Petras, Valen
tiną, Robertas, Pijus, Ri
ta į Branch, Mich.

Misliauskas, Henrikas,
Benedikta į Cape May 
Court House, N. J.

Mockapetrienė, Adelė į
Cleveland, Ohio.

Norvainis, Antanas į

Snabaitis, Antanas, E- 
lena, Antanas, Sigita į Ci-

Varnas, Juozas j Hart
ford, Conn.

Varnauskas, Valentinas, 
Janina, Andrius, Valenti
na į Hollywood, Calif.

Vecepskis, Kostas į 
Brooklyn, N. Y.

Velička, Gasparas j 
Brooklyn, N. Y.

Varekojis, Eduardas, Al
dona, Teresė, Eduardas į 
Pittsburgh, Pa.

Vieraitytė, Dina į Balti
more, Md.

Viktoravičienė, Morta, 
Antanas į Chicago, III.

slavių Dalia, Audro-l Vitkus, Stasys, Magda- 
ugusnnas į Chicago,‘Iena,' Stase, Vytautas j

Williamsport, Pa.
Zakaras, Rapolas į Chi

cago, m.
Zlioba, Petras j Detroit, 

Mich.
Žilėnas, Vladas į Skan

dis, Mich.
Mileris, Jonas, Gražina, 

Kastytis į Shadyside, O.
Šis sąrašas vėliau gali 

būti papildytas ar dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Atvyko Daugiau Lietuviu 
Tremtiniu i New Yortę

Gegužės 1 d. Montrealio 
ir apylinkės Katalikų baž
nyčiose vyko rinkliava 
streikuojantiems 5000 as
besto darbininkams pa
remti, kovojantiems dėl 
geresnio atlyginimo ir ap
rūpinimo.

Rinkliava vyksta Arki
vyskupo Juozapo Char- 
bonnean leidimu visoje jo 
Archidiecezijoje, turinčio
je virš pusantro miliono 
katalikų.

Rinkliavos bus daromos 
kiekvieną sekmadienį, kol 
tik streikas tęsis. Streikas 
vyksta nuo š. m. vasario 
13 d.

Š. m. geg. 4 d., laivui Girnius, Juozas, Ona, 
“General Tąylor” į New Ramūnas, Kęstutis į Ken- 
Yorką atvyksta šie lietu- nebunk Port, Maine, 
vįai tremtiniai:

Audreckienė, Emilija į 
Cleveland, Ohio.

Baltakis, Pranas į Pitts
burgh, Pa.

Balys, Antanas, Brone, 
Ilona, Aurelia į Chicago, 
Illinois.

Bartkus, Juozas, Euge
nija, Eugenijus - Algiman
tas į Chicago, III

Brasas, Antanas į Mount 
Angel, Oregon.

Briedis, Leonas į Ro
chester, N. y.

Daniusevičius, Jonas, O- 
na, Silva, Vytautas, Sta
sys į Philadelphia, Pa.

Duoba, Antanas į Brook
lyn, N. Y.

Eimutis, Pranas, Domi
cėlė, Jadvyga į Queens 
Village, N. Y.

Gircytė, Marijona ir Bi
rutė į Worcester, Mass.

Glinskis, Agota į Holy- 
oke, Mass.

Gražys, Vladas į Cicero, 
Illinois.

Bize j

Gudaitis, Victoras, Dir- 
da į Philadelphia, Pa.

Jokųbaįtis, Victoras, Al
girdas, Ftanas, Paulina į 
Hillside, N. J.

Januška, Mariją, Romu
aldas į Chicago, UI.

Kazlauskienė, Elzbieta į 
Towsend, Wisc.

Kazlauskienė, 
Waterbury, Conn.

Kodatįs, Kęstutis, Kuni
gunda.

Kokstas, Stasys į Ro
chester, N. Y.

Krasnakevicz, Ona į De
troit, Mich.

Krikstopaitis, Bronius, 
Marija, Gražina, Ramū
nas į Pittsburgh, Pa.

Krusinskaitė, Danutė į 
Kearny, N. J.

Kuliešius, Vincas, Ona į 
Vincennes, Ind.

Liulevičius, Vincas, Mo
nika, Arūnas, Saulė, Auk
se į Chicago, III.

Maciukas, M., Zofija, 
Petras į Cicero, BĮ.

Majauskas, Juozas, Bro
ne, Henrikas į Brooklyn, 
N. Y.

Masilipnis, Juozas į Chi
cago, ĮU.

Matulaitis, George, Ali- 
ce į Ūakland, Calif.

Mikalajūnąs, 
milija, Petras 
N. H.

Mikalauskas, 
Lorain, Ohio.

Mikulis, Algirdas, Sofi
ja, Sofija į Omaha, Nebr.

Mikulis, Agota į Seattle, 
Wash.

Mpmkus, Vaclovas į Clų- , 
cago, pi. ,

Mosgeris, Petronėlė, Ja
nina, Ernestas į Waupacą, 
Wiąc.

Navikas, Jonąs, Elzbįe-, 
ta, Antanas, Aldona, Ma
riją i Waterbury, Conų.

Orlauskis, Vladas, Geno
vaitė, Rimantas į Rącine, 
Wisc.

Pakalnįs, Jonas, Oną, 
Angele, Jonas į Goodman, 
Wisc.

Paliulis, Vitoldas, Vikto-' 
rią, Vytautas į Wąterbų- 
ry, Conn.

Paškevičius, Leonidą, 
Raimundas, Henrikas į 
Chicago, UI.

Petrauskas, Vaclovas į 
Scottsville, Mich.

Petrauskas, Eduardas į 
Athol, Mass.

Pliksnis, Poviląs, Jadvy
ga į Groveland, Mass.

Prasmantas, Lionginas 
į Milderburg, Ohio.

Radzevičius, Juozas, A- 
gota, Vytautas, Adas į 
Highland, N. Y.

Radvickas, Petras, Leo
kadija, Petras į Scotsyille, 
Mich.

Ramanauskas, Liongi
nas į Elizabeth, N. J.

Raifonas, Rąžys į Cin- 
cinnati, Ohio.

Reksciowa, Terese į 
Oakland, Calif.

Šamas, Jonas į Peabody, 
Mass.

Satraitis, Albinas, Eu
genija, Arvydas į Detroit, 
Mich.

Savukynas, Vincas, Mil
da į Schenectady, N. Y.

Sinkevičius, Eduardas, 
Jadvyga, Audrone į Ams
terdam, N. Y.

Skaudoms, Juozas, Sa- 
liome, Jura, Vida, Nijole į 
E. Hartford, Conn.

Skupeika, Vincas, - Ona, 
Romualdas į Miami Beach, 
Fla.

Slikas, Vladas į Roches
ter, N. Y.

Sodaitis, Juozas, Elena, 
Marija į New York, N. Y.

Stankevičius, Antanas, 
Janina, Algis į Chicago, 
Ulinois.

Štaras, Joųas, Ireną, An
tanas į Worcester, Mass.

Stumbrys, Jonas į Day? 
ton, Ohio. ' -

Šukys, Poviląs į Kearny, 
N. J.

Strimavičius, Ona į Det
roit, Mich.

Susinskas, Albertas, Ire
na į Cleveland, Ohio.

Sviderskas, Stepas, Ste
fanija, Eugenijus į Det
roit, Mįch.

Tamošaitis, Petras į Chi
cago, III.

Trąska, Leonas į Litch- 
field, Conn.

Utenis, Bronius, Rimvi- 
das į Cambridge, Mass.

Vaitkevičius, Pranas, 
Leokadija, Vaclovas, Jani
na, Petras į N. Dakota.

Verbą, Julius į Daven- 
port, Iowa.

Vestenbergeris, Adolfas, 
Elena, EĮmara, Viktoras , 
Riversįde, N. J.

Verbickas, Jonas į Sun 
Prairie, Wisc. .

Vyšniauskas, Stasys ; 
•Detroit, Mich.

g
DABARTIES PASTABOS

Petras, E- 
į Bedford,

Stasys j

Pradžia 1-ne puaL 

panašus likimas ištiko angių 
jūrininkus tolimojoj Kinijoj.

Panašiai, dargi, buvo savo 
laiku su anglų laivais ir mažiu
kės savo dydžiu, bet didelės 
raudonumu — Albanijos van
denyse, kur buvo klastingai iš
dėstytos jūrininkams ir lai
vams mirtį nešančios minos...

Kas bus daroma iš Anglijos 
Vyriausybės pusės dėl baisaus 
vykio Kinijoj — šias eilutes 
rašant dar nežinoma, nes val
džios sluoksniai dar netarė sa
vo žodžio tuo reikalu. Spauda, 
bent kol kas, taipogi santūriai 
laikosi. Berods, tik vienas Man
chester Guardian yra griež
čiau pasisakęs dėl priemonių.

Baigiant, viena tik norėtųsi 
pasakyti, kad, kol pasaulis, 
aika ir demokratinius princi- 
tųs mylinčios šalys, netars kiek 
riežtesnio žodžio prieš bruta- 
iškus komunistų darbus ir kol 

dar juos laikys pakenčiamais 
netgi tų šalių koalicinėse val
džiose — nesiliaus šioj žemėj 
įejęsis nekaltų žmonių kraujas, 

nenudžius nuo motinų skruostų 
ašaros ir nesibaigs vergija, ku
rią neša šio meto pasaulinė pa
baisa — komunizmas.

Nors dabartiniu metu jau ima 
demokratiškasis pasaulis su
prasti ką reiškia komunizmas, 
ką reiškia jų klastingoji propa
ganda ir LL, tačiau, baisu, kad 
kol jis visiškai spės įvertinti jo 
esmę, gali būti ir pervėlu...

Jau keturi metai, kaip pasi
baigė Antrasis Pasaulinis Ka
ras. Vadinasi, gyvenamas “tai
kos laikotarpis”, o demokratai, 
sakyčiau, dar “tebestudijuoja”: 
“Kas yra komunizmas?” Tos 
“studijos”, žinoma, jiems daug 
kainuoja ir — dar kainuos..

Čia peršasi viena vienintelė 
išvądėlė. Jeįgu, tik nustojus 
Europoje žvangėti ginklams, 
būtų atvykę po vieną ar po 
kelis anglų, amerikiečių, pran
cūzų ir kitų kraštų aukštų di
plomatų į tremtinių stovyklas, 
kad ir Vokietijoje... Taip, į tas 
pilkas, pilkutėles stovyklas, 
kuriose gyveno, ir daugelis da
bar tebegyvena, paniekintų, iš
guitų iš Tėvynės ir paverstų 
tik į dvi raides DP žmonių. Jie 
būtų apšvietę tuos diplomatus 
kas yra komunizmas, ko galima 
iš jo tikėtis ir nesitikėti ir tL 
Tas jiems nieko nebūtų kaina
vę ir būtų buvusios žinios kuo- 

1 tikriausios. Mąn rodos, kad da- 
’ bar pasaulis jau ir įsitikina, 

jog ką DP sakė — buvo ir te- 
’ bėra auksinė tiesa apie bolše

vizmą... Pr. AL

Vilipas, Motiejus, Teo
dora, Donata, Vilija į 
šęotsville, N. Y.

Šis sąrašas vėliau galį 
būti papildytas ar dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
. Komitetas.

Kirs moTensiy mvciiii 
mįHIk užkiMs

Amerikos specialistai 
pareiškė, kad jokiais su
metimais 
moteriškų batelių aukštį 
užkulniai.

Yra žįnoma, kad prieš 
trys šimtmečius vyrai da
bitos nešiodavo batus 
aukštais užkulniais, o mo
terys nešiodavo batelius 
ypatingai žemais užkul
niais.

Vėl kms Palestinoj

nepateisinama

Gegužės J d. vyko ar
šios kovos Palestinoj tarp 
Izraelio kariuomenės ir A- 
rabų legiono. Kovos vyko 
srityje tarp Jeruzalės ir 
Betliejaus.
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nuodėmės. Argi gali gy
venti su šita mintimi?

Ar matei verkiančią sa
vo motiną? — Štai pareini 
linksmas namo tuo metu, 
kada tavo motutė tavęs 
nelaukia. Prieini — tavo 
motina sėdi prie lango ir 
verkia. Pamačiusi tave, 
stengiasi paslėpti savo a- 
šaras. Bet jau per vėlu. Tu 
jau pamatei: tavo motina 
verkė.

Ir štai sužinai, kad ji 
verkė dėl tavęs!

Anksčiau tu jai pasitikė
davai, bet nuo kurio laiko 
pasidarei jai kaž koks 
slaptingas. Pirmiau visuo
met ką nors jai papasako
davai, o dabar net ir klau
siamas beveik nieko ne
kalbi. Argi jau nesi josios 
sūnus? Ar darai tokius 
darbus ir kalbi tokias kal
bas, kurių nenori kad ji 
žinotų? Veltui stengiesi 
visa tai paslėpti! O moti
nos akys! Jų taip lengvai 
neapgausi! Tavo motina 
verkia dėl tavęs.

Ir argi galėtum pakęsti, 
jei dangiškoji tavo Motina 
dėl tavęs verktų!

1268 m. Todio miestelyj 
senatoriui Jacopone pa
gerbti buvo surengtos di
delės iškilmės. Į puotą se
natorius pasiėmė kartu ir 
savo žmoną. Tik štai pa
čio triukšmo viduryj griu
vo tribūnos. Iškilmės stai
ga buvo nutrauktos. Kiek
vienas buvo susirūpinęs 
gelbėti. Jacopone ištraukė 
pusgyvę savo žmoną iš po 
griūvėsiu ir norėjo atleisti 
josios diržą. Bet ji tam 
visomis jėgomis pasiprie
šino. Tada vyras nunešė 
ją į pašalinį kambarį, ku
ris buvo tuščias, ir atse

giojo drabužius. Po puikia 
j baliaus suknele jojo žmo- 
Ina nešiojo storus, ašuti
nius marškinius. Mirdama

<?—

JOd&iojuA, Š
Tik ką paskelbta lietu- Kaip ne vienas nutautėja, 

vybės reikalu anketa. Tai kaip ne vienas lietuviškai; 
i klausimas. Į šį kalbėti užmiršta, taip ne 

_______________ kitam šį reikalą 
į pamoti ir jį neišspręstą pataisyti bus įmanoma. 

_ ' palikti. Juk tai gyvybinis Čia reikia ir sutelktinų
$3.00 
$5.50

^nioAnio
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams--------------
Vieną kart savaitėje metama_
Užsieny metams ......... ..... ........
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

IVTaikos" kabliukas gudriai 
užmestas

Kinijos komunistai prisiartino prie Šanghajaus. 
Mieste kilo baisi panika. Visi kitataučiai mėgina iš
bėgti laivais, kad nepakliūtų į raudonųjų rankas. Ta
čiau komunistai nesiskubina Šanghajų paimti. Mies
tas nepabėgs. Taip pat ir 6,000,000 jo gyventojų taip 
greit neišbėgios. Išsikraustymas tiekio žmonių poros 
mėnesių reikalingas. Ir tai reikia žinoti, kad penktoji 
bolševikų kolona nesnaudžia rankas sudėjus. Bolševi
kų šnipai ir agentai landžioja po visą Šanghajų sura
šinėja pasiturinčius gyventojus ir jų turtą, o kai ku
riuos tiesiog areštuoja ir jų nuosavybę pasisavina. 
Policija nesikiša į bolševikų sauvaliavimą. Ji tik rūpi-į 
naši savo saugumu, nes žino, kad raudonoji armija, 
paėmus miestą, pirmiausiai kibs į policininkus ir val
dininkus. Nieks nesitiki, kad nacionalistų armija pa
jėgs miestą apginti. O gal nemano nė kovoti, tik lau
kia progos pasiduoti.

Daugiausiai tai susirūpinę svetimtaučiai. Jie už
ima puošniausią miesto dalį ir paveldžia nesuskaito
mus turtus. Kas bus su jų nuosavybe? Nėra abejonės, 
kad komunistai viską passiavins, ir teks džiaugtis, 
jei dar gyvus juos bepaliks. Bet kaip gaila tiek turto 
jiems palikt. Yra žinių, kad Amerikos vyriausybė no
ri susisiekti su komunistų armijos vadais ir kokias 
nors derybas su jais padaryti. Bet vargu kas iš to iš
eis. Gerai žinomas komunistų nesukalbumas, ypač kur 
reikalas sukasi apie turtų bei nuosavybės klausimą. 
Be to, komunistų vadai kuo kitų užiiųti: jie siekia su
naikinti septynias nacionalistų armijas, kurios trau
kiasi į pietus. Nori jas apsupti ir giriasi, kad jiems
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lietuvių tautos reikalas, minčių ir sutelktinų pa- 
Be to, jo tinkamas spren- stangų, 
dimas svarbus ir kitiems. 
Gyva išlikdama lietuvių 
tauta, tais savais dvasios 
turtais praturtins ir ben
drai žmonijos gyvenimą. 
Taigi įneš svarų indėlį ir 
Amerikos gyv e n i m a n. 
Mums gerai yra žinoma, 
kas stengiasi būti geru 
lietuviu, tas stengiasi būti 
ir geru . Amerikos piliečiu, simas rimtai svarstomas, ’

i mokėti angliškai rimtai planuojamas. Tai, 
kalbėti ir t.t. Viens daly- gero darbo, gera pradžia, 
kas tuo pačiu jau kelia ir Dabar čia tik būtinai rei- 
kitus dalykus. Ir visi šitie kalinga, kad lietuviškoji

gerai mokėti
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Tikrai gražaus darbo ė- 
mėsi Lietuvių Kultūros 
Institutas, susirūpinda-Į 
mas lietuvybės ugdymo' 

jau turime to Lietuvių 
Kultūros Instituto f 
skelbtą anketą lietuvybės 
reikalu. Reiškia, tas klau-

Vertė A. Maceina.

TAVO MOTINA
tys balzamu nuodėmėmis 
apsunkintą, be vilties ko
vojančią mano sielą. Jeigu 
ji mano Motina, ji malo
niai pažvelgs į mane ir ta
da, kai, tūkstančiais nuo
dėmių apsunkintas, mal
dausiu jąją užtarti. Jeigu 
ji mano Motina, ji išgirs

dalykai tarpusavęs gra- visuomenė gyvai į tą an- 
žiai derinasi. ketą atsilieptų, kuogrei-

Bet lietuvybė Amerikoje čiausiai savo atsakymus 
yra dideliame pavojuj. Y- pasiųstų. Tai bus pirmoji 
ra daug nutautėjimo, lietuviškos visuomenės 
Daug kas lietuviškai jau talka, lietuvybės ugdymo* 
nebekalba. Taip yra da- reikale. Tikėkim, kad ji 
bar. O artimiausioj ateity tai atliks ir sau gėdos ne
gali būti dar blogiau. 'padarys. O Lietuvių Kul- 

Reikia šitais klausimais tūros Institutui linkime 
skubiai susirūpinti. Ir tai geriausio pasisekimo, taip 
ne vienam, kitam, bet ,pla- svarbiame lietuviškos vei- 
tesnėms lietuvių masėms, klos bare. D. J.

Amerikiečiams apgulus 
i Filipinus, laivyne atsitiko 

...........................  Ka-
;riuomenė buvo pasirengu
si. Tuoj turėjo prasidėti 
apšaudymas, kai paskuti
nį momentą vienam mat- 

j rosui įkrito į vandenį 
švarkas. Matrosas prašė 
leidimo jį išsiimti. Kai mano šauksmą vargo me- 
jam buvo neleista, tada jis tu ir apgins mane nuo vi- 
pats šoko į jūrą. Visi ma--šokio pikto. — Štai kokių 
nė ,kad jis yra bailys ir'guodžiančių minčių plau- 
nori pabėgti. Bet jis tuoj kia iš to, kad Marija yra 
vėl su i 
'užlipo ant laivo lubų. Vis 
dėlto tas jam nieko nepa
dėjo: jis buvo areštuotas, 
io po mūšio nuteistas kele
tą metų kalėti.

Generolas Dewey, kuris; 
paskaitė sprendimą, pa
klausė nelaimingą matro- 

•Įsą, kodėl jis dėl kaž kokio 
skarmalo drįso daryti to
kią kvailybę. Tada matro- 

Ged. Galvanauskas sas ištraukė iš kišenės fo
tografiją ir pasakė: “Ma
no motina”.

Švarke, kuris įkrito į jū
rą, buvo jo motinos pa-

• !
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išgelbėtu švarku‘dangiškoji tavo Motina. 
Tau reikia tik pakelti akis 

i į Nesuteptąją Motiną, ir 
i tavo siela pajus didį norą 
pradėti skaistų gyvenimą.

Jei malonus josios žvilg- 
Isnis kris ant tavęs, nutils 
šėlstąs tavyje geidulių or- 
kanas, ir išsigandusios jo
sios veido blizgėjimo pa
bėgs neskaisčios mintys.

Artimieji Rytai žibalo ženkle
• __ _ ________ •

Jo didenybe —- žibalas, ir karo technika be jo bū- veikslas, kurį jis nenorėjo 
Jau 1949 m. paskelbta ma- ’------- ’ ' ' *’
ža žinutė: amerikiečiai ir 
britai tarsis Palestinos 
klausimu. Tai reiškia, kad 
tuodvi tautos ieško būdo 
susitarti žibalo klausimu.

žibalas

tų lavonu. Ir taip tik šiuo pražudyti.
metu amerikiečių ištekliai. Tuomet generolas Dew- 
pamažu išsenka. Venecu- ey padavė matrosui ranką 
elos gamyba spartinama, ! įr dovanojo bausmę, saky- 
Kolumbijoje nauji šalti-:damas: “Matrosai, kurie 
niai atrandami. Bet vis ^ėl motinos paveikslo sta

to pavojun gyvybę, bus iš-
niai atrandami. Bet vis 
tik maža šių papildinių.tai pasiseks. Nacionalistų armijos gerokai susmulkė- Jo didenybė --------)-------- -— ------ w p<XVVJU11 6jV? Uę, uuo

jo, bet dar nesunaikintos. Karas užsitęsė, ir. komunis- vertė nę vieną vyriausybę t Artimieji Rytai . vis dau- tikimi ir savo tėvynei”, 
tai spėlioja, kad prireiks ištisų metų Kinijai pavergti, nusiimti skrybėlę ir nusi-'giau sveria. Štai pavyzdys 
Reiškia, dar visus metus Rusija turės surištas ran-‘ lenkti. ■— 1948 m. gamybos paje-___ _____ _____ ,v____ ___________ . į— 1948 m. gamybos paje- 
kas. Tam laikui jai reikia taikos, taigi žada Sąjungi-| žibalo specialistai yra gurno: Irane 
ninkam daug kame nusileisti ir net likviduoti Berlyno apskaičiavę jo pasaulinius t’*qL"q A n n': 
blokadą. Čia Rusija aiškiai nori suduoti smūgį At- išteklius: Amerikos žemy- 
lanto Paktui. Jos planas visai aiškus: Berlyno bloką-nai — 4,4 bil. to, Viduri- 
dos likviduotė turi būt įrodymu, kad Sovietai pralai-1 nieji Rytai — 4 bil. to, 
mėjo “šaltąjį karą” ir rimtai nori taikos. Tad kam gi Sovietai — 1 bil. to, kitur 
reikalingas tas Atlanto Paktas?

Kabliukas labai gudriai užmestas, tik reikia, kad Britų prof. Oliphant nu- 
Alijantai jį prarytų. Tuomet Rusija galėtų pabaigti rodo, kad atominė energi- 
su Kinija ir išpildyti Lenino nustatytą programą, ku- ja ūkyje gali būti naudota 
ri šitaip skamba: komunizmas turi apimti Aziją ir iš j ne anksčiau, kaip po de- 
ten užuolanka grįžti į Europą ir ją visą pavergti. I šimtmečio. Tame dešimt-

0.3 bil. to.

; — 20 mil. to, I tavo Motinos paveikslas. 
Irake 4,5 mil. to, o Sandii^r esj pasirengęs dėl jo 
Arabijoje 17 mil. to, kai!pasiaukoti?
1945 m. ten pagaminta Mergelė Marija yra dan- 
tik 2,8 mil. to. giškoji tavo Motina. Kal-

JAV senatas 1949. VI. 4 bėk sau dažnai: Mergelė 
pranešė apie žibalo garny-į Marija yra mano Motina, 
bą Saudi Arabijoje. Čia|jeįgU jį mano Motina, tai 
kaip tik tinkapaklausti:,visais reikalais galiu į ją

• vten užuolanka grįžti į Europą ir ją visą pavergti.
Reikia tikėtis, kad Valstybės Departamentas su-įmetyje, o gal net ir ilgiau, 

pranta, ką tokia programa reiškia Amerikai, ir nesi-1 žibalas turės nepaprastos 
duos taip pigiai Maskvos apgaunamas. K. svarbos. Dabartinė taikosK. V. Pikturna.

Konnersreutho Paslaptis
Po komunijos tuoj pat patenka į nuosta

bią 15 minučių trunkančią būseną, kurią kle
bonas Naberis vadina “Zustand der gehobe- 
nen Ruhe” — “pakeltos ramybės būseną”. 
Toj būsenoj jai grįžta išsekusios fizinės jė
gos, ji jaučia Išganyto artumą ir pergyvena 
tiesiog antgamtinę laimę. Tokį Kristaus ar
tumą jaučia apie 24 va!., be to, vėl turi troš
kimą eiti prie komunijos. Tada turi visą eilę 
charismatinių dovanų: tuoj pat atskiria 
tuos, kurie tą dieną yra priėmę šv. komuni
ją; atskiria kunigus nuo šiaip pasaulininkų 
žmonių; ypač jautri yra šv. kryžiaus relik
vijoms. Be jokio dvejojimo su visu tikslumu 
tuoj pat pasako, kokio šventojo relikvijos 
kokiam relikvijoriuje yra. Tos rūšies bandy
mų buvo pravesta labai daug ir įvairių.

Kartą Tarnowo vyskupas Liseroskis eks
tazės metu pridėjo prie šv. Teresėlės Kūdikė
lio Jėzaus relikvijų. Teresė N. nusišypsojo 
ir tarė: “Tai Mergaitės, kuri man nurodė, 
kaip aš Išganytojui gyventi privalau”. At
skiria šventintus daiktus nuo nešventintų. 
Atsako į įvairius įvairiausius klausimus, ku
rie yra jai duodami surašyti, nors ji jų nė 
neskaito, visai net nepaliečia. Permato žmo
gaus sielą kiaurai ir kartais, jei tai Dievo 
Apvaizda laiko reikalinga, pasako esančiam 
slapčiausius jo darbus^ mintis, nusiteikimus. 
Dėl tokių įvykių konstatuota visa eilė įdo
mių žymių konvertitų atsivertimų. Kai kam 
pasako net ir ateities dalykus, kurių ne vie

Ar buvai kada nors ge- ' 
gūžio pavakarį vienas kai- ; 
nų aukštumoj, nutolęs nuo 
miesto triukšmo, kada pa
kalnėj prabyla varpo bal
sai? Toji nuotaika, kuri 
tada atsiranda yra švel
niausias Marijos garbini
mo pasireiškimas. Bet tai 
dar toli gražu ne viskas.

Iš Marijos garbinimo 
kyla ne tik švelnumas, bet. 
ir milžiniška jėga, kovai j 

Mano“mielai,“tavcTsielo- ?“ .gundymais. Josios glo- 
je irgi yra dangiškosios ti *eXfa^ųTegw£ Į> sušnibždėjo savo vyrui: 

ta. kad būtų buvęs apleis-l Juos nesl0Jau deI tavęs! 
tas tas, kuris maldavo jo
sios užtarimo.

Net ir tada, kai pasitai
kys tau nusidėti, net ir ta
da Marija neatstums ta
vęs Juk tu esi josios sū
nus. Ji žiūri į tave skaus- kiekviena Dievo Motinos 
mingomis akimis, ir tavo ašara. “Dėl tavęs!” — kal- 
sieloj kyla gėdos jausmas: ba išbalęs josios veidas po 
“Motina, tu esi tokia skai-. kryžiumi.

Taigi, mano mielas, nie-

giškoji tavo Motina. Kal-

kaip amerikiečiai nugalėjo' 
britus ir jų naująjį Law- 
rence, būtent John Phil- 
by? Spėjama, kad ameri
kiečiai palenkė Ibn Saudą 

Tęsinys 5-tame pusi.

kreiptis. Jeigu ji mano 
Motina, tai galiu prašyti 
josios pagalbos, nors pikti 
gundymai jau būtų sužei- 
dę mano sielą. Jeigu ji 
mano Motina, ji apšlaks-
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Nuostabus moters jaut
rumo pavyzdys! Ji nešio
jo atgailos drabuži, kad 
žemiškieji nepasisekimai 
neapakintų josios vyro.

“Dėl tavęs!” sako

sti, o aš toks suteptas!”
Švenčiausioji Mergelė liū- kados nenuliūdink dangiš- 
di, nes tavo sielą slegia kosios savo Motinos!

nas jau yra išsipildęs. (Visą eilę tokių faktų 
galima rasti minėtojo Friedricho v. Lamos 
leidžiamuose Konnersreutho metraščiuose ar 
tai didelėj ir išsamioj arkivyskupo Teodoro- 
wičiaus studijoj: “Konnersreuth im Lichte 
der Mystik und Psychologie, Verlag Pustet, 
Salzburg, 1936 m., 534 puslapių. Tai ištisų 
trijų metų Teresės Neumannėtės nuodug
naus tyrimo išdava). Žinoma, daug tokių da
lykų artimo meilės ir takto motyvais nėra 
spaudoj paskelbti. Ji pažįsta ir įspėja kuni
go pareigas metusius kunigus, netikinčiuo
sius. Vysk. Wutzas, be kitko duoda tokį 
atsitikimą: “Vieną Jėzaus Širdies penktadie
nį (pirmąjį mėnesio penktadienį V. A.) štai 
ką pergyvenau: Ekstazės metu Teresė pra
dėjo nei iš šio, nei iš to labai skaudžiai de
juoti, blaškytis, lyg baisų skausmą būtų pa
tyrusi, nors visa laikysena labai skyrėsi nuo 
įprastos jos laikysenos net didžiųjų skaus
mų metu; Klebonas paklausė ją, kas atsitikę. 
Teresė paaiškino: “Dvi moterys pačios prisi
pažino, kad tai tikra tiesa esanti. O tokių į- 
vykių Konnersreuthe pasitaiko gana daug. 
Į daugelį tik iš įdomumo ar tai politiką lie
čiančius klausimus ji visai neatsako arba 
tik primena, kad toks smalsumas nieko ben
dro su sielos išganymu neturi. Labai dažnai 
tai atsako žodžiais: “Apie tai tu neprivalai 
klausti!”

Tokios būsenos apimta, net į sunkius teo
loginius klausimus atsako tuoj pat ir labai 
giliai. Vieną kartą vienas tėvas jėzuitas jai 
pastatė eilę klausimų. Tarp kitų buvo ir toks 
klausimas:

— Ar šv. Povilas turėjo stigmas, ar ne,

jei jis vienam savo laiške yra rašęs: “Aš ne
šioju Kristaus žaizdas”?

Į tai Teresė atsakė:
— Šv. Povilas daug kentėjo dėl Kristaus, 

buvo kelis kartus muštas ir plaktas, todėl 
jis turėjo teisė taip kalbėti, nors išorinių 
Kristaus žaizdų ir neturėjo.

Jėzuitas klausė toliau:
— Kodėl Dievo Motina stigmų neturėjo?
— Dievo Motina savo dvasioje daug ken

tėjo. O tokia kančia yra didesnė už kūno 
kančias. Ji, kaip motina, kentėjo su vaiku ir 
dėl vaiko. O ką motina tokiu atveju kenčia, 
to vyras nesupranta. Dėl to Dievo Motina 
visai nupelnytai vadinama kankinių karalie
ne.

Vysk. Dr. Waitzas savo knygutėje “Die 
Botschaft von Konnersreuth” 27 psl. rašo: 
“Ketvirtadienį, kada Teresė buvo visai nor
mali, aš ją paklausiau:

— Kodėl šv. Povilas nieko nerašo apie 
Dievo Motiną? Jokiam savo laiške jos įsak
miai nepaminėjo, nors kartais iš teksto ma
tyti, kad jis čia apie Mariją kalba?

Į tą klausimą Teresė nieko negalėjo atsa
kyti. Tą patį klausimą pastačiau jai penkta
dienį ekstazės metu. Tada ji tuoj pat atsakė:

— Šventoji Dvasia tą pareigą jau taip pa
dalijo, kad šventasis Povilas kitam pavedė 
apie Dievo Motiną rašyti.

Ir iš tikrųjų, juk šv. Povilo draugas, gy
dytojas Luitas, daugiausia apie Mariją ir 
rašė.

Ir taip daug kas bandė jai visokių klausi
mų statyti, ir visi buvo nustebinti jos išmin
tingu atsakymu.

Po šv. komunijos, po tos “erhobene Ruhe”

būsenos, ji atgauna visas jėgas, keliasi iš lo
vos ir iki sekančio penktadienio kasdien pa
ti bažnyčion nueina, namie visus lengvesnius 
darbus dirba, bažnyčią puošia, vargšais rū
pinasi. Paprastomis dienomis ji atrodo visai 
sveika, gana stipri, visad gero ūpo, visad 
linksma ir gana šneki. Kojų ir rankų žaizdos 
užklijuitos plasteriu.

Jauna būdama, troško būti vienuole mi
sioniere. Dievo Apvaizda skyrė jai ne kur 
nors pagonių krašte misionieriauti, bet Eu
ropos centre, tarp krikščionių. Tą uždavinį 
atlieka savo pavyzdžiu ir pamokymais. Daug 
pasiekia ir savo kentėjimais už kitus. Labai 
dažnai į ją kreipiasi daugybė žmonių su vi
sokiais prašymais, kad ji savo kančias skir
tų už vienokius ar kitokius jų reikalus. Daž
nai negalintieji pas ją atvažiuoti savo bėdas 
ir prašymus išdėsto jai siunčiamuose laiš
kuose. 1935 metais ji gaudavo maždaug po 
270 laiškų kasdien. Aiškus daiktas, kad ji 
pati nepajėgia nei jų perskaityti, nei į juos 
atsakyti. Savo kančių metu ji paima visus 
tuos laiškus prie savęs ir sako: “Išganyto
jau, aš dedu savąsias kančias prie Tavųjų, o 
jas Tu išdalyk kitiems, kad visi Tave mylė
tų”. Taip savo kančias skiria už visus į ją 
besikreipusius už visus jų reikalus, juos pa
vesdamas Dievo gailestinmui. Labai dažnai 
Dievas leidžia jai už vieną ar kitą žmogų 
vienokia ar kitokia liga sirgti, kad tuo būdu 
į ją besikreipusiam galėtų padėti. Fakselis 
savo knygoje “Konnersreuth”, 93 pusi., kar
toja pačios Teresės žodžius: “Toms kan- 
čiams nieks manęs neverčia. Aš visad galė
čiau pasakyti: “Ne! Aš to nenoriu!”

(Bus daugiau)
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CAMMUNE, MASS
Malinauskas sav. Mavflovver

Balandžio 19. Sv. Marijos U-, Co mukavo tonkje.

kad p. I. Ambrozaitis neėmė 
jokio užmokesčio. Taipgi p. J.

goninėje mirė a. a. Ignas Kaz
lauskas. Velionis buvo palaido
tas balandžio 23 d. iš N. P. 
bažnyčios šv. Mykolo kapuose. 
Paliko didžiame nuliūdime žmo
ną Stanislavą, dukteris: Felici-Į 
ją. Marijoną ir Gracę: 
tris žentus ir 8 anūkus.
nis buvo pašarvotas p. P. Wait-j 
kaus laidotuvių koplyčioje. Pa
silikusiai nuliūdime velionio šei
mai reiškiame užuojautą.

tui visą toniką. Gražu iš jų pu
sės. Bankietas buvo sėkmin
gas ir dalyviai patenkinti.

Dabar klubas savaitėje turi 
šokius tris vakarus: trečiadie- 

’jnio, penktadienio ir šeštadienio 
■ vakarais. Šokiai prasideda 7 v. 

Xėlio-iir tęsįasj įįį vėlumos. Klubo 
i valdyba kviečia visus cambri- 
' džiečius lietuvius ateiti, links
mai praleisti laiką ir prisirašy
ti nariais.

1
Končių, kuriam buvo pavesta 
perstatyti jo gerai pažįstamą ir 
gerą draugą, Jo Ekscelenciją 
Vyskupą Brizgį. Po Vyskupo 
kalbos mokinys Teodoras Ing- 

■ sonas prašė garbingo svečio 
j laisvos dienos, kurią gerasis 
į Ganytojas su džiaugsmu sutei
kė.

Po Vyskupo kalbos sekė ant
ra programos dalis, kurią išpil
dė visiškai neseniai iš tremties 
atvykę lietuviai. Artistas Pauk- 

j £ ištys pagriežė smuiku, o iš 
^tremties atvykusios lietuvaitės 

jo' gražuolės sudainavo kelias dai-

karto atminti Lietuvą ir jos 
vergiją nešančius gyvento  jus! 
Nors dar jaunas ir energingas, 
tačiau pirmadienį labai išvar
go, bet tą savo nuovargį jis su 
džiaugsmu priėmė matydamas 
tą tūkstantinę minią, kuri atsi
lankė į novenos pamaldas.

siųsti laiškai ir vokai jų au
koms. Nėra abejonės, kad mūsų 
lietuviai neatsiliks nuo kitų 
vyskupijos katalikų, bet gau
siai sušelps arkivyskupo gailes
tingumo reikalus.

Visi tremtiniai yra kviečiami 
dalyvauti svarbiame tremtinių 
susirinkime Lietuvių svetainėje 
šeštadienį, geg. 7 d. Yra labai 
pageidaujama, kad visi tremti
niai tuoj užsiregistruotų para
pijoj, kad mūsų klebonas žino
tų visus lietuvius atvykusius į 
Baltimorę.

Labai gražų gestą atliko 
“; tremtiniai, įteikdami puokštę

Nuotrupos

Sekmadienį, geg. 1 d., kuomet 
pasaulio komunistai ir kairieji 
kėlė kumštį prieš dangų, gra
sindami Dievui, mūsų bažnyčio
je vyko adoracija švč. Sakra
mento per visą popietį. Gan 
daug žmonių meldėsi, ypač už 
atsivertimą Rusijos valdovų ir:įį“ y”į BriįiS
persekiojamus katalikus. _ dėkingumo

už Jo Ekscelencijos pastangas 
'sudėtas dypukų gerovei trem
tyje.

Ką tik teko sužinoti, kad šį 
metą parapijinės mokyklos už
baiga įvyks birželio 12 d. Tik 
penkios savaitės mokyklos beli
ko mūsų mokiniams. Subruzki- 

!te vaikeliai, nepasilikite tom 
! pačiam skyriuje!

nijos iškilmių, tai buvo nepa
prastas svetys asmenyje v.__
Vyskupo Brizgio. Kaip jau 

1 ankščiau buvo pranešta, < 
Ekscelencija atvyko šiai iškil- i ne*es- 

jmei, kad neišdildomai pasiliktų 
i ši laimės diena vaikučių atmin-i
tyse. Ne tik Vyskupas Brizgys 
atnašavo šv. Mišias, bet jis pa- 

■ sakė, kaip vaikučiams, taip ir 
jų tėvams iškilmei pritaikintą 
pamokslą. Kad sutaupius laiką, 

• šv. Koinunijos metu, kuomet J. 
E. Vyskupas dalino šv. Komu
niją vaikučiams, du mūsų kuni- 

' gai aprūpino bažnyčioje esan
čius žmones. Po šv. Mišių para
pijos salėje buvo nutraukiami 
paveikslai, kurių nutrauką būtų 
malonu matyti laikraščiuose, 
nes kaip Vysk. Brizgys, taip ir 
visi mūsų kunigėliai randasi ant 
to paveikslo su pirmą šv. Ko
muniją priėmusiais vaikeliais ir 
jų “angelais”.

GEGUŽĖS 1—8 dd. IŠKILMIŲ
SAVAITĖ

įžanginė Procesija
Gražusis gegužės mėnuo buvo’ 

pradėtas su įžangine procesija: 
šeštadienį, bal. 30 d., 7 vai. v J 
Visi mokyklos vaikučiai su 
penkiais kunigais iškilmingai į- 

■nešė į bažnyčią gegužės Kara- 
llienės stovylą. giedodami Mari- 
; jos giesmes ir laikydami ran
kose gėles. Pamaldos užtruko 
valandą laiko, tačiau nei kiek 
neprailgo. Netikėtas svetys 
kun. dr. Končius negalėjo atsi
gerėti nei procesijos tvarka nei 
vaikučių puikiu giedojimu.

Pirmoji Vaikučių Komunija
Sekmadienio rytą, geg. 1 d. 

lijo. Berniukai baltai pasipuo
šę. mergytės su velionais nega
lėjo būti atvesti iš salės, tad 
susirinko klebonijoj. Klebonas 
kun. dr. Mendelis juos visus iš
kilmingai įvedė bažnyčion, pa
aiškino prasmę krikšto įžadų, 
kuriuos vaikučiai atnaujino

I 
I

Šiomis dienomis labai sunkiai! Balandžio 24 d. N. P. bažny-
buvo susirgusi plaučių uždegi- čioje. susijungė moterystės ry-
mu p. E. Petrušauskienė. 1 
Petrušauskienė porą savaičių Gustaičiu, 
buvo kritiškoje padėtyje, bet'p_iė A. Arlauskaitė 
dabar jau krizė praėjo, ir ligo- ■ Petrušauskas. Vestuvių bankie- 
nė jaunčiasi geriau. Linkime tas įvyko Cambridge lietuvių 
p. Petrušauskienei greitai pa-1 piliečių klube. Jaunavedžiai 
sveikti. į praleisti medaus nąėnesį išvy-

■ - ■ — 'ko į Washingtoną ir New Yor-
šeštadienį. balandžio 23 d. f ką. Linkime jaunavedžiams p.p. 

buvo atidarytas iškilmingu ban-, Gustaičiams laimingiausio ve- 
kietu Cambridge lietuvių kata- dybinio gyvenimo, 
likų klubas. Bankiete dalyvavo 
daug gražios publikos. Svečių

P- šiais p-lė Arlauskaitė su p. A. 
Liudininkais buvo 

ir p. E.

Šią savaitę p. Šidlauskienė. prieš šv. Mišias. Buvo ko pasi-
VAO.LACL M LA LUin . • •ii

tarpe matėsi Cambndge pollci-, ^ukav0 d™-;klausyti, kai 22 būsiantieji
jos viršininkas p. J. King. adv. j ........ i
A. Jankauskas, p. A. Kneižys,|tu? » v°k*«'K- p

, ... j j viciene, kun aukavo daug dra-visi parapijos kunigai ir p. J.! .. .... ,_ . , , . , , j buzių. susilaukia daug padėkosGngalus. kuris vadovavo vaka-l * 1
ro eigai. P. M. Karbauskas iš-j ais ___________
pildė muzikalę programos dalį.Į Prieš kiek laiko grįžo iš ligo- 
Labai gražiai pasirodė p. A. ninės. joje išgulėjusi šešius 
Kantrimas ir p-lė V. Jankaus-j mėnesius, p. F. Viste jūnienė. 
kaitė, abu išpildydami solo. į Sveikiname p. F. Vistejūnienę 
Klubo pirmininkas p. P. Wait- ir linkime stiprios sveikatos, 
kus, pasveikinęs bankieto daly- ... . —r—

. - katalikų klubą,bas turėtų geriausios sėkmės. . ’. A „„ .1 piano. Čia atėjo talkon p. P.Bankieto seimininke p. A.’._ , ................. j Pakalniškis, kuris padovąnoio1Radaitiene su kitomis seiminm- , , , . , . r <

. _ „ „ , . „ klubui gražų pianą. Klubo val-kemis: p. F. Tebenene. E. Sur-i ... . tdyba taria p. P. Pakalniškiuiviliene. M. Skinene. p. Gaiga- . ,. . . ..... ._. Q e , širdingiausią aciu.liene, ir p-lemis Sodalietemis' 
šauniai pavaišino visus svečius.'

Bilietų 
darbavo. 
Jurkus. 
Waitkus. 
Survilai, 
gelis kitų. P. I. Ambrozaitis su 
savo orchestra, visus puikiai 
palinksmino. Reikia paminėti.

1 bužių ir pasiuntė maisto siun- j Kristoforai viešai kartojo apaš-! 
talų tikybos išpažinimą ir Vieš
paties maldą.

J. E. Vyskupas Brizgys 
atnašauja šv. Mišias

Kas žymiai prisidėjo prie 
gražinimo pirmosios šv. Komu-

pa

I

i

II 
Buvę tremtim a i. vietos lietu-!

PHILADELPHIA, PA.

AlidanUS_Cambridg_e. Uetuvių viškosios visuomenės skatinami,! 
reikėjo pirkti įr šijyg metais, Motinos Dieno-

Teko patirti, kad tuoj po Ve- 
platinime daug pasi- j lykų p. A. Mažutaitienės sū- 
p. M. Skirienė. p. A. | nūs, aviacijos Įeit, navigatorius. 

A. Daukantas. P.
p. A. Radaitienė, E.
p.p. Teberos. ir dau-

A. Mažutaitis apsivedė Kalifor
nijoje. Neteko sužinoti jo pasi
rinktosios žmonos pavardė. 
Sveikiname Įeit, Mažutaitį ir jo 
žmonelę, linkėdami laimingiau- 
sio vedybinio gyvenimo. A. D.

I

l

Viso vakaro nuotaika buvo 
kuo puikiausia. Salė buvo pilna 
žmonių. Kaip pertraukos metu, 
taip po užbaigimo programos J. 
E. sveikinosi su Baltimorės lie
tuviais, kurių tarpe rado ne 
vieną iš savo krašto Lietuvoje, 
arba su kuriais teko susitikti 
tremtyje.

Kun. dr. Mendelis labai įver
tina baltimoriečių lietuvių šį 
viešą pasirodymą ir jų nuošir
dumą ir palankumą rodomą 
mūsų viengenčiui Vyskupui 
nytojui. >

Ga-

« 
< I 
i
« 
I 
t 
I 
« 
t

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Paremkime šios Koplyčios Statyb*!
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 vardas bus įamžintas 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
mu minima.

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

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convent
R. F. D. 2, Putaam, Conn.

*

je. sekmadienį, gegužės 8 dieną, 
• rengia didžiulę gegužinę - pik
niką Mikelaitis Park, Edding- 
ton, Pa.

Pr. metų pikniko pasisekimas 
dar kartą įrodė, kaip nuošir
džiai ir jautriai reaguoja ir tal
kininkauja philadelphiečiai ir 
apylinkė didžiuose sumanymuo
se, gelbstint badaujančius lie
tuvius Europoje. Dėka kilnių 
širdžių liko sušelptos 146 šei
mos. Pakietai pilnai atatiko 
broliškos meilės miesto tradici
joms. Juk kiekvienas siuntinys 
svėrė 20 (!) svarų. Apie tai 
byloja visa krūva laiškų, ku
riuose išbadėję tautiečiai reiš
kia didžiausią padėką, ne ren
gėjams ,bet Philadelphijos lie
tuviams.

Šiais gi metais gegužinė žada 
pralenkti anksčiau rengtąją, 
tiek svečių gausumu, tiek įvai- 

i rumu. Malonios šeimininkės, be 
dešrelių su kopūstais, yra pa
rengusios ir lietuviškų sūrių, 
kumpio bei šiaip įvairių užkan
džių. Lygiai kruopščiai parink
ti ir įvairūs gėralai, atseit, 

; kiekvienam pagal skonį. Padi
dintas ir patarnautojų skaičius.

Svečiai turės progos ir pa- 
lenktiniauti, pvz., kas greičiau 
suvalgys obuolį? Laimėtojams 
yra skirtos piniginės dovanos: 
$$5, 2 ir 1 plius sutašytas o- 
buolys. Čia pat loterija. Kiek
vienas gi. pirkęs įžangos bilie
tą, tuo pačiu dalyvauja loteri
joje ir turi progos laimėti 
kią kėdę, 

j Šokiams gros padidinto 
tato orkestras.

Važiuojama iki galutinos 
ties Frankford Avė 
o iš ten svečių 
kursuos autobusas.

Gegužinę globoją 
brikantas M. I. Dumsha, 
kun. V. J. Martusevičius ir p. 
Juozas Jankus.

Reikia manyti, kad puikus o- 
ras sutrauks mases žmonių, o 
kiekvienas atsilankęs, šalia sa
vo asmeniško malonumo, pa- 
renid kilnų labdaros darbą. A.J.

J. E. Vysk. Brizgio Pagerbimo 
Programa

Dėka mūsų patriotės Motinos 
Immaculatos ir jos Sesučių pa
dėjėjų pastangomis, sekmadie
nį, geg. 1 d. 7 vai. vak., buvo 
išpildyta įdomi grynai lietuviš
ka programa, kad pagerbus ir 

; palinksminus mūsų svetį Gany
toją. Programa užėmė apie va
landą laiko. Po to sekė Jo Eks
celencijos ilga kalba, bet įdomi. 
Nė vienam lietuviui nenusibodo 
jo klausytis.

Vakaro vedėjas buvo kleb. 
kun. dr. Mendelis. Jis perstatė 
BALF-os pirmininką kun. dr.

J.

persekiojamus katalikus.
Pirmą šv. Komuniją priėmu-i 

šieji vaikučiai buvo įrašyti į! 
Rožančiaus, Škaplieriaus ir‘Ste
buklingo Medalikėlio Brolijas 
pirmadienį, geg. 2 d. Visi atė
jo ant Novenos šv. Mišių 8 vai. 
ir antrą kartą susivienijo su 
Jėzumi šv. Komunijoje.

Visi žada dalyvauti metinėje 
gegužinėje procesijoje Motinų 
Dienoje 4 vai. po pietų. J. E. 
Vyskupas Brizgys vadovaus. 
Jis sakys pamokslą po procesi
jos ir iškilmingai šventins Švč. 
P-lės Fatimos stovylą. Tai bus 
atmintina diena mūsų kolioni
jos gyvenime.

J. E. Vyskupas penktadienį, 
geg. 6 d. po pamaldų turės y- 
patingą konferenciją visiems 
dypukams. Kaip jis aiškino, bū
damas pats dypukas ir jau ap
lankęs virš 100 leituviškų para
pijų čia Amerikoje, jis gali vie
ną kitą naudingą pastabą pa-

i

Motini) Dienos Misijos

Pirmadienį rytą, geg. 2 d., 
E. Vyskupas Brizgys, kad pa
ruošus Baltimorės lietuvius prie 
Motinų Dienos iškilmės, prie 
bendros šeimų Komunijos, pra
dėjo savaitės misijas. Sako pa
mokslus rytais 9 vai. o vaka
rais 7:30 v. Gan gražus būrys 
žmonių lankosi rytais ir vaka
rais. Mūsų svečiui teko kalbėti
ir svetimtaučiams per 14 nove- daryti savo viengenčiams, ką 
nų pamaldų pirmadienį ir ant- tiktai atvykusiems į šį laisvą 
radienį. Nors ir sunkoka sakyti kraštą, 
pamokslus angliškai, tačiau J. 
E. Vyskupas Brizgys gražiai o- 
rientuojasi ir visiems supran- madienį, geg. 8 <J. Kun. Jonas 
lamai per kiekvienas pamaldas 
nupasakojo savo atvykimo į A- mūsų klebono brolis.
meriką tikslą; visų prašė mels- skirtas iždininku mūsų parapi- 
tis už persekiojamus k krikščio- joj šio gailestingumo darbo. .Vi
nis: Prašė visus kartas nuo siems parapijiečiams jau pa-

Baltimorės Arkivyskupijos 
Labdarybės Vajus prasidės sek-

Mendelis, kun. dr. Mendelio 
buvo pa-

" J"

pui-

sąs-

sto- 
— Nr. 66, 
patogumui,

vietos fa- 
Dr.

Gerb. Klebonu
Dėmesiui

Iš Vokietijos atvažiavo jau
nas, nevedęs, gabus muzikas, 
vargonininkas Vytautas Jan- 
čys.

Kas iš gerb. klebonų norėtų 
turėti gerą vargonininką, pra
šoma kreiptis adresu A. Svitas, 
684 E. 6th St, So. Boston, 
Mass.

Juozas Kas 1
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limoeinai dėl visokių reikalų.
Pstsnsvtmu DiMB ir Naktį

Kur Kitur Gali Už
*1535.10*

Pirkti Tokį Karą?

Fapr adykite Jūsų Fordo Dylerį Pavarinėti ’49 ir Užsisakykite šiandien

FORDAS SIX TI DOK SEDAN
ti kaina įima ir transportacij* nuo dirbtuve*, gasolinę, aliejų, 
federalinius taksus, oil filter ir oro valytuvų. Taipgi Ji* turi 
puikų "Ford "Feel”, kuriuo savininkai negali atsidžiaugti... 
pajauskite Fordo “Mid Ship” Važiavimų — jūs važiuosite ly
gia centralinc sekcija... Fordo "Magic Action" StaMtai susto
ja 35% greičiau... pajausk naujų "Mydra-Colt" ir "Para-Flea” 
Springsus — jie nejaučia kelmyno... "Fingertip” Vairavimas... 
"Picture Window” Aiškumas!

• Kama gali biski pasikeisti dčlei vietos skirtumo. 
Steito ir vietiniai teksai jei jų yra.

PASIKLAUSYKITE 
FORDO RADIO

Fred Allen NBC Sekm. 8 PM. 
Ford Theater CBS Penk. 9 PM

PAMATYKITE FORDO 
TELEVISION 

“Thru the Crystal Bali” 
WNAC-TV Pirm. 9 PM.

Thereii in
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J. Kuzmickis

Komunizmas Negaluoja Artimieji Rytai žibalo ženkle
Kaip išsiaiškinti Tito, Gotnulkos, 

Mark ir Kostovo nusikaltimus. - 
Maskva reikalauja aklo paklusnumo. 
- Komunizmas nepripažįsta atskiros 

tautos gerovės. - Kaip baigsis 
teroro kelias •••

Nors komunizmas su 
didžiausiu triukšmu ver
žiasi į Kiniją ir amerikie
čių ginklais naikina ne tik 
tautinę armiją, bet ir bri
tų laivus bei jūrininkus, 
tačiau komunizmas pra
deda vis aiškiau negaluo
ti.

Pirmiausia prieš Krem
lių sukilo' Tito su Jugo
slavija. Paskum turėjo at
gailoti Lenkijos vice pre
mjeras Gomulka. Vėliau iš 
arenos išnyko laisvosios 
Graikijos” vadas gen. 
Markos. Paskutiniu gi me
tu nušalintas Bulgarijos 
vice premjeras ir ūkio bei 
finansų ministeris Kostov 
ir net pats Dimitrovas iš
vyko atostogų į SoV. Są
jungą...

Girdėjome, kad ir oku
puotos Lietuvos 
dentas” Justas Paleckis 
taipgi papuolęs į Maskvos 
nemalonę

KOMUN
KUS ĖDANTI MOTINA
Pastaruoju metu Bulga

rijoje įvyko ne eiliniai į- 
vykiai:

Į nemalonę pateko buvęs 
jos vice premjeras Kostov 
su savo šalininkais: jo sū- 
hus — vidaus ffelkalų mi
nisterijos valdin i n k a s, 
Tautinio Sambūrio vice
prezidentas Angelov, Sofi
jos Miesto Tarybos pirmi
ninkas Bradis tilov ir eilė 
kitų.

Atrodo, kad viso to prie
žastis—ta pati, kaip ir Ti
to, Gomulkos ar Markoso 
reikaluose, tiktai eiga ki
tokia. Juk žinoma, kad 
Tito pasipriešino Maskvai 
ir toliau tebešiaušiasi; Go
mulka gailėjosi, nes nega
lėjo priešintis; Markos 
kažin kur dingo...

Visa tai rodo, kad ko
munizmas yrą motina, ku
ri ėda savo pačios rinkti
nius vaikus ir niekas jų 
nuo numatyto likimo neiš
gelbės.

Galima spėti, kad Tito 
pavyzdys giliai sukrėtė 
Politbiūro smegenis ir dėl 
to dabar stengiamasi iš 
anksto užbėgti “nepaklus
niems vaikams” už akių.
KUO JIE NUSIKALTO?
.Dąlykas nėra toks pa

prastas, kaip iš karto at
rodo.

“prezi-

IZMAS — VAI-

Tų “sukilimų” apimtis 
yra, palyginti, didelė, o 
šaltinis pakankamai gilus, 
kad- juos galima būtų kad 
ir apgalvotu smegenų nu
tarimu sulikviduoti.

Reikia neabejojant pa
brėžti, kad Tito - Kostovo 
“nusikaltimai” yra išraiš
ka tų versmių, kurios gim
sta ir keroja komunizmo 
viduje, reikšdami nepa
klusnumą Maskvai. Nepa
klusnumas gi kyla dėl to, 
kad Maskvos įsakymai 
nepaiso atskirų valstybių 
gerovės, o reikalauja di
džiausios aukos bendram 
komunizmo tikslui.

Be abejo, nepaklusnu
mas neliečia atskirų vals
tybių užsienio politikos 
savarankiškumo; apie to
kį savarankiškumą ten se
niai negalvojama. Jis lie
čia gyvybinius tautos rei
kalus, nuo kurių priklauso 
arba jos išsilaikymas ar 
visiškas sužlugimas.

Esminis klausimas yra 
toks: ar komunistinių tau
tų komuna gali remtis at
skirų tautų ribotu sava
rankiškumu, ar sovietų o- 
kupuoti kraštai turi aklai 
paklusti Politbiūro valios..

“NEPAKLUSNIŲJŲ” 
NUSIVYLIMAS

Niekas neabejoja, kac 
visi jie — ir Tito, ir Go- 
mulka, ir Kostov — šven
tai tikėjo komunizmo ide
alu. Jie manė, kad komu
nistinė santvarka jų tau
toms atneš gerbūvį ir nau
ją gyvenimą.

Be abejo, Maskva iš kar
to kitaip galvojo. Juk nie
ko gero ji neatnešė Lietu
vai, Latvijai ar Estijai, 
nors visą laiką kalbėjo ir 
tebekalba apie kovą su į- 
vairiausiais reakcijonie- 
riais. Žadėti visuomet len
gva; tačiau, anot patarlės, 
pažadėsi — patiešysi, ne
duosi — negriešysi...

Visi “nepaklusnieji” te
beturėjo ryšį su išgarbin
ta liaudimi ir žinojo, kad 
liaudis taipgi nusivylusi. 
Maskvos noru, jie turėjo 
nekreipti dėmesio į kvai
los masės murmėjimus ir 
visa aukoti komunizmo in
ternacionalui. Kadangi jie 
to noro negalėjo išpildyti, 
jie pateko nemalonėn ir 
turėjo arba gailėtis (kaip 
Gomulka), arba, jei galė

Pradžia 3-čiame pusi, 
ne kuo kitu, o nuolatinė
mis paskolomis. Išdavoje 
ten veikia Arabian Ameri- 
can Oil Co., kuri dabar y- 
ra viena pajėgiausių žiba
lo bendrovių. Britai vėl 
susidūrė su amerikiečiais, 
kurie vis tampa didžiau
siu varžovu. John Bull į- 
sikūrė Irane ir vis britų 
admiralitetas valdo 51% 
akcijų Anglo - Iranian Co. 
Bet anglosaksai randa 
bendrą kalbą. Juos sieja 
ne vien kraujas, karinė 
santarvė, bet ir naujoji 
grėsmė — sovietai.

Naujasis varžovas. Nors 
sovietai deda pastangas 
savo krašte žibalo dau
giau pagaminti, Rumuni
jos ir Europos šaltiniais 
naudojasi, o jų epetitas 
vis didėja. Gal ir netiks
liais domenimis jie teturi 
9%, kai jų priešas: anglo
saksai ir olandai nūdieną
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Laikraščio “DARBININKO” 
Metinis

PIKNIKAS

Rvofttainfe i Pikniką".

Sekmadietų, 
Birželio ■ Jum 12,
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mass.
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių 
sąskrydį.

Rengėjai.

jo, priešintis bet kokia ' 
kaina (kaip Tito).

KOSTOVO NUSIKAL
TIMAS I

Kostov komunistų parti
jai priklausė nuo 1920 me
tų.

1932 m. jis aistringai 
metėsi į revoliucinę veik
lą, tačiau 1942 m. buvo 
vokiečių Gestapo suimtas 
ir nuteistas ligi gyvos gal
vos kalėjimu. Prieš pat 
vokiečių atsitraukimą iš 
Bulgarijos buvo darbinin
kų išlaisvintas. 1946 m. 
skiriamas Bulgarijos ko
munistų partijos gen. se
kretoriumi ir vicepremje
ru.

Tačiau Kostov savo po
litikoje per daug dėmesio 
kreipė į bulgarų reikalus. 
Jo raportas apie vyriau
sybės veiklą 1947 m. Tau
tinio Fronto suvažiavimui 
nieko nekalbėjo apie kla
sių kovą, per daug patai
kavo ūkininkams ir krei
pėsi labiau į visą tautą, 
nei į komunistus.

Stovėdamas ant tokio 
pagrindo, Kostov vis la
biau tolo nuo Kominfor- 
mo ir Dimitrovo progra
mos. Dimitrovas karo me
tu atostogavo Maskvoje ir 
Bulgarijoje nebuvo toks 
populiarus, kaip Kostov.

IŠVADOS
Visi tie dalykai leidžia 

daryti kai kurių išvadų.— 
Pirmiausia: komunistas 

negali būti nei lietuvis, nei 
jugoslavas, nei bulgaras 
ir negali tarnauti savo 
tautai. Komunistas tun 
nutraukti paskutinius sai 
tus, rišančius jį su savo 
kilmės tauta.

Toliau— komunizmo va
dai pajuto, kad sunku bū 
tų pasiekti užsibrėžtų tik
slų, jei Maskva neturėtų 
paskutinio ir sprendžiamo 
balso. Juk jeigu šiandien 
ji negalėtų sutvarkyti ma
žų, palyginti, valstybėlių, 
ką ji vėliau darytų su Vo
kietijos ar Prancūzijos 
milžinais.

Pagaliau, visa istorija 
rodo, kad Politbiuras išsi
rinko teroro kelią: arba 
paklusnumas, arba pa
smerkimas. Tačiau ir ši
tas kelias jam nėra leng
vas, ką gerai rodo Tito 
pavyzdys.

Dėl to Politbiūro smege
nys ir toliau turi darbo, 
svarstydamos, kokiu būdu 
palaužti vadinamos reak
cijos likučius. Tik kažin 
ar spės... 1949. TV. 25.

valdo 86% pasaulinio 
tekliaus.

Sovietai pastaruoju me
tu pradėjo naudotis Baš
kirijos šaltiniais. Londono 
ir VVashingtono žiniomis 
ten pagaminama 15 mil. 
to žibalo t y. pusę jų ga
mybos. Nauji šaltiniai su
rasti Užuralėje. Tačiau 
plano įgyvendinimas ir 
1950 m. pagaminimas 35 
mil. to yra toli atitolęs 
tikrovės. Šios sąlygos ver
tė Maskvą daryti neapgal
votą žygį Azerbeidžane ir 
nesenai įteikti notą Tehe
ranu!, kad Irakas apkar
pytų britų įtaką žibalo 
laukuose. Šis samprotavi
mas verčia Kaukaze lai
kyti milžinišką armiją ne 
vien ginybai, bet ir puoli
mui. Jai vadovauja marš. 
Bagramijan, vienas praė
jusio karo herojų, šarvuo
čių specialistas, armėnas, 
taigi giminingas azerbei- 
džianiečiams. Iranas vėl 
atsidūrė nuolatinėje grės
mėje.

Sovietams visą laiką An
glo - Iranas ir Irako Pet- 
roleum Co. yra krislu a- 
kyse. Tą krislą stengiasi 
visomis priemonėmis pa
šalinti. Viena priemonių 
kurdų sukilimas.

Kurdai. Garsioji žibalo 
versmių srities buveinė 
Mossulas yra kurdų sosti
nė. Kurdai sudaro tautinę 
vienutę, bet dėl žibalo jie 
buvo 1919 m. padalinti 
tarp Turkijos, Sirijos ir 
Irako. Dar viena jų atska
la yra pietiniame Kauka
ze.

kalbą su britais. Pasta
riesiems beliko Ibn Sand 
nuraminti. Tuomet išrie
dėjo Palestinos klausimas. 
Haifa nėra vien žibalo 
uostu, bet ir valyklų vie
tove. Ten išvalydavo 4 
mil. to žibalo į metus. Da
bar tos kasyklos nustojo 
veikusios ne dėl Hagana 
įsivyravimo tame uoste, 
bet teroristinės organiza
cijos Irgun zwai Leumi 
skerdimo tolimame Dar 
Jassin kaime. Ten buvo 
nužudyta 300 arabų: se
nelių, moterų ir vaikų. Ir 
žydai pasmerkė tą žygį, 
bet mirusių tuo neatgaivi
no. Arabai darbininkai 
pasitraukė iš Haifos į 
saugesnę sritį. Prie žibalo 
darbininkais yra arabai, 
nes žydai sėdi administra-Į

ATSILYGINO UŽ VELYKINES 
ATVIRUTES

Mr. Anthony Zaveckas, Cambridge, Mass. 
Mr. S. Mockus, Dorchester, Mass............
Mr. Adam Rakauskas, Dorchester, Mass. 
Mrs. S. Urban, Montague City, Mass........
Charles Airošufc, Roslindale, Mass............
Ona Einaris, Bridgeport, Conn.................
William Jarasitis, Charlestown, Mass. ... 
H. Pleką vičius, Cambridge, Mass............
Alen Lalis, Brockton, Mass.......................
Anthony Baronas, W. Roxbury, Mass. ... 
Pranas Janiūnas, Cambridge, Mass........
Ona Yoditė, Waterbury, Conn...................
Casper Zink, Brockton, Mass...................
Marijona Kristaponis, Dorchester, Mass. 
Alexander Potemberg, Cambridge, Mass. 
O. Siaurienė, Mattapan, Mass...................
K. Cirbulenas, Brockton, Mass...................
Dominick Klava, Hyde Park, Mass...........
Rev. J. Bernatonis, Lavvrence, Mass........

cijoje. Arabams darbinin- Jancius, Lawrence, Mass................
kanas pasitraukus sustab- A Volungis, VVorcester, Mass.
- ;__ 21* . J- Schultz, Woburn, Mass...................
dirbimas, bet ir tiekimas. Bern- Tamulevičius, Worcester, Mass.
dytas ne vien žibalo per-

Vienas Tripoli nepajėgus,

J. Schultz, Woburn, Mass.

Mrs. Mary Babel, Norwood, Mass. ..._................. 1.00
j.  1.00

I Francis Prybušauskas, Brockton, Mass. .............. 1.00
’ -------- --- ~ ‘ ” .................... 1.00
Paul P. Mikalauskas, Boston, Mass......................... 1.00
Rev. S. W. Saulėnas, Brockton, Mass......................1.00
Clement Batakis, Brighton, Mass........................ 1.00
Rev. P. Strakauskas, Brockton, Mass..................... 1.00
Mr. Matthew Norbutas, Cambridge, Mass..............1.00
Mr. K. Pakštis, Brighton, Mass............................ 1.00
Mr. Kastantine Banevičius, Kenwood, Dracut,.... 1.00 
Sisters of Jesus Crucified, Brockton, Mass......... 1.00
Benedict Jakutis, Cambridge, Mass..................... 1.00
Irene Yurenas, Jamajca Plain, Mass....................  1.00
E. Selens, Waterbury, Conn...................................  1.00
Rev. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn............. 1.00
M. Worsinskas, Dorchester, Mass......... ..............  1.00
Mr. John Young, So. Boston, Mass......................... 1.00
Adolf Musick, Haverhill, Mass............................ 1.00
Mrs. L. Kasilevich, Methuen, Mass......................... 1.00
M. Navikas, East Walpole, Mass.............................1.00
Vincent Andriūnas, Dorchester, Mass.............  1.00
William Morkus, Hartford, Conn........ .'............... 1.00
Kazys Merkis, Brookfield, Mass...........................  1.00
Mrs. Joseph Manikas, Hartford, Conn................. 1.00
A. J. Pateckis, Hartford, Conn................................ 1.00
Mr. B. Velička, Bristol, Conn. ............................. 1.00
Y. Sluvinskas, Worcester, Mass............................ 1.00
Rev. J. Švagždys, Brockton, Mass........................ 1.00
Joseph Zavadskas, Haverhill, Mass.........................1.00
Joseph Barolis, Hartford, Conn............................ 1.00
Joseph Rustausky, Athol, Mass............................ 1.00
Anna Bačinskienė, Roxbury, Mass......................... 1.00
Rev. Paul Sabulis, Hartford, Conn........................ 1.00
Dr. Edward A. Waliackas, Marblehead, Mass..... 1.00
Sisters of Jesus Crucified, Brockton, Mass......... 1.00
Rev. John Jutkevičius, Worcester, Mass. ,.........  1.00
William V. Lutkin, So. Easton, Mass.................... 1.00
J. Zemavitch, So. Lawrence, Mass........................ 1.00
Mrs. Josephine Veličkienė, Lavvrence, Mass. ......  1.00
Anelė Ambrozaitienė, Cambridge, Mass........".... 1.00
Antanas Matjoška, Dorchester, Mass................. 1.00
P. Stanis, Hudson, Mass........................................... 1.00
M. Kripas, Hartford, Conn...................................  1.00
L. Walkaničius, Hudson, Mass............*....................1.00
Mrs. Eva Babulis, Brockton, Mass........................ 1.00
Mrs. Eva Babulis, Brockton, Mass........................  1.00
Mr. John Makauskas, Waterbury, Conn................ 1.00
Anthony Young, Brighton, Mass............................. 1.00
Elzbieta Navickienė, Worcester, Mass..............  1.00
John Repshis, Cambridge, Mass............................ 1.00
A. Svviss, Greenwood, Mass. .................................  1.00
Mr. J. Stanavich, Lawrence, Mass........................ 1.00
F. Liuima, S. J., Chestnut Hill, Mass....................  1.00
Marijona Miller, Phila., Pa.................................... 1.00
M. J. Yakavonis, Brockton, Mass........................  1.00
Thomas Klimas, VVaterbury, Conn........................ 1.00
Yakavonis Funeral Home, Brockton, Mass.........  1.00
J. Valentinienė, E. Chelmsford, Mass................. 1.00
J. Gudelevičius, Hartford, Conn............................ 1.00
Mrs. S. Deveikis, Gardner, Mass............................ 1.00
Mrs. Rose Ravish, Holyoke, Mass........................ 1.00
Rev. A. Petraitis, Worcester, Mass........................ 1.00
A. Chesnausky, Brockton, Mass............................ 1.00
Pranas Kuzminskas, VVaterbury, Conn................  1.00
Anthony J. Young, Brighton, Mass....................  1.00
B. Mačenas, Hartford, Conn................................... 1.00
B. Verigas, Hartford, Conn................................... 1.0<i
M. Pajaujienė, Worcester, Mass...........................  1.00
Charles Jozak, Methuen, Mass............................... 1.00
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass...........................  1.00
Mr. K. Pareigis, Brockton, Mass........................... 1.00
Mrs. A. Palby, W. Roxbury, Mass........................ 1.00
Joseph Žemaitis, VVaterbury, Conn.................. 1.00
L. Stasiulis, VV. Roxbury, Mass...........................  1.00
K. Pranulis, VVaterbury, Conn. .......................... 1.00
Anna Stonkienė, Brockton, Mass......................... 1.00
J. Gildutią, Athol, Mass......................................... 100
Peter Svirskas, Haverhill, Mass........................... 1.00
Mrs. E. Lomer, No. Easton, Mass....................... 1 00

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
------- — —j “Darbininko" Administracija.

nes ten yra žymiai mažės-jį^^ku  ̂Brockton, Nlass^ .............
nis valymas. Ne vien šis į-L
vykis, bet ir ateities gali-iiosePj’ Kutkauslras, Brockton Mass. 
mybes apsprendė statyti | 
naują vamzdžių liniją į 
Banias, Sirijoje, ir ten į- 
rengti nemažesnes valyk
las, kaip Haifoje. JAV 
vyriausybė sutiko skirti 
plieną, nors apsiginkluo
jant jo trūksta. Damaskas 
sutinka, bet tik viena są
lyga, kad Izraelio valsty
bei esant, Haifon žibalas 
nebūtų siunčiamas.

Amžinų ginčų priežastis. 
Kažinkas: žemės ar žmo
gaus kraujas yra bran
gesnis? Ligšiolinė patirtis 
kalba, kad žibalas buvo 
priežastimi žymaus krau
jo praliejimo. Anglosak
siškoji teorija nurodo,

v •

Su kurdais, pradėjo žai- kad žibalas gali ir toli- 
dimą vokiečiai 1937 m. nuausius suartinti. Nu- 
Kurdas Bekir Sidky pada-Į^ien toji teorija tapo tik
ro revoliuciia ir nuverčia rove» nes arabai yra glau-ro revoliuciją ir nuverčia 
arabų valdovą. Anuomet 
jis buvo kviečiamas į žino
mą Nurembergo kongresą, 
bet nematomos rankos bu
vo nušautas. 1940 m. Re- 
sid Paša organizuoja su
kilimą, kuris buvo arti 
sėkmės. Britai tuomet pa
rodė atšiaurumą, kai grė
sė jų reikalams.

Sovietai veda nepapras
tą žąidimą. Jie suteikia 
Kurdistanui išimtinę au
tonomiją ir sukuria tauti
nį sambrūzdį Irake. Toji 
politika dar 1946 m. vertė 
anglosaksus pašalinti tar
pusavio nesutarimus ir 
derinti žibalo politiką. To 
sutarimo išdavoje iš Bah- 
rein ir Koveit nutarta pra
vesti vamzdžius į Tripolį 
ir Haifą. Tos 75 cm dia
metro vamzdžių linijos 
kaštuos nemažiau 37 mil. 
svarų sterlingų. Linijos 
1980 km ilgio yra veda
mos, kad sutrumpinus ke
lią ir išvengus Sueso ka
nalo rinkliavų.

Palestina — šalin 1001 
nakties pasakų. JAV yra 
atsidurusios sunkioje pa
dėtyje. Čia oficialiai re
mia Palestiną ir drauge 
su sovietais balsuoja už 
jos įsileidimą į JTO, o vėl 
1946 m. pasirašyta sutar
timi su Ibn Sandu gin
kluoja jį ir Hedžaso val
dovą. Tų ginklų dalis ati
tenka ir Egiptui, kuris 
veikliai kariauja su Pa
lestina.

Baltieji Rūmai, spustel
ti žydiško kapitalo, nu
traukė ginklų tiekimą Ibn 
Sandui. Pastarajam liko 
tik griežtai pagrąsinti: 
nutrauksiu 1946 m. sutar
tį ir sudarysiu su britais, 
kurie remia arabus. Ame
rikiečiai jau buvo radę

džiame saite su Superior 
Oil Co. of Califomia ar 
britų Centrai Mining and 
Investment Corp. Pana
šus pavyzdys Australijo
je. Dar ieškant žibalo ta
me krašte, o jau Melburne 
pastatytos milžiniškos va
lyklos, kurių benzinas 
siunčiamas britams.

Sustabdymas žibalą sių
sti į Haifą pažeidė Izrae
lio interesus. Arabiškuoju 
žibalu negalės naudotis 
žydai, prieš arabus ka
riaujanti ir laiminti iki 
šio laiko.

Pagal šią teoriją yra da
ranti prielaidą, kad ir da
bartiniu metu anglosak
sai gali žibalu prekiauti 
net su sovietais. 1947 m., 
kai anglosaksiškoji karo 
mašina jau buvo užsukta, 
amerikiečiai pardavė so
vietams, tiesa, nežymų 
kiekį — 25,000 to žibalo.

Juk daugelio atmintyje 
yra užsilikusi arabiškos 
pasakos nuotrupa, kai 
Bagdado vagis tampa di
džiuoju Viziriu. Kai jau
nasis įpėdinis sultonu pa
skelbia, šalę stovintis šau
nusis Bagdado vagis tam
pa didžiuoju Viziriu. Kai 
jaunasis įpėdinis sultonu 
paskelbia, šalia stovintis 
šaunusis Bagdado vagis 
galvoja: kuriuo būdu iš
sisukti iš tos padėties ir 
vėl grįžta prie seno verslo.

Viena aišku, kad tik pa
sakoje sultonas skiria va
gį Viziriu. Nūdienėje tik
rovėje mes matome dar 
pasakiškesnį vaizdą, kai 
vagys skiria sultonus ir 
vizirius. Ir niekur valdžia 
nėra nepastovesnė už že
mes kraujo sritis, kurios 
ypač domina Sovietus — 
naujausią imperialistą.
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ATHOL, MASS

A. a. Marijona Andreliunas
(Andrews)

patarnavimui, 
paliko tarjie 

jai lengva šios

Senas pažįstamas.

UtfREHCE. MASS
šv. Vardo Rinkimai

Šv. Vardo vyrų draugijos 
komunija į- 

geg. 8 d.
šv. Mišias. Vi
la bai gera pro-

DARBININKAS

DP Šeima Brocktone Sako A merika Yra Tai Rojus
6

buvo gražiai priruošusios pir
majai šv. Komunijai, taip, kad 
sudarė labai gražų įspūdį.

Pusė po devynių laike šv. Mi
šių, kurios buvo atnašaujamos 
šv. Panelės Marijos garbei, šv. 
Rožančiaus draugijos narės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos. Po 
pietinių pamaldų, įvyko šios 
draugijos mėnesinis susirinki
mas, į kurį atsilankė klebonas 
kun. V. Karkauskas ir pravedė 
susirinkimą, pradėdamas jį 
malda.

Tarp kitų draugijos reikalų 
buvo paskleisti įžangos tikietai, 
rengiamo laimės vakaro, kuris 

; įvyks sekmadienį, gegužės 22 
dieną, jX) pamaldų. Pelnas jo 
skiriamas parapijos naudai. Kai 
kurios narės jau paaukojo dė- 

įliai to vakaro ir dovanėles, šia- 
me susirinkime buvo perskaity- 
tas vieno tremtinio ligonio laiš
kas iš Vokietijos, 
skaudus ir prašantis 
Jautrios širdies narės 
šiam nelaimingam . 
$13, už kuriuos bus 
jam pakietėlis. Ačiū visoms au
kavusioms. B.M.

I
draugų ir pažįstamų; Tai liudi
jo jai atminti daugybė vainikų 
ir gausingai susirinkę žmonės 
jos paskutiniam 
Jos geri darbai 
mūsų. Lai būna 
šalies žemelė.

!Į
i■ 
i 
I
mėnesinė bendra 
vyksta sekmadienį. 
I>er 8-tos vai. 
siems vvrams
ga atlikti išpažintį iš vakaro ir 
priimti šv. Komuniją savo mo
tinos intencija. Po šv. Miąių į- 

, vyks labai svarbus susirinki- 
! mas, kuriame įvyks valdybos 
rinkimai. Todėl prašome visus 
rimtai apsvarstyti, kokie asme
nys būtų tinkamiausi išrinkti 
mūsų draugijos valdybon.

Motinų Dienos Pagerbtuvės
Motinos Dienai pagerbti ban- 

. kietas įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 8 d. 6 vai. parapijos sa
lėje. Svečiai ir kalbėtojai bus: 
p. Dr. Leimonas ir ponia Dr. 

i Leimonienė. Dainų programą 
išpildys p. Algis Šimkus ir jo 

parapijos cho-

žiomis gėlėmis Šv. Pranciškaus 
bažnyčios altorius.

Nors auklėjo šeimą, bet ras
davo laiko dalyvauti ir visuo
menės veikloje. prisidėdama 
prie jos aukomis. Pagelbėdavo 

mažai ligoniams, juos prižiūrėdama, 
daug naktų pašventusi žmonių - -
gerovei. Esant reikalui. patar-|va ovauJamas

I i
naudavo kitiems, kaipo “Mid-i ' , . .......

jyiVife" Pamaldos į Dangiškąją Moti-
ną bus laikomos 5 vai. Motinų 

i Priklausė prie buvusios Athol Dienoje.
■ Lietuvių Kooperacijos, Šv. j 
Pranciškaus draugijos, žodžiu! 
sakant, pritarė visiems kilniems 
darbams. Nors neturėjo laimės 
įsigyti mokslo, bet jo reikšmę ■ 
gerai suprato ir stengėsi savo į 
vaikus išmokslinti. Sūnų Joną 
leido išsimokyti Business Admi- 
nistration. Boston University.miškuose ar _ . , . „ ., , , sūnų Antaną dentisto profesi-netekę darbo.» . _ ... ,. , ... jos U. of D. Detroit. Mich..:pas Andreliunus. , , ................... .. , >, , dukteris leido i komercijos kur- prieglauda. kol, , . . . . .. , |, ’ , sus, kurios, baigusios si moks-kur nors dar-!, .. . . ...la uzeme geras vietas įvairiose .........................i yra kviečiami dalyvauti, įstaigose. Išauklėjo vaikus lie- _________

Balandžio 26 d. suėjo vieni 
metai nuo Marijonos Andreliū- 
nienčs mirties, kuri buvo palai
dota balandžio 30 d.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime dukteris Magdaleną. 
Marie. Antaniną ir sūnų Joną: 
brolį J. Bendinską, marčią Ju- 
iią; švogerius: Petrą Kučinską. 
Joną Bukauską ir Povilą šha- 
tą; anūkes Marie Ann ir Mar- 
garet; daug kitų artimesnių ir 
tolimesnių giminių bei pažįs
tamų. Velionė buvo plačiai ži
noma Athol ir jo apylinkėje, 
kaipo rimto ir draugiško būdo 
moteris. Negaliu praleisti nepa
minėjęs apie a. a. Marijonos 
pavyzdingą gyvenimą.

Atvyko į Athol 1892 me
tais. dar tais laikais, kada mū
sų tautiečių dar labai
buvo atkeliavusių į šį kraštą. 
Teko pradžioje daug jai vargo 
patirti, ypač nemokant anglų 
kalbos. 1897 metais ištekėjo už 
Antano Andreliūno ir pradėjo 
šeimyninį gyvenimą.

Gavę Andreliūnų adresą, pra
dėjo iš to krašto atvykti ir 
daugiau lietuvių, kurie pas An-! 
dreliūnus rasdavo sau pastogę, i 
Būdami geros širdies, juos pri-' 
imdavo ir globodavo kol jie su-į 
sirasdavo sau darbelį. Buvo i 
daug ir tokių, kurie dirbo nepa-i 
stovius darbus miškuose ar 
plytinėse. Tad 
vėl grįždavo 
ir čia rasdavo 
vėl susirasdavo 
bą.

Buvo vieni iš
jų lietuvių 
aukavę dėl bažnyčios, 
dija viena auka, būtent. įdėtas 
didelis spalvuotas bažnyčios 
langas (stained glassi. Kaipo 
gėlių augintoja ir jų mylėtoja 
vasaros metu puošė savo gra- j

Naujos Kolegijos Vajus
Mūsų apylinkėje jau statoma 

į nauja katalikiška kolegija. Už- 
simota tam tikslui surinkti mi
lijoną dolerių. Įvairios komisi
jos organizavosi per kiek laiko, 
o viešas rinkimas aukų prasi
dės su demonstracija Memorial 
Stadiume, geg. 8 d., 2 vai. Šiuo 

j laiku mūsų Arkivyskupas Cu- 
': shing ir Mass. Gubernatorius 

\ Dever atvyksta kalbėti. Visi, 
i ypač parapijų komisijos nariai,

Neseniai atvykus iš tremties šeima ir apsigyvenus pas p.p. V. Ba- 
niulius, 44 Battles St., Brockton, Mass., sako, kad Amerika yra tai rojus. 
Toji šeima susideda iš motinos, tėvo, trijų dukterų ir sūnaus. Vienos 
dukters vyras Rusijos bolševikų buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą. Iš 
kairės į dešinę pirmoje eilėje sėdi —Danutė ir. Regina Špakaitės ir jų 
motinėlė Bronislava ir tėvelis Julius Špakai. Stovi iš kairės j dešinę — 
Julius, Jr., 17; p.p. V. Baniuliai, ir p. Gražina Špakaitė - Urnežienė.

I

pirmųjų steigė- 
pa ra pi jos ir daug

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 

PRO\TDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

tuviškoje dvasioje. Daug yra j BALF-o 15 skyrius suruošė 
ę Į prisidėję Prie visuome- labai įdomias prakalbas, kurios

ninio judėjimo, kurie šiandieną įvyko sekmadienį, gegužės 1 d 
ištiesia pagalbos ranką, siųsda- šv. Pranciškaus parapijos salė- 
mi per Atlantą nelaimingie-. je. P-nia L. Venčienė atidarė 
siems savo broliams materiali- i susirinkimą ir, kaip pirmąjį 

inę ir moralinę paramą. Jai mi- kalbėtoją pakvietė kun. P. M. 
■rus. vienas iš tremtinių padarė!Jurą. Kun. Juras nurodė rei- 
gražų gestą, prisiųsdamas žiup-. kalingumą šelpti tremtinius, 
snelį gimtosios žemės nuo Ma-;kurie randasi išblaškyti po vi- 
riampolės.
bėgdamos

; pabarstyti 
damas jai 

Nemėgo
išdidi. Ligi paskutinių savo 76 
metų amžiaus, gražiai sugyve
no su vietos lietuviais ir net 
kitataučiais. Todėl turėjo daug

dr. J. Leimonas ir chem. J. Ju
caitis. Abu neseniai atvykę iš 
termties su savo šeimomis. Kal
bėjo patys iš savo patyrimo. 
Dr. Leimonas sakė, kad 1939 , 
m., gal buvo liūdniausi, koki ( 
buvo kada Lietuvoje, nes, bol- . 
ševikams užplūdus Lietuvą, , 
prasidėjo Lietuvos kančios: a- 
reštai, rekvizicijos, konfiskavi
mas nuosavybių ir tt. Birželio j 
mėn. buvo suimta apie 40 tūks-j 
tančių lietuvių ir daugybė jų! 
išvežta į Sibirą ir kitas vietas 
sunkiems darbams. Kalbėtojas 
labai aiškiai nušvietė reikalą! 
šelpt tuos tremtinius, kurie 
randasi tremtyje ,nes jųjų liki
mas yra kritiškas.

HARTFORD COHN
Gegužės 8 d. 5 vai., tai yra

žinė procesija. Parapijos orga
nizuotas jaunimas — Vyčiai ir 
Sodalietės, teko nugirsti, rengia

„ x. ,. -u j - . i visas motinėlės pagerbti gražią Motinų dienoje bus rodomi kru-i 7 y*pramogėlę parapijos svetaineje.tami paveikslai. Rengia LDS 
6-ta kuopa. Bus rodoma Švč. 
Trejybės liet, parap. mokyklos 
salėj, kampas Broad ir Capitol 
avė. Patartina visiems pamatyti 
religinio turinio paveikslą 

[“Kristaus Gyvenimas". Įžanga 
j suaugusiems 60c, vaikams 10c.

Reporteris.

O BRfTAlH. CONN.
Visi ruošiasi Motinų pagerbimo 

dienai
Sekmadienis, gegužės 8 d., y- 

ra Motinų pagerbimo diena. 
Vietos sąjungietės yra užpra
šiusios tai dienai šv. Mišias, 
kurios bus atnašaujamos pusė 
po devynių Šv. Andriejaus baž
nyčioje. Narės eis bendrai prie

i

NORIOOD. MASS.
Pereitą sekmadienį, gegužės
d., šv. Jurgio lietuvių para-v. Komunijos. Šv. Vardo bro-(

kurios pasisėmė, są Europą ir reikalingi ameri- 
iš Lietuvos. Prašė į kiečių pagelbos. Taip pat pri- 
ant jos kapo, linkė-'minė kad šį rudenį įvyks visų* 
ramaus poilsio. ! lietuvių, (išskiriant tautos iš- 

puoštis ir nebuvo' davikus), bendras seimas New 
York’e. Ragino iš kalno ruoš
tis į šj milžinišką lietuvių sei
mą.

Kiti svarbūs kalbėtojai buvo

Padėkite Savo Kailinius
Į 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 j I. Jį 
FoX saugų STORAGE-

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 gidėtų 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 j 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-

? X X X t X X T T X X ❖ 
t X X X X X X X X X X X X X X X X X

kuris buvo 
paramos, 
suaukojo 
tautiečiui 
pasiųstas

WATERBURY. CONN.
Balandžio 29 d. Šv. Juozapo 

liet, parap. patalpose įvyko Fe
deracijos ir BALFo vietinių 
skyrių susirinkimas. Ponia N. 
Meškienienė perskaitė Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. Marijos Se
selių iš Putnam, Conn. laišką, 
kuriuo jos kviečia į savo sei
mą. Federacijos skyrius pas
kyrė $10.00.

Komp. A. J. Aleksis perskai
tė Katalikų Akcijos atsišauki
mą į Federacijos skyrius ir bu
vo paskirta $25.00. Į Federaci
jos skyrių pribuvo aukų.

Lietuvos Vyčių 7 kuopa su
rengė du parengimus, kurie a- 
bu įvyko Šv. Juozapo liet. par. 
auditoriume, kuris buvo perpil
dytas žmonėmis. Dar vieną va
karą ruošia vaikams.

Moterų Sąjungos vakarienė 
įvyko gegužės 1 d. Tą pačią 
dieną 8 vai. ryto buvo laiko
mos Marijos Vaikelių šv. Mi
šios, po Mišių pusryčiai, o ant- 
rą vai. po pietų Šv. P. Marijos 
statulos vainikavimas.

Visuose parengimuose, kaip 
ir statulos vainikavime 
gausiai dalyvavo.

1
pijos svetainėje įvyko ALRK lijos nariai taip pat dalyvaus 
Federacijos apskrities -sušauk- šiose šv. Mišiose ir eis bendrai 
tas seimelis. Dalyvavo daug prie šv. Komunijos Po šv. mi- 
svečių ir viešnių atstovų. į šių turės bendrus pusryčius.

Vietinio skyriaus šeimininkės] Po pietinių pamaldų para- 
visus pavaišino skaniais užkan-'pijos salėje įvyks kukli vaka- 
džiais. irienė su programėle, kurią ruo-

Tos pačios dienos vakare į- šia sąjungietės ir kviečia visuo- 
vyko Merginų Sodalicijos pa- mene joje dalyvauti, ypatin- 
rengimas — juokų programa.! gai mamytes.
Vaidino du trumpus veikaliu-Į šv. Cecilijos choras, vadovau- 
kus — vieną lietuvių kalba, o jamas muziko V. Marijošaus, 
kitą — anglų kalba. Mergaitės ruošiasi Motinų pagerbimo die- 

; Sodalietės padainavo keletą nai dainomis, kuri programa 
liaudies dainų, pašoko tautinių! bus galima girdėti ir iš radio 
šokių. Jom akompanavo p.p.-stoties W.K.N.B. New Britain, 
Eleonora Novikaitė ir Jonė Va-,Conn. 10-tą vai. ryto Lietuvių 
siliūnaitė. Dirigavo p. Petras. Valandos metu, 

i Rakauskas. Programos vedėju va uja p. V. Žalnieraitis.
buvo kun. Al.

Kleb. kun.
butas pasakė 
mo kalbelę.
kalbėjo svečias kun. Jonas Vai-Įraičiui.
tekūnas iš 1

į Dalyvavo nemažas skaičius sve-
■ čių atstovų.

Serga
p. M. Raudeliūnienė iš Brigh

ton, Mass., p. Estelos Sykes, 
gyv. 125 Bond St., mamytė su- 

į sirgo ir buvo parvežta iš Brigh- 
jton į Norwoodą pas dukterį ir

Phannacininkas J. Jucaitis; 
papasakojo kokias baisenybes 
vykdė bolševikai Lietuvoje. Už- 
kimšę užrišdavo burną ir gy
viems pjaudavo iš odos diržus 
ir kitomis barbariškomis prie
monėmis kankindavo. Kalbėjo 
kun. J. Bernatonis, kuris taip 
pat ragino gelbėti ir padėti 
vargstantiems tremtiniams.

Algis Šimkus, p-nia Jucaitie- 
nė, Karlonas tarė padėką tiems, 
kurie rūpinosi jųjų atvykimu į j 
šią laisvąją šalį.

Paskutinis kalbėjo F. A. 
Krancevičius, kuris ragino, kad 
įsirašytų į BALF-o narius, ir 
nurodė, pasiremdamas dabarti
ne tremtinių statistika, kiek ir 
kokios kategorijos tremtinių 
šiuo tarpu randasi alijantų sto
vyklose, kuriems labai yra rei
kalinga pašalpa.

Įsirašė į BALF-o 15 skyrių, 
užsimokėdami po $2.00, šie: A.į 
Povilonis ir J. Jankauskas; po j 
$1.00 — M. Petrikienė, M. Trei- 
giūtė, H. Svecavičiūtė, 
lienė, O. Akstinienė, M. Saulė- 
nienė, 
I. šimkai, C. Jozak, 
A. Grinienė, V. Lalienė, L. Ven- 
čienė, L. švenčionienė, E. Rau-'žentą adv. Benjaminą ir Estelą

Sykes, kur ir dabar tebėra gy- dingą dvasinė puota. Gražus ir 
dytojo ir p. ’ Sykes priežiūroje, skaitlingas mergaičių bei ber- į 
bet jau sveiksta. Linkime stip
rios sveikatos.

Adv. B. ir p. E. Sykes sū
nus stud. Bernardas buvo par-

I

H. Bo-

L. Kasiulavičienė, A. ir 
P. Grina,

nariai

22 d., 
Wilson

BOSTON, MASS.

Sekmadienį, gegužės
Žemaičių patalpose, 378
St., atvirame ore įvyks LDS 
5-tos kuopos kortomis lošimas. 
To lošimo pelnas skiriamas cen- 

kuriai vado- Į trui, o už tai centras siunčia 
j laikraštį tremtiniams. Prašoma 

Kviečiama visi pasiklausyti visus atsilankyti. Koresp.
ir pasveikinti'

i

Janiūnas.
Feliksas E. Nor-šios programos, 
trumpą sveikini-; atvirlaiškiais bei padėkoti šios 
Taipgi trumpai I valandos vedėjiij p. V. Žalnie-: 

taip pat ją paremti;
Providence. R. I. j skelbimais. Garbė p. V. Abečū-

’ nui, kuris užlaiko valgomų
daiktų krautuvę, ir A. Svirinui, 
savininkui viešas užeigos. Jie y- 
ra nuolatiniai rėmėjai šios va
landos. Paremkim ir juos 
atsilankymais.

Dvasinė puota
Pereitą sekmadienį šv. An

driejaus bažnyčioj, įvyko įspū-

savo
I
I
ii

niūkų būrelis priėmė pirmąją į 
šv. Komuniją laike šv. Mišių! 
aštuntą vai. rytą. Dv. Vadai; 
bei Seselės pranciškietės juos

DĖL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

Gate City Monument Co. 
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis St, 
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- ; 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

lušienė, dr. J. Leimonas. F. A. 
ir M. Krancevičiai, kun. P. M. 
Juras, kun. J. Bernatonis, kun. 
P. Šakalis, V. Kaupinienė, J. 
Saukimienė, K. Bauša, T. Au- 
rylienė, O. Mizarienė, J. Mikš--
ta, P. Zarumskis, S. Rymaitė,' važiavęs iš kolegijos aplankyti 
S. Raznauskaitė.

Malonu būtų, 
kurie dar neužsimokėjo, 
mokėtų, nes greitu laiku šauk-Į Kun. Al. Janiūnas, 
sime narių susirinkimą, kuria- gio lietuvių parapijos 
me bus nustatytos veikimo gai- gegužės 6 d. minėjo vienų me
rės. tų kunigavimo sukaktį. Jis la-

Po BALF-o susirinkimo, įvy- bai gražiai darbuojasi šioje pa
ko LDS 70 kp. susirinkimėlis, 
kuriame pranešta, kad mūsų 
kolonijoj įvyks LDS Seimas, ir 
išrinkta rengimo komisija. Šiuo 
reikalu plačiau bus parašyta 
vėliau.

j savo sergančią senutę, 
jeigu ir kiti, deliūnienę.

užsi-t

p. Rau-j

Šv. Jur- 
vikaras,

rapijoje. ypač su jaunimu. 
Sveikiname!

Sekmadienį, gegužės 8 d. 
(Motinos Dienoje) Šv. Jurgio 

F.A.K. lietuvių parapijoj įvyks Gegu-

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 
Norintiems angliškai pagal 

gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
M4 W. BROAOWAY, 60. BOSTON. MASS.

' s
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Penktadienis, Gegužės 6 d., ’49
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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VIETINES ŽINIOS
Garbingo Svečio Svarbus 

Pranešimas

ZINUTĖS
Geg. 3 d., mirė, tris mėnesius 

rimtai sirgęs, veteranas Juozas 
Kačiulis, 58 metų, gyv. 15 
Spring St., Boston, Mass. Ame
rikoje pragyvenęs 40 -metų. 
Pašarvotas pas D. A. Zaletską, 
564 Broadway. Laidojamas iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
geg. 6 d., 9 v. r.

šiomis dienomis, mirė, New 
Yorke, Jonas R. Nevulis. Pa-

DAKTARAI

SO 8-447*

k. Joseoh F. Antinėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadwsy
South Boaton, Mass.

S

Ofiso Valandos ižakyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki S-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki S-taL

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Scjrmv
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, -Meml -

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

T«l. TROwbridg« 8330
If no answer call AV 2-4026

J. lepše, Ml.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kempei Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir S—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
469 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Becton 8-0848

Boa 87 Oriole Street 
West Roxbury. Mare. 

TEL. RA—7-123S-W

Geg. 3 d.,‘klierikas Juozas 
Naudžiūnas buvo įšventintas į 
subdeakonus. Po šito rimto 
žingsnio mūsų gražios nuotai
kos Juozukas nebegalės grįsti 
į pasaulį, šiuomi šventinimu ji
sai skaitosi dalimi kunigijos. 
Linkime naujam subdeakonui 
reikalingų Dievo malonių.

Ministeris V . Sidzikauskas

DARBININKAS
Geg. 5 d., mirė, ilgai sirgusi, 

Carney ligoninėje. Ona K. Rač
kauskienė (Rus sėli) buvusi 
Klepakitė, gyv. 225 Athens St. 
Amerikoje pragyveno 35 me
tus. Paliko du sūnų. Pašarvota 
pas Juozą Kasparą, 187 Dor
chester St. Laidojama, iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, geg. 
9 d., 9 v. r., Nšujos Kalvari
jos kapuose.

PIRMAS PIKNIKAS

I

7

SOUTH BOSTONIEČIAI! 
RENKITĖS PAMATYTI 

Trečią Metinį

DABARTIES PASTABOS
_____________~ ■ t_____

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

Geg. 4 d., šv. Kryžiaus kated
roje, Arkivyskupas Cushing į- 
šventino 36 deakonus į kuni
gus. Gražiose šventinimo pa
maldose dalyvavo pilna katedra 
žmonių ir daug kunigų. Iš lie
tuvių buvo nuėjęs kun. Al. 
Kontautas.

Laukime svečio. Geg. 6 d., 
So. Bostonas laukia, atvažiuo
jančio iš New Yorko, didelio 
Lietuvos laisvintojo ministerio 
V. Sidzikausko. Už šį laukimą 
jis atsimokės prakalba, kurią 
jis pasakys ,geg. 8 d., 7:30 v. 
vak., gražioje Municipal salėje. 
Prašome visų jo atidžiai pa
klausyti ir talkininkauti jam jo 
gražiame darbe.

šeštadienį: 7:30 v. r., bus 
giedamos šv. Mišios už Antano 
Stankevičiaus vėlę.

8:20 v. r., yra laikomos šv. 
Mišios už Mockų - Kazmauskų 
ir artimųjų šeimų gyvuosius ir 
mirusius narius. Parapijos vai
kai ir Marijos Vaikelių Drau
gijos nariai priims šv. Komu
niją, minėdami Marijos Dieną 
Bostono diecezijoje.

Tėveliai rūpinkitės suvesti 
visus vaikus į šią metinę Mari
jos šventę Bostono vaikams.

9 vai. r., laidojamas Jonas 
Nevulis.

10 v. r., įvyksta iškilmingos 
su šv .Mišiomis vestuvės Prano 
Morkūno su Virginija Petraity
te.

7:30 v. r., Gegužės mėnesio 
pamaldos.

Sekmadienį: 8 v. r., giedamos 
šv. Mišios Moterų Sąjungos 
kuopos intencija.

9 vai. r., Moterų Sodalicijos 
šv. Komunija.

10 v. r., Merginų Sodalicijos 
bendra šv. Komunija.

Pageidaujama, kad šeimos ei
tų prie šv. Komunijos bendrai.

Po sumai įvyks Susivienymo 
kuopos susirinkimas.

11:30 v. r., šv. Mišios bus 
laikomos Antano ir Pranės 
Kazlauskų intencijai 35 metų 
ved. gyv. sukakties proga.

2:30 v. Gegužės mėnesio pa
maldos.

šį sekmadienį, gegužės 8 d., 
Bostoną aplankys garbingas 
svečias, iš Europos atskridęs 
Lietuvos Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas, ministras Vacys 
Sidzikauskas. Jis tą dieną, 7 v. 
vakare, So. Bostono Municipal 
Buildinge, padarys Bostono ir 
apylinkės lietuviams svarbų 
pranešimą. Po savo kalbos at
sakinės į klausimus iš publikos.

Be svečio, trumpas kalbas 
pasakys: Lietuvos Konsulas 
adv. A. O. Shallna, “Darbinin
ko” redaktorius A. F. Kneižys, 
ir “Keleivio” vedėjas St. Mi- 
chelsonas. Meninėj programos 
daly, dainuos Gabijos choras, 
solistė - tremtinė Birutė Svilie- 
nė, visiems žinomas Dr. Juozas 
Antanėlis ir deklamuos mažos 
mergaitės iš Tautinių Šokių 
grupės.

Šias prakalbas - koncertą 
ruošia naujai įsikūręs Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius 
Bostone.

Mūsų svečias, ministras V. 
Sįdzikauskas mokslus yra bai
gęs Maskvoje ir Šveicarijoje. 
Lietuvai pasiskelbus nepriklau
somai 1918 m. sugrįžo ir sto
jo dirbti Teisingumo ministeri
joje. Perėjęs diplomatinėn tar
nybon buvo Lietuvos Atstovu: 

'Šveicarijoje, Vokietijoje, Aus
trijoje, Vengrijoje, Anglijoje ir 
prie Tautų Lygos. Rusams už
ėmus Lietuvą 1940 m. buvo 
bolševikų suimtas. Pabėgęs į 
Vokietiją, ten nacių buvo kali
namas per kelis metus baisia
me Auschwitz - Oswiecim kon
centracijos lagery.

Iš jo išgirsime įdomių daly
kų ir vėliausias žinias apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Įžanga 
dykai. Visi ateikime. Rap.

I

Ar žinote ,kad pirmas šio pa
vasario piknikas įvyks Romu
vos Parke, Brocktone, gegužės 
29 d. Tai bus linksmas ir įdo
mus piknikas, su įvairia naujo
viška programa? Jį ruošia SL- 
RKA 94 Jaunimo kuopa. To
dėl visi ruoškitės į žaliąją jau
kiąją Romuvą, Brocktone.

Kvieslys.

Įsisteigė Amerikos Lietu
vių Tarybos Skyrius

Kaip Lietuvą ištiko baisioji 
nelaimė — rusų okupacija ir 
prasidėjo lietuvių naikinimas, 
Bostone visos lietuvių srovės 
pradėjo bendradarbiauti kovo
je už jos išlaisvinimą. Tas vyko 
sudarant laikinus bendrus ko
mitetus, minėti tautines šven
tes — Vasario 16 ir Liepos 4 
d. šalpos darbe visi bendrai 
dirbo BALF skyriuje. Dabar, 
po ilgokų pasitarimų, galop su
sitarta ir įsteigta Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius, Bos
tone.

Re*. SO 8-3729 SO 8-4418

Uthuanian Fumiture Co.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 

[ BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel SO 8-3141, So. Boston, Mass.

3 v. Sodalicijų parengimas 
motinoms pagerbti.

7:30 v. v., ministerio Sidzi
kausko prakalbos, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybėje, 
Municipal salėje.

Anglų kalbos pamokos pra
sidės, gegužės 14 d., 9 v. r., ir 
3 v. p.p. Paminklinėje Šv. Pet
ro parapijos mokykloje, W. 5th 
St., prie bažnyčios. Jauni ar 
seni, kas tik nori angliškai mo
kytis, visi gali ateiti ir pasimo
kyti šios laisvos šalies kalbos 
bei rašybos.

Suėję į pirmas pamokas, no
rintieji angliškai mokytis, ga
lės pasirinkti jiems mokytis pa
togius vakarus, dienas, ir va
landas. Pirmas dalykas reikia 
visiems norintiems susirinkti: 
šešt geg. 14 d., vieniems 9 v. 
r., kitiems 3 v. p.p. Katras lai
kas kam patogesnis, tuo laiku 
gali susirinkti, tą dieną.

kurį rengia
Lietuvos Vyčių 17-ta Kuopa, So. Boston, Mass.

Sekmadienį, Gegužės (May) 15 d. 
ir Pirmadienį, Gegužės (May) 16, 
8-tą valandą vakare — Patrick Gaviu Mokykloj, 

Dorchester St., So. Boston, Mass.
Įžanga — $1.00 su taksais.

Savo atsilankymu padėsit jaunimui surinkti 
pinigų Šv. Petro parapijos pataisymo Fondui 
ir sykiu pamatysit gražų, linksmą vaidinimą.

kas, Kostas Mereškevičius, Vy
tautas Končius (tremtinys), 
inž. Aleksandras Čaplikas.

LRKSA apskr. Pranas Raz- 
vadauskas.

SLA apskr. adv. Kazys J. 
Kalinauskas.

Steigiamasis Susirinkimas

Skyriaus steigiamasis susirin
kimas įvyko balandžio 28, 1949, 
Lietuvių salėje. Pradėjo Tary
bos Centro vice pirm. adv. J. 
J. Grigalius, pakviesdamas da
lyvaujančias sroves suregis
truoti savo atstovus ir pirmin- 
damas, kad skyrius kuriame 
prisilaikant mainai 
Centro sąstato, bei formos. Su
registruojama šie atstovai:

Katalikų: adv. Jonas J. Gri
galius, adv. Antanas Young- 
Jankauskas, adv. Antanas Juk
nevičius (tremtinys vilnietis), 
Aleksandras Ivaška.

Tautininkų: Jonas L. Kas- 
Kasmauskas, Antanas Matjoš- 
ka, Valentinas Vakauza (trem
tinys), Jonas Baltušis.

Socialistų: Stasys Michelso- 
nas, Jonas Jankauskas, Povilas 
Brazaitis, Jonas Jonuškis.

Sandariečių: Juozas Arlaus-

Pirm. paskyrė nominacijinę 
komisiją iš Ivaškos, Matjoškos, 
Jankausko ir Končiaus, kurie 
po pasitarimo rekomendavo į 
valdybą šiuos atstovus bei šio
kiame sąstate: pirm. adv. Jo
nas J. Grigalius, 1-mas vice 
pirm. Jonas L. Kas-Kasmaus- 
kas, 2-ras vice pirm. Jonas 
Jankauskas, rašt. St. Michelso- 
nas, ižd. Juozas Arlauskas; iž
do globėjais inž. Aleksandras 
Čaplikas ir Valentinas Vakau- 
za. Informacijos vedėju adv. 
Antaną Juknevičių. Kiti atsto
vai lieka skyriaus direktoriais.

b
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Ieškoma Vargoainko

Toronto katalikų lietuvių pa
rapija skubiai ieško parapijos 
choro vadovavimui bažnytinia
me giedojime patyrusio lietuvio 
vargoninko.

Apie sąlygas ir visomis kito
mis informacijomis prašom 
kreiptis šiuo adresu: St. John 
the Baptist Lithuanian Parish. 
941 Dundas St. W. Toronto, 
Ont. Canada.

Toronto lietuvių parapija.

Apsvarstyta ruošiamųjų pra
kalbų, Lietuvių Vykdomosios 

i V .Sidzi
kauskui, geg. 8 d. reikalai ir 
detalės.

iug Tarybos Tapybos pirmininkui

Pasiūlymai pakviesti į Tary
bos skyrių kitų organizacijų 
atstovus ir t.t. palikta tolimes
niam laikui bei pravedus ruo
šiamas prakalbas aukštajam 
svečiui.

V. Sidzikauskas 
Cambridžiuje

Rap.

Minės Motinų Dieną

Dorchesterio Liet. Moterų 
Klubas rengia motinų dienos 
paminėjimą, geg. 7 d., 7 vai. v., 
1810 Dorchester Avė., Dor
chester. Mass. Bus graži prog
rama ir užkandžiai. Maloniai 
kviečia visus dalyvauti. Įžanga 
Pigi- KOMISIJA.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BAMUNIŲ ŽIEDAI

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

Ministras V. Sidzikauskas 
Cambridge lietuviams kalbės 
geg. 8 d., 2:30 vai. po pietų, 
Roberts School salėje, prie 
Broadway ir Windsor gatvių. 
Nepraleiskite progos svečio ne- 
išgirdę, nes jis tuoj vėl 
Europon.

Tik Vyrams!

grįžta
Rap.

M. J. SVILPA’S
MIRACLE ointment

Visi laukia vasaros. Tiesa, vasarą 
daug linksmiau kiekvienam sutvėri
mui. Bet ir vasaros laiku imagus tu
ri nesmagumų. Vaikščiodamas po 
pievas, miškus užsinuodija žolėmis 
IVY POISON ar kitoms. Taipgi uo
dai ir vabzdžiai sukandžioja ar mau
dantys netvariam vandenyje užsikre
čia odos liga. Norėdami išvengti vi
sokių tokių odos ligų, turite pasipirk
ti M. J. SVILPA’S Miracle Salve for 
Skin Irritation Nr. 3 ir Nr. 4 M. J. 
ŠVILPA’S New Discovery. Salve for 
Poison IVY ir Itching. šios mostys 
visada pagelbsti. Pasipirk. apsirū
pink visiems metams tuojau. Skai
tyk ištisą garsinimą.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina 81.

No. 2 M. J. S. Salve, for cxtemal 
pains. ši mostis gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą. tirpymą. Kaina $1.

No. 3. M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin irritation.
Athlete’s Foot, bums, sores. pimp- 
les. bruizes. Si mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina 81.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Dieco- 
very Salve for Poison Ivy and Itch- 
ing skin. rash. ši mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
*1.25.

No. 5 M. J. Svilpa’s New Discove
ry Salve for Pilės, relieves burning 
pains and soroness. Fights infection. 
promotes healing. Ši Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint Pilės 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 
galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 1M Park St.. Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money or
derį. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA 
P. O. Bok 73, Sta. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymą C.O. 

D., tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. (adv.)

raah, ginus.

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 

kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas 

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

GRABORIAI
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Užsisakyite Toniko Pm Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel Dedham 1364-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

z
>z'
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Geg. 22 d., 9 v. r., parapijos 
vaikai pirmą kartą priims šv. 
Komuniją.

Geg. 28 d., 10 v., Arkivysku
pas Cushing suteiks Sutvirti
nimo Sakramentą. Visi turėtų 
tinkamai prie šventų Sakra
mentų prisiruošti. Vaikams yra 
pamokos šeštadieniais ir sek
madieniais 9 v. Dirbantiems 
ketvirtadieniais, 7:30 v.v.

- - ■ i--  4

Naujakuriai Danecevičiai yra 
labai dėkingi ponams Laužo- 
niams ir ponams Leikauskams 
už baldų padovanojimą.

Ramunės 
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
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEKANDER'S CO.
414 W. Broadw*y, 

So. Boston 27, Mass.

PARDUODA 
trijų šeimynų. 15 kambarių, 
su visais įtaisymais namą 
arti Uphams Comer, Dor
chester. Rendų $87.00 mėne
siui. Antras aukštas (floor) 
tuščias. Dėl platesnių infor
macijų kreipkitės šiuo adre
su:

Adv. Jonas A Grigalių 
20 Pemberton Sq., Boston, 
Mass. Tel. CApįtol 7-0453.

Vardo 
sekm. 

vajų su-

Parapijos Vyrai Šv. 
Draugijos susirinkime 
rytą, nutarė pradėti 
rinkti $1,000 įtaisyti Šv. Petro
bažnyčioje naują langą. Siūly
mas buvo vienbalsiai priimtas 
i ratsirado susirinkime čia pat 
daug vyrų, kurie tuojaus paau
kavo po $10.00. Vyrai sužinoję, 
kad parapijos moterys turėjo 
sėkmingą vajų surinkimui 
$1,000, pasiryžo ir jie neatsilik
ti ir remti bažnyčios remonto 
darbus. Linkime vyrams ge
riausios sėkmės. Aukotojai gali 
kreiptis į kun. Kontautą arba 
p. Andrių Pinialį.

X X
z<

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

'/i

Vincas Bahikonis, Savininkas.
♦ 

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

2SB West Bmdway, South Boston, Mass.
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Penktadienis. Gegužės 6 d. '49 DARBININKAS 8

N. Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Ketvirtasis Seimas
įvyks gegužės 15 dieną,NekaltoPrasidėįimo Vienuolyne, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Seimas prasidės 11:00 vai. Pamaldomis už Kon
gregacijos geradarius. Pamokslą sakys Kun. P. Juras. 
1:30 vai. bus spaustuvės atidarymas, kalbės poetas J. 
Aleksandravičius. 2:00 vai. prasidės Seimo posėdis. 
Po posėdžio bus meninė dalis, kurią išpildys mergai
tės atvykusios iš Nevv Britain, Conn. Joms vadovauja 
žymi lietuviškų šokių mokytoja, nesenai atvykusi.iš 
Vokietijos, p. K. Marijošienė.

Seime dalyvaus didelis Kongregacijos prietelis
J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys.

Maloniai kviečiame dalyvauti Seime visus Kon
gregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos Na
rius. Amžinuosius ir Garbes’ Narius ir visus, kurie no
ri paremti Kongregacijos dirbamus darbus ir įstaigas. 
Visų su didžiu dėkingumu ir meile laukiame!

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys
ir

N. A. Nekalto Prasid. Seserų Gildos Centro Valdyba.

Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
KANADOS LIETUVIŲ 
PASTABOS

“N. L." atsisakius spausti jos 
aplinkraščius, o taipogi pačiai 
“N. L.", kaipo KLCT organui, 
vedant prieš ją nukreiptą nevi
sai teisingą propagandą, kurio
je KLCT vaizduojama be ma
žiausios nuodėmės, o KLS su 
didžiausiais nuodėmių maišais, 
išleido rotatorium spausdintą 
biuletenį — gana taktiško tono 
— galbūt net taktiškesnio, ne
gu "N. L.” vedamieji...”

Šie žodžiai, sakyčiau, buvo 
tarytum liūdnos pranašystės 
kanadiečiams lietuviams pasi
reiškimas. nes. kiek vėliau, ir 
visiškai išryškėjo visų Kana- 

nuoširdžiai remto 
savojo

I

I

kelis sykius daromi bisavimai. I tu vestuves taip padažnėjo,
Savo daina oktetininkai yra kad kiekvieną savaitę matomos 

pažįstam i Hamiltono, Wellando papuoštos mašinos prie parapi- 
lietuviams ir St. Thomas, kur jos bažnyčios, 
buvo dainuota per radio.

Šiuo metu oktetas yra pa
kviestas koncertuoti į St. Ca- 
therines, Queen Elizabeth ligo
ninę ir kanadiečių bei lietuvių 
studentų susipažinimo jiobūvį 
Toronte. Šis meno vienetas 
daro išvykas ir į kitas lietuvių 
kolonijas.

Netolimoje ateityje oktetas 
švenčia vienų metų darbuotės 
sukaktį ir ketina duoti koncer
tą Toronto visuomenei. Laukia
me nekantriai.

i

Kastytis, 
straipsnyje dos lietuvių 

finansais savojo laikraščio 
“Nepriklausomos Lietuvos” me
džiaginiai sunkumai. Iš pa
skelbtų kasos stovio duomenų, 
matyli, kad laikraščio leidimo 
iždas šiuo metu tegloboja savoj 
dėžutėj vos 40 dolerių. Taigi, 
su tokia suma nebetoli tenu- 
važiuosi. Ir tai. tikrai tenka

J. E. Vyskupas Vincen
tas Brizgys, didelis Nekal
to Pr asidėjimo Seselių 
prietelius dalyvaus Kon
gregacijos Rėmėjų Seime, 
gegužės 15 dieną. Jo se
sutė Marija Michaele yra 
šios Kongregacijos nare, 
ji yra gailestinga sesuo, 
dirba Kongregacijos vado
vaujamam kūdikių lopše
ly, Toronte, Kanadoje.

Liūdna pranašystė 
(domus patarimas 
Kartūs žodžiai

•
Teneužpyksta ant manęs Ka

nados Lietuvių Centro Tarybos 
dignitoriai, nes, ką čia rašysiu, 
tai nebus mano išmislas. o te
noriu pakartoti ištraukas iš 
“Naujienų", kurios yra ir pra
našingos. ir tikros patarimais 
ir karčios savo žodžiais KLTC 
atžvilgiu.

Ponas Vytautas 
savo ilgokame
(“Naujienos” Nr. Nr. 97 ir 9S). 
užvardintame: "Debesys Kana
dos Lietuvių Padangėje”, vie
ną paskyrių buvo užvardinęs 
šitaip: ‘Nepriklausoma Lietu
va” ant bedugnės kranto?” Na. 
ir toliau šiame paskyryje jis 
rašė: "Didelio susirūpinimo ke
lia "N. L.” laikraščio likimas.
KLCT be KLS. jei skilimas pla- pasakyti, jog šis reiškinys — 
čiau įsišaknytų, jo išlaikyti ne- yra blogos p. Redaktoriaus po- 
galės. Tam reikalinga visų Ka- litikos vaisius...

I
•

Dabar, kaip tos didelės blo- laiku ir pats p. Kardelis šią bū- 
gybės išvengti, kad nesustotų tinybę yra supratęs. Balandžio 
laikraštis skaitytojų lankęs? Į 24 d., įvykusiame Montrealyje 

gana neiš- tai taipogi mums nereikės ieš- 
nueidamas su koti atsakymo, nes jį duoda tas 
atstumdamas pats p. Kastytis, tam pačiam 

leisdamas save “Naujienų" numeryje ir tam 
išrinkti į KLCT. Šiuo atžvilgiu pačiam straipsnyje. Jis galvoja. 
“N. L.” tikrai būtų naudingiau, kad. galbūt, laikraščio tolimes- 
jeigu jos Redaktorius būtų už- nės egzistencijos reikalas būtų 
ėmęs neutralią poziciją ir bar,- išgelbėtas — “N. L.” Redakto- 
dęs ieškoti paspirties iš abiejų rių pakeitus žmogumi, kuris 
grupių.

“Kanados

nados lietuvių sujungta finan
sinė parama. Laikraštį turi 
remti abi grupės — ir KLCT. 
ir KLS. Tačiau Redaktorius p. 
Kardelis pasirinko 
mintingą liniją. 
KLCT. visiškai 
KLS ir. netgi.

to. reikia pasakyti, įdomus ir, 
kartu išmintingas, patarimas.

Tiesa, atrodo, jog paskutiniu

KLCT susirinkime ir išdavus 
iždininkui tą liūdnąjį raportą, 
iš kurio paaiškėjo, jog kasoj 
tėra tik 40 dolerių, diskusijų 
metu buvo prikišta, kad KLCT 
pinigų telkimas labai sumažėjo 
nuo to meto, kuomet, atvykus 
p. Kardeliui, prasidėjo įvairių 
kombinacijų iššauktos rietenos

nėra in corpore įsivėlęs į KLCT Kanados lietuvių tarpe. Tuomet 
Sąjunga, ir KLS piautynes. Tai vis dėl- p. Kardelis pareiškė, jog jis ga-

lįs pasitraukti, tik turi jam bū
ti pranešta prieš dvi savaites/ 
kada jis turi tai padaryti...

Kažin, ar ne per vėlai susi
prasta?

•

Toliau. KLC Tarybos parei
gūnai, išduodami savo veiklos 
raportus įvykusiame Montrea-. 
lyje seime, atvaizdavo savo dar-, 
bus dideliais ir gražiais. Iš ra
portų atrodė, jog Centro Tary
ba “daug” ir siuntinių išsiuntė 
tremtiniams į Europą ir “daug” 
viso kito nuveikė. Deja, čia ir 
vėl tas KLCT “neprietelius” 
“Naujienos” (Nr. 101) pakiša 
savo koją tam “organizacijų į 
centrui” Montrealyje KLC Ta-- 
rybai. Jos, savo korespondento 
V. Žemaičio lūpomis, straipsny
je, užvadintame: • “Montrealo 
Margumynai” apie siuntinius, 
tarp kita ko, šitaip rašo: “Kas 
dėl tremtinių šelpimo, tai Mon
trealo organizacijų vadai žiūri pasėkoje norėtųsi paklausti or- 
primerktomis^ akimis. Per visą ganizacijų vadų, kur dingo per 
praėjusią vasarą sekmadieniais įvairius parengimus gauti pini- 
buvo rengiamos gegužinės, ku- gai? Nes, kiek yra žinoma, Vo- 
rios davė nemažai pelno, nes kietijoj* gyvenantiems tremti- 
kiekvienas, ten 
tikslui aukojo, 
Atėjus žiemai, 
parengimai su 
duoda nemažai

Dirbs kaip specialistas
Jau kurį laiką Toronte gyve

nąs dipl. inž., geodezijos spe
cialistas J. Jasinevičius, pada
ręs atitinkamų žygių, gauna 
darbo savo specialybėje. Gegu
žės mėn. pradžioje išvyksta į 
Ottavą, iš kur vėliau valdžios 
lėšomis su ekspedicija tyrimų 
darbams į Vakarų Kanadą.

— tik vienam
— pritarianti

Daugėja lietuvių
Naujųjų lietuvių tremtinių 

Torontas yra mėgiamas ir visi, 
atlikę darbo sutartis, pasirenka 
jį sau gyvenamąja vietove. 
Kaskar vis matomi nauji vei
dai. Galimas dalykas, kad To
rontas taps naujųjų lietuvių 
“sostine”. Didėjant skaičiui vis

Kun. Pranciškus M. Ju
ras, katalikiškos spaudos 
didis apaštalas, Nekalto labiau stiprėja ir kultūrinis gy- 
Prasidėjimo Seserų spaus- venimas, ir tuomi kuriama vie
tų vės įsteigėjas. Jis daly- na iš didžiausių Kanados lietu- 
vaus Seselių Seime ir pa- viškųjų kolonijų.
sakys pamokslą.

skyriaus

pelno, nes kietijoj gyvenantiems 
dalyvavęs, šiam niams per tą laikotarpį labai 
kiek išsigalėjo, 
daromi įvairūs 
alum ir t.t. Jie 
pelno. To viso

mažai pakietų buvo pasiųsta”... 
Klausimas tikrai vietoj ir jo 

žodžiai kai kam gana kartūs...
Pr. AL

K. L S-gos Toronto skyriaus 
susirinkimas

Balandžio mėn. 10 d. įvyko 
K. L. S-gos Toronto skyriaus 
susirinkimas, kuriame tarp 
svarbiausių dienotvarkės punk
tų buvo atstovų pranešimai iš 
atstovų suvažiavimo, įvykusio 
kovo mėn. 26 - 27 dienomis 
Montrealyje. Išklausius atstovų 
pranešimų, buvo klausimų ir 
diskusijų Kanados lietuvių or
ganizaciniais reikalais. Pasiū
lytos trys rezoliucijos sąryšy 
su įvykusiu atstovų suvažiavi
mu. Bet dėl laiko stokos susi
rinkimas turėjo būti nutrauk
tas ir atidėtas sekančiam kar
tui.

Balandžio mėn. 24 d. susirin
kimas buvo tęsiamas ir priim
tos sekančios rezoliucijos. Vie
na 83 balsais,
balsuojant prieš, 
atliktam atstovų darbui atsto
vų suvažiavimo metu Montrea
lyje. Kita rezoliucija pasisaky
ta (87—už ir 2—prieš) prieš 
tendencingą “Nepriklausomoje 
Lietuvoje” (Nr. 16. 108, 1949. 
IV. 21). tilpusią korespondenci
ją, labai neteisingai aprašytą 
K. L. S-gos Toronto
susirinkimą, įvykusį balandžio 
mėn. 10 d. Trečioji rezoliucija 
buvo priimta, kuri pasisakė 
prieš K. L. C. T. informacijos 

'ir spaudos skyriaus “Neprikl.
Lietuviški Mintai .Lietuvoje” skelbiamus straips.

kiršinančius ir ardančius 
Didėjant lietuvių skaičiui, su- vienybę Kanados lietuvių tarpe, 

kuriama vis daugiau ir lietuviš- Užbaigus svarstyti organiza- 
kų šeimų. Ypač daug suoutktu- cinius klausimus, kalbėjo p. 
vių vadinamųjų “dipukų” tarpe.-Gylys, buvęs Lietuvos pasiun- 
Labai džiuginantis faktas, kadjtinys Švedijai, apie Švedijoje 
99% sudaromų šeimų yra gry- Į gyvenančius lietuvius ir Lietu- 
nai lietuviškos. Paskutiniu me-'voje esamą padėtį.

Foto: E. Gumblevičiaus.
Toronto oktetas su savo vedėju p. Verikaičiu 

vidury. Iš kairės į dešinę: J. Zubrickas, St. Janavi
čius, L. Racevičius, J. Cekelis, V. Verikaitis, A. 
Brazys, M. Norkus, A. Skrebūnas ir A. Misiūnas.

misijų vedėjas kun. Remšelis. 
Kaip paprastai, 11 vaL irgi at- 
laikė šv. Mišias parapijos kle- 

^°S bonas kun. P. Ažubalis, pasa-
Tarp balandžio mėn. 10 ir 17 kydamas gražų' pamokslą ir 

d. Toronto lietuvių parapija tu- palinkėdamas savo parapijie- 
rėjo misijas. Jas vedė iš Ame- čiams malonių ir palaimintų šv. 
rikos atvykęs prof. kun. dr. V. Velykų švenčių. 
Remšelis ,MIC. Kadangi didelė 
dalis parapijiečių dirbs ‘dieno
mis, todėl ir konferencijos bu
vo laikomos vakarais — nuo 
darbo laisvu laiku. Tenka pa
brėžti, kad susidomėjimas misi
jomis buvo didelis ir kiekvieną 
kartą bažnyčia buvo pilnutėlė. 
Misijonieriaus paraginti, para
pijiečių didelė dalis atliko ve
lykinę išpažintį ir ėjo Velykų 
rytą prie Dievo Stalo. Ypač 
džiugus reiškinys, kad čia gra
žiai pasirodė vyrai.

TORONTO

Velykų šventės

Padėkime PCytefe
SA.TĖVO KAZIMIERO

AB1INAM PAMINKLUI

Tik laike pa
maldų buvo pasigesta velyki
nių giesmių.

Vakare įvyko pasišokimas 
parapijos salėje, kur besilinks
minančių 
kad truko 
sukti.

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonierių 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 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį. Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų šaltinį di
delėmis 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 nepa
jėgs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
ilgio, 560 puslapių, hiksusiniais 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. a. Tėvo Kazimiero pa
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

366 West Broadvray South Boston 27, Mass.

buvo sausakimšai, 
vietos net ir apsi-

Oktetas

Torontiečiams gerai pažįsta
mas p. Verikaičio oktetas nuo
lat repetuoja ir plečia lietuviš
kų dainų bei giesmių repertua
rą. Iki šiol su pasisekimu daug 
kartų pasirodęs švenčių, kon-

Prisikėlimo pamaldos buvo certų ar šiaip kokių minėjimų 
pradėtos 7 vai. ryto. Gausiai proga, oktetas yra įsigijęs 
dalyvaujant parapijiečiams, Re- daug simpatijų torontiečių 
surectio šv. Mišias atnašavo tarpe. Tą parodo nuolat net po4

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

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

Vardas -----------------------------------------------------------
Adresas________ ".........   ....................i........ -
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