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• Gana tylos!
• Gana tylos!!
• Gana tylos!!!

Gal kai kas nustebs,

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

Vyskupas Ketteteris.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3M Broadway, S. Boston 27, Masa.
4------------------------------ ----------

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly 

Newspaper
Published every

TUESDAY and FRIDAY

SIX CENTS.

kad

ir mūsų galimos

II
žinome, dabartiniu) 
pilnaties sesijoje

viršuje uždėjau tris tokias pat 
antraštėles, tik su didėjančiu 
skaičiumi šauktukų. Tačiau, pa
siskaitę, toliau šių pastabų ei
lutes, gal visi įsitikins, jog me
tas iš pagrindų baigti tylos po
litiką.

Mes visi gerai žinome ir nu
jaučiame, kad kiekviena diena, 
naikinamo  j ir teriojamoj. mūsų 
Tėvynėj, neša mūsų tautai 
skaudžiausius nuostolius. Kas
dien žudomų ir tremiamų mūsų 
tėvynainių kraujas ir ašaros ne 
vien šaukiasi dangaus keršto, 
bet šaukiasi 
pagalbos...

•

Kaip visi 
metu UN-o
yra priimtas nutarimas ištirti 
Vengrijos Kardinolo Mindszen- 
ty ir Bulgarijos protestantų 
dvasiškių bylą. O mes, lietu
viai, argi galime užmiršti, kad 
ir mūsų aukštieji dvasininkai, 
kaip J. E. arkivyskupas M. Rei
nys, vyskupai: T. Matulionis, V. 
Borisevičius ir P. Ramanaus
kas, o taipogi apie 500 kunigų 
pavergtoj Tėvynėj — yra din
gę be pėdsakų? Šito, manau, 
mes negalime užmiršti, tuo la
biau, kuomet dabar yra proga. 
Jeigu pasaulis šitų baisių reiš
kinių pavergtoj Lietuvoj neži
no, ar nenori žinoti, tad, mūsų 
visų lietuvių pareiga — jiems 
apie tai priminti.

Žinokime, kad pasikliauti 
vien mūsų laisvės kovų vadais: 
ponu Sidzikausku ir prel. M. 
Krupavičium, dabar atsilankiu-
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Buvusio Toronto, Kanada, Arkivyskupo rūmai, kur dabar įrengtas N. Pr. 
Švč. P. Marijos Seserų Kongregacijos vedamas kūdikių lopšelis.

U Pradėta Rinkliava Lawren- 
ce, Mass. KataHkų Kolegi

jas Rūmams

.4
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Virš 7000 rinkėjų pradė
jo Bostono Arkivyskupi
joje rinkliavą Lawrence, 
Mass. Katalikų Kolegijos 
rūmams.

Nusistatyta surinkti ne 
mažiau vieno milijono do
lerių.

10,153 Išvietinti Žmonės Atvyks 
Laivais Per Gegužės Mėnesį

5 metų lietuvaite buvo 20,000 
Dipukas

tasis

lietuvės Seserys Kanadoje
Tarp daugelio tremtinių.su kuo rūpinasi Vyskupas 

Europoje buvo ir 8 N. Pr.lB. Webster.
Švč. P. Marijos seserys.1 Toronto Kardinolo leidi- 
Negalėdamos ilgai atvyk-jmu N. Pr. Švč. P. Marijos 
ti į U.S.A. praeitais me-;Seserų namas kanoniškai 
tais jos gavo Toronto j įsteigtas 1948 metais lap- 
Kardinolo Jo Eminencijos I kričio 2 dieną. Tenai šian- 
J. C. McGuigan kvietimą dien yra 12 N. Pr. Švč. P. 
atvykti į Toronto miestą, Marijos Seserų Kongrega- 
Kanadoje. Čia joms buvo i ei jos narių. Namo Vyres- 
pavesta kūdikių lopšelis—įnioji yra Sesuo M. Apali- 
Neil McNeil Infants nara, Amerikos lietuvaitė, 
Home, 9 Wellesley Place. kilusi iš Providence, R. I

Acheson Vis Dar Nenori 
Priimti Franco

Radio Siųstuvas "Voke of 
America" Berlyne Trans

liuos ir Lietuvai
—

Berlynas — Amerikos 
radio siųstuvas Berlyne 
“Voice of America” deda 
visas pastangas, kad jo 
duodamas žinias į Sovietų 
Sąjungą ir jų užimtus 
kraštus negalėtų sutruk
dyti.

Oficialūs Amerikiečių 
sluoksniai praneša, kad 
RJAS siųstuvas Berlyne, 
Amerikiečių karo vadovy
bės kontroliuojamas, bus dinukė, 

20,000 iki dviem broliukais atvyko į 
Valley City, N. Dakota. 
Laivas “General Taylor” 
atplaukė į New Yorką ge
gužės mėn. 4 d. Visų į 
Jung. Valstybes vykstan-

Washington, D. C. — 
Apskaičiuota, kad per ge
gužės mėnesį atplauks 12 
armijos transporto laivų 
su 10,153 išvietintais žmo
nėmis į Jung. Valstybes. 
IRO ir Amerikos armijos 
laivai plaukia iš Bremen- 
haven, Vokietijos, 
Yorką, Bostoną 
Orleans.

Balandžio 26 d.
menhaven, Vokietijos iš
plaukė laivu ‘General Tay- 
lor’ jau antrąją dešimtį 
tūkstančių viršijanti išvie
tintų žmonių partija. Ly
giai 20,000-tasis DP —lie
tuvaitė, Janina Vaitkevi
čiūtė, 5 m. amžiaus blon- 

su tėveliais ir

I 
ir

iš

New 
New

Bre-

Įčiųjų DP ketvirtadalis — 
lietuviai. IRO ir Amerikos 

! armijos laivų vidutiniai 
plaukia apie po 3 per sa
vaitę.

Grohn tarpzoninėj sto
vykloj, kuri yra 18 mylių 
į vakarus nuo Bremeno ir 
35 mylias į pietus nuo 
Bremerhaven, iš kur lai
vai plaukia — keliaujan
tiems tenka pabuvoti apie 
itarp 7 ir 10 dienų. Čia 
Jungt. Valst. imigracijos 
valdininkai jau galutinai 
patikrina ir keleiviai veža
mi į laivą. BALF-ui 
laiką keliaujančiųjų 
siunčiami sąrašai. 
New Yorką pasiekia 
savaitę prieš laivui atplau
kiant.

Grohn stovyklos kape
lionu yra kun. Šarka, o gy
dytoju Dr. Blažys. Jie 
daug lietuviams gelbsti.

visą 
pa- 
Jie 

apie
Washington, D. C. —

Valstybės sekre torius 
Dean Acheson pareiškė 
spaudos konferen c i j o j, 
kad klausimas apie atnau
jinimą diplomatinių san
tykių su Ispanija priklau
so pirmiausia nuo Vakarų 
Europos valstybių, kurios 
vis dar nenori priimti ją į 
savo tarptautinę šeimą.

Sekretorius Acheson sa
kė, kad Fran

padidintas nuo 
100,000 wattų.

Šito pajėgumo stotis be 
didelio vargo galės per
duoti žinias į tokias Sovie
tų Rusijos okupuotas sri
tis, kaip Lietuva, Lenkija, 
Čekoslovakija, Rumunija 
ir toliau.

i 
I 
I

I

Rusai Panaikino Berlyno
Daug išmotam 

bedarbiams. _ . . . _ * t- ;i i x x . T . ».ad Francfc dar tebe-siam į JAV. yra permaia. J»e ir Tai buvusio Toronto Arki- keletą metų gyvenusi Uę- .A ui?.T;X- ~ .
tai'n turi-Airlplp našta npžti lrn-linraViinzi rainoi iiinax 4r»< toriai IT MnviCiiflt JI . ULglllWn^ęp . . I VVasllington, D. C.  Z1.U-

nas pagrindmęs laisves. Įsakingas vaIdžios pareigu-
Taigi Jung. Valstybės (nas pareiškė, kad šiuo me- 

susilaikys nuo balsavimo i tu Jungtinėse Amerikos 
Jungtinių Tautų susirinki-j Valstybėse bedarbių drau- 
me už pilnų diplomatinių į dos mokestis mokamas 
santykių atnaujinimą su 12,051,000 nedirbančių dar- 
Ispanija. I bininkų.

taip tūrT didelę naštą nešti ko-j vyskupo rūmai, 
voje dėl sutriptos Lietuvos Ne- **■
priklausomybės. 1

Šį momentą turime išnaudoti 
visi lietuviai ir pakelti balsą, ] 
skiriamą demokratinio pasaulio ] 
viešumai, su klausimu: “Argi 
mūsų bebaigiama terioti dva- 
siškija yra blogesnė už Vengri- ] 
jos. Bulgarijos ir kitų kraštų 1 
dvasiškius?!.. Jei paukščiai ir ) 
žvėrys turi teisę būti laisvi, tai 
argi Lietuvos žmonės neturi 
teisės reikalauti laisvės?!..

Visi lietuviai, kur begyventu- 
mėm: dideliuose Kanados plo
tuose ar Jungtinių Amerikos 
valstybių žemėje, visos organi
zacijos ir visokiausi sambūriai 
— darykime susirinkimus, pri
imkime protesto rezoliucijas 
prieš barbariškus bolševikų 
darbus ir siųskime jas Ameri
kos Statė Departamentui arba 
tiesiai UN-o Vadovybei, prašy
dami, kad įtrauktų mūsų skun
dus į darbotvarkės punktus. 
Juk UN-o konstitucijoj ir ben
drame jos išaiškinime — yra 
pasakyta, kad į UN-o ansam- 
blėją gali kreiptis su skun
dais net paskiri asmenys, jei 
tai liečia žmogaus laisvės teisių 
pažeidimą.

Taigi, gana tylos!

Arba vėl. Artėja birželis... 
Tas baisusis, kruvinas ir tra
giškas birželis, prisiminus jį to
kį, koks jis mūsų tautai buvo 
1941 m. Juk tada tūkstančiai 
mūsų brolių, seserų ,tėvų, mo
tinų ir artimųjų troško, mirė, 
gyvuliniuose vagonuose ir buvo 
tremiami į Sibirą. Argi mes 
neprisiruošime tinkamai tos 
dienos paminėti? Ar mes nera
sime tai reikalingu pasakyti 
pasauliui ir iškelti į viešumą 
žiauriausią šių laikų mūsų tau
tos epopėją? Ne, mes negalim 
likti tylūs ir nebyliai prieš tokį 
barbarišką okupantų žygį! Mes

Tęsinys 2-rame puslap.

___t ______ , juose jo'tuvoj, tenai ir NoviČijatą 
paties testamentu moder-! atlikusi, 
niškai įrengtas kūdikių! 
opšelis. Priimami kūdi

kiai nuo 9 dienų iki 18 
mėnesių. Seselės šiai įstai
gai vadovauja. Šiuo laiku 
kūdikių lopšelyje be sese
lių dar dirba keliolika 
tremtinių atvykusių iš Vo
kietijos. Tarp jų žinoma 
gydytoja Dr. E. Jasevičiū- 
tė. Taip pat yra vietinių 
kanadiečių slaugių. Kūdi
kių dabar yra 80. Tai vie
nintelė Toronto Vyskupi
jos išlaikoma šios rūšies į- 
staiga. Kūdikiai prižiūri
mi ir auginami pagal nau
jausius higienos ir peda
gogikos reikalavimus. Į- 
staigą labai globoja ir vi-

I

Šiuose nesenai įsteigtuo
se Namuose dabar jau yra 
atidarytas Postulatas nau
joms kandidatėms priimti. 
Kiek girdėti atsiranda vis 
daugiau kandidačių iš at
vykusių tremtinių tarpo. 
Džiugu, kad ši Lietuvaičių 
Kongregacija įsikūrė Ka
nadoje, kur iki šiol dar 
nebuvo nei vienos lietuviš
kos vienuolijos. Čia gali
me įžiūrėti ypatingą Die
viškos Apvaizdos globą 
lietuvių tautai ir juo la
biau sieloms trokštan
čioms visiškai pasiaukoti 
Dievui ir norinčioms tą 
auką sudėti lietuviškam 
vienuolyne.

I

—At-

mokamas

LDS Seimas - Birželio 26-27
t

Lavvrence, Mass.

Brocktone Įvyks Iškilmės
Kunigą Jubiliatą Pagerbti

Sekmadienį, gegužės 15 
d. š. m. Šv. Roko lietuvių 
parapijoj, Brockton, Mas- 
sachusetts įvyks nepa
prastos iškilmės pagerbti 

Pranciškų V. 
jo 25 metų 

jubili e j a u s

Sviokla. Giedos parapijos 
choras, vadovaujamas Se
selės Imeldos, J. C.

kleb. kun. 
Strakauską, 
kunigystės 
proga.

Tą dieną, 
šv. Roko lietuvių par. baž
nyčion Jubiliatą kun. Pr. 
V. Strakauską įlydės pro
cesija. Jubiliatas atnašaus 
šv. Mišias, dalyvauųant J. 
E. vyskupui Petrui Bu
čiui, MIC. Asistuos kun. 
Pranciškus J. Juškaitis ir 
kun. Kazimieras Vengras, 
MIC. Pamokslą pasakys 
kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC., Jubiliato giminaitis. 
Ceremonijų vedėju bus 
klierikas Edmundą# A.

10 vai. rytą,

Iš Vakarų traukiniai jau pasiekė 
Berlyną

Berlynas, Vokietija —Jos klausimas bus svarsto- 
Trijų šimtų dvidešimt aš- mas keturių didžiųjų už- 
tuonių dienų Sovietų Ru- sienio ministerių i—' 
sijos blokada pasibaigė iš kime Paryžiuje. Nuo 
trečiadienio į ketvirtadie
nį, 12.01 vai. vidunaktį 
Berlyno laiku, o Dienos - 
šviesos taupymo laiku — 
trečiadienį, 7:44 vai. vaka
re.

Berlyno gyventojai tuo
jau gavo daugiau elektros 
šviesos. Tuojau iš Vakarų 
Vokietijos — Britų ir A- 
merikos zonų paleista mo
toriniai vežimai ir trauki
niai. Atvežta anglies ir 
kitokių reikmenų. Rusai 
taip pat paleido vežimus į 
Vakarų Vokietiją.

Jung. Valstybių sekreto-

Iš priežasties Dievo Kū- konstitucija priimti ir kiti 
no šventės pamaldų LDS svarbūs klausimai. 
Seimas nukeliamas į sek-Į 
madienį ir [' " 2
birželio - June 26 ir 27 dd. stovus ir paruošti suma- 
š. m. Vieta: šv. Pranciš- nymus organizacijos gero- 
kaus lietuvių parapijoj, vei. 
Lavvrence, Mass. Sekmadienį,, birželio 26

Seimas prasidės 11:45 d. kaip pamaldose, taip ir 
vai. vidudienį šv.Mišiomis,iC_l— r-— *— — -
kurias atnašaus kleb. kun. skaitomos paskaitos, galijrius Acheson įspėja visus,

i Kviečiame visus apskri- 
pirmadienį, čius ir kuopas išrinkti at-

• evr 11 —X_______ __ -____ -

susirin-
> to 

susirinkimo labai daug 
priklausys tų valstybių 
santykiavimo klausimas.

Sovietų Rusija stengsis 
kodaugiausia išsiderėti. 
Kai kas prisibijo, kad Pa
ryžiaus konferencijoje ne
pasikartotų Jaltoj padary
tos klaidos. Bet gal jau 
bus pasimokinę ir mūsų 
diplomatai ir taip lengvai 
nepasiduos bolševikų suk
tai politikai.

Kolumbo Vyčių Seimas
Seimo posėdyje, kur bus

6 vai. vakare, parapijos 
salėje įvyks šaunus ban- 
kietas Jubiliato garbei. 
Bus graži sveikinimų, dai
nų ir muzikos programa. 
Sveikinimo kalbas pasa
kys Brocktono miesto ma- 
yoras Joseph H. Downey 
ir kiti miesto valdininkai; 
Lietuvių Vienuolijų va
dai; profesionalai. Bus ir 
vaidinimų.

Bankieto programą mal
da pradės J. E. vyskupas 
Petras Bučys, MIC. Prog
ramos vedėju bus kun. 
Pranciškus J. Juškaitis. 
Programa baigsis Jubilia
to kun. Strakausko kalba 
ir Lietuvos himnu.

Pr. M. Juras, LDS Centro 
pirmininkaą, Pamokslą 
pasakys Prel. Jonas Bal
kūnas iš Maspeth, L. I., 
N. Y.
•Po pamaldų, 1 vai. po 

pietų, parapijos salėje vie
tinės šeimininkės pa vai- ■ 
šins Seimo dalyvius už
kandžiais.

2 vai. po pietų prasidės 
Seimo posėdis. 2:30 vai.— 
skaitys paskaitą prof. Dr. 
S. Sužiedėlis. Koreferentai 
— kun. Pr. V. Strakaus- 
kas ir Dr. Ona Labanaus
kaitė. Kitą paskaitą skai
tys Dr. Petras Kaladė. Ko
referentai — adv. Anta
nas J. Young ir p. Pranas 
Razvadauskas.

Vakare bus graži susi
pažinimo programa para
pijos salėje, Bradford St.

Seimas svarbus. Jame 
bus iškeltas naujo sąjū
džio klausimas, bus pasiū
lyta nauja organizacijos

dalyvauti visi, kad ir ne 
atstovai, jeigu tik įdomau
ja LDS organizacijos vei
kla.

Kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, 
Sekretorius.

kad Berlyno blokados pa
naikinimas tai dar nereiš
kia, kad Vokietijos prob
lemos išspręstos. Vokieti-

t
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Rumunijoj suimta 600
Mgg

Rumunijoj suimta ir lai-

Taunton, Mass. — Gegu
žės 10 d. susirinko garsios 
Amerikoj katalikiškos Ko
lumbo Vyčių organizaci
jos 1000 delegatų į savo 
seimą.

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

Salėm, Mass. Ęrookline, Mass.

šeštadienį, gegužės 14 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo-* ar r r

koma kalėjime apie 600 jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
Bizantijos Rito Katalikų sveikinimai ir kalbos.
kunigų už tai, kad jie ne-! 
įsideda į komunistų palai-! 
j komą Ortodoksų bažnyčią,!

n l.n ..4 »—i« n i 1 v .

ities — 1600 kilocycles, Brookline, Mass. 
' giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą. 

Kalbės kun. Jonas C. Jutkevičius iš Worcester, 
Mass..

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

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

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

kurią dabartiniai komu
nistiški Rumunijos valdo
vai naudoja saviems tiks-i 
lama.

Kartu daug suimta ka
talikų kunigų, Lotynų Ka
talikų Rito, o taip pat ir 
kunigų, priklausančių ko
munistų palaikomai Orto
doksų bažnyčiai.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gegužės 15, 9 vai. .rytą iš WVOM sto- 
i., išgirsime

J

tremtini%25c5%25b3.su
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Kun. Pr. V. Strakauskas, 
Šv. Roko lietuvių par., 
Brockton, Mass., klebonas 
— Jubiliatas. Sveikiname!

Kun. Pr. Strakauskas

Gegužės 23 d., 1924 m.’ 
šv. Kryžiaus Katedroje, j 
Boston, Mass. buvo įšven
tintas kunigu So. Bostone 
gimęs ir augęs jaunuolis 
Pranciškus V. Strakaus- • 
kas. Šventimus suteikė 
jam Jo Eminencija Kar
dinolas O’Connell. Pirmas 
iškilmingas šv. Mišias at
našavo Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, So. 
Bostone geg. 25 d.

Džiaugėsi kun. Pranciš- 
ko motutė Agota ir bro
lis Juozas, tik kartu nega
lėjo džiaugtis jo tėvelis, 
kuris metai prieš įšventi
mus nuėjo amžinybėn. Bet 
jis džiaugėsi danguje.

Jubiliatas kun. Stra
kauskas iš pat jaunų die
nų nuo savo tėvelių išmo
ko lietuvių kalbą ir pami
lo lietuvybę. Baigęs pradi- daug dirbo po Pirmojo Pa- 
nę mokyklą So. Bostone, saulinio karo kovoje dėl 
1911 m. įstojo į Boston Lietuvos laisvės ir nepri- 
College High School ir pa- klausomybės. Jau tada jis 
skui į Boston College. Pa
starąją lankė du metu. 
Jausdamas paša ūkimą 
Dievui tarnauti, rudenį 
1918 m. įstojo į Šv. Jono 
Seminariją, Brighton.

Lankydamas aukštesnę 
mokyklą ir kolegiją, lais
vu laiku nuo mokslo dar
bavosi jaunimo tarpe — 
Marijos Vaikelių draugi
jėlėje, Vyčių, Moksleivių 
ir LDS kuopose: vakarais 
mokė kitus lietuvių ir an
glų kalbų. Jis ir spaudoje 
pasižymėjo. Organizuo
jant Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą ir steigiant laik
raštį “Darbininką”, Pran
ciškus Strakauskas ir jo 
mamytė Agota dalyvauja 
pirmame steigiamajame 
susirinkime birželio 10 d., 
1915 m. “Darbininkui” pa
sirodžius, jis pradeda ra- 
šynėti žinutes, jaunimui 
lengvus straipsnelius, ir

parodė didelę meilę savo 
tėvų kraštui — Lietuvai. 
Toji meilė savo tėvų kraš
tui ir kalbai pas jį augo ir 
didėjo, ir jis prie kiekvie
nos progos stengiasi tą 
meilę įkvėpti visiems — 
jaunimui ir senimui.

Nuo 1929 m. klebonau
damas Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Lowell, 
Mass. per 19 metų labai 
daug nuveikė katalikybės 
ir lietuvybės srityje.

Brocktone, Šv. Roko lie
tuvių parapijoj klebonau
ja dar tik vieni metai, ir 
jau daug ką nuveikė. Di
džiausias darbas tai su
kelti fondą naujos bažny
čios, mokyklos ir kleboni
jos statybai. Taip pat — 
statyba bažnyčių žmonių 
Širdyse.

Visose parapijose, kur 
tik jis buvo, rado parapi
jiečių, ypač jaunimo pri-nuo to laiko pradeda ben- j^uuimu Fo-

dradarbiauti ne tik ‘Dar-J° sumanymams ir 
bininkui”, bet ir kitiems įdarbams-
mūsų laikraščiams. Per du j Pažymėtina, kad kleb.
metu jis buvo “Tautos Ry
to” administratorium.

Tapęs kunigu ir būda
mas vikaru So. Bostone, 
kur klebonavo J. P. Prel. 
Dr. K. Urbonavičius, dau
giausia darbavosi su jau
nimu. Dažnai vedė jauni
mui skyrių “Darbininke”, 
ir tik parapijinis darbas 
ar kitos kliūtys priversda
vo jį pertraukti.

kun. Pranciškus V. Stra
kauskas už didelius nuo
pelnus LDS organizacijai 
buvo pakeltas Garbės Na
riu.

Taigi sveikiname Jubi
liatą kun. Pranciškų V. 
Strakauską, LDS Garbės 
narį, ir linkime jam stip- 
'rios sveikatos ir Dievo pa
laimos visuose jo darbuo- 
|se.

UN-o PRIĖMĖ IZRAELĮ Į SAVO 
NARIŲ TARPĄ

Meadou, N. Y. — Gegu
žės 11 d. UN-o vakarinia
me savo pilnaties posėdy
je priėmė Izraelį, kaipo 
59-tą narį, į savo tarpą. 
Už Izraelio priėmimą į 
UN-o balsavp 37 jo nariai, 
prieš — 12 ir 9 susilaikė. 
Susilaikiusiųjų tarpe buvo 
ir Did. Britanija. Jung. 
Am. Valst. prisidėjo’prie 
daugumos balsų.

Kai tik buvo paskelbti 
balsavimo rezultatai. Ara
bų bloko valstybių atsto
vai protesto ženklan aplei
do salę. Pasiliko savo vie
tose tik Pakistano valsty
bės delegacija.

Nuo to laiko, kai UN-o 
buvo įsteigta prieš keturis 
metus San Frabcisco 
mieste t’k iš 51 nario, da
bar jos narių skaičius yra 
padidėjęs iki 59.

Kultūros tonbarys
Tenka skaityti mūsų 

spaudoje, kad Chicagos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DARBININKAS 
I. F Y.

Visiems Amerikos lietimams

Kur tik lankiausi, visur iš Jūsų patyriau tiek 
nuoširdumo, kad turiu drąsos priminti Jums vieną 
svarbų reikalą.

Iš tikrų šaltinių patyriau, kad nuo dabar trėmtr-
. .i iš E ropos į Ameriką bus vežami daug skaitim- 

r.ag1 šio . Tačiau ietuviams sutarčių yra tik 
. au jų r epaka..s net iki šios vasaros galo. Po 

.Jos vasaros atvažiuotų visokių kitų tautybių tik ne 
dėtuvių. O Vokietijoje yra apie 20,000 lietuvių, kurie 
neturi giminių nei Amerikoje, nei Kanadoje. Jeigu jiė 
gautų greitai sutartis ir jie galėtų greitai atvykti į A- 
meriką. Jų tarpe yra daug labai gerų žmonių. Nega
lę greitai sutarčių jie iškriks į Australiją ir kitus 
kraštus, o jų skaičiun į Ameriką atvyks nelietuviai.

Aš kreipiuosi į kiekvieną Amerikos lietuvį pra
šydamas padėti atvykti į Aiheriką aniėms lietuviams 
dar neturintiems sutarčių. Reikia skubėti, nes ilgiau 
to nepadarius gali būti per Vėlu. Pačios Amerikos in
teresas reikalauja, kad čia atvyktų geri žmonės. Jei
gu ir lietuvių visokių pasitaiko, tai bendrai tremtyje 
lietuviai yra atsižymėję kaip dori, darbštūs ir kultū
ringi žmonės. S •

Lietuviai, vieni kitus pasiraginkite ir paskubėki
te. Kreipkitės ar į savo klebonus, ar į BALF-o atsto
vus: jie jums pasakys ką turite daryti. Pasitikiu ypa
tingai lietuviais veikėjais, kad jūs padėsite kitiems 
mano kreipimąsi suprasti ir įvertinti. Visiems Dievas 
atlygins, o Lietuva liks Jums visada dėkinga.

Jums už viską dėkingas «ir linkėdamas Dievo pa
laimos

2

SOVUTAMS VIS KOPI
TREMTINIAI

Maskvos radijas apkal- valstybės imtųsi tarpinin- 
tino Jungtines Va'stybes, kavimo pašalinti dabarti- 
Britaniją ir Prancūziją, nį Airijos padalinimą, 
kad jie sulaužė repatrija- Kaip žinoma, Šiaurinė 
cijos reikalais sudarytą Airijos dalis įeina į Angli- 
Yaltoj šusitarihftą su Sb- još ribtfs Įrita: Airija jau 
vietų Sąjungą. Kalbėtojas sudaro visiškai savystovę, 
reikalavo, kad šios vakarų nepriklausomą Airijos Re- 

r-tstybes grąžintų į So-spt ““
vietų Sąjungą sovietų* pi- i > ir labai sunkių airių 
liečius, dabar esančius kovų su anglais, kurie 
svetimosė valstybėse. Jis stengėsi visą Airiją, esan- 
pareiškė, kad Sovietų Są- čią čia pat prie Anglijos, 
junga tuojaus' pasiuntė į turėti Anglijos valstybės 
Vakarų valstybes jų trem- ribose.

4*. Prizmė Db
CuJvIlvI IHIUUUJOS 

niurną mBFgsiruf

. Tai pasiekta po

pareiškė, kad Sovietų Są- čią čia pat prie Anglijos,

tintus, kaip tik 1945 me
tais pasibaigė kara&

Tuo tarpu apie 600,00b 
jiems priklausančių trem
tinių, įskaitant ir rusus, 
palieka ir toliau Vakarų 
valstybių žinioj Italijoj, 
Vakarų Vokietijoj ir Aus
trijoj ir daugelis jų jau 
pasiųsti darbams į Jungti
nes Amerikos Valstybes, 
Britaniją Kanadą ir Pietų 
Ameriką.

Vyskupas Vincentas Brizgys.

Atvyksta Daugiau Lietuvių

Motto: Nepalikime ne vieno lie
tuvio tremtyje. Kvieskime 
juos skubiai pas save.

Apie š. m. 16 d., laivu! 
“Mercy” į New Yorką at-

11$ Trumanas

!•

DABARTIES MSTAB*

Vokietijoje?! 
kad mes,

Don Varnas Posto, antro
jo pasaulinio karo lietu
viai veteranai turi įsigiję 
savo namą, kurio patalpo
mis leidžia naudotis įvai- 

' rių lietuviškų organizaci
jų susirinkimams ir pa
rengimams.

j Yra labai sveikintinas 
dalykas, kad šio namo an
tro aukšto patalpose yra 
steigiamas Kultūros kam
barys, kuriame bus gali
ma rasti įvairios lietuviš
kos knygos ir žurnalai. 
Taip pat ir angliški laik
raščiai bei žurnalai. Kul
tūros reikalų komisiją su
daro: J. L. Juozaitis (Ja- 
tis), J. Stoškus, Mary 
Barnett, A. Šimkus.

Reikia tik palinkėti šiam 
“Kambariui” geriausios 
sėkmės ir kad tokių kam
barių atsirastų ir kitose 
lietuvių kolonijose. Be to, 

Tokiuose kambariuose tu- 
rėtų rasti vietos ir kiti lie
tuviško meno dalykai. J.L.

Jung. Valstybėse gegu
žės 1—8 d. buvo paskelbta 

vyksta šie lietuviai trem- šeimos savaitė. Ta proga 
tiniai: Prezidentas Trumanas at-

BuzenUenė, Bronėj Vio- siuntė šeimot savaitės or- 
leta, Ramūnas, Arūnas į " 
Maspeth, N. Y.

Čiurlionis, Vytenis, Da
nutė, Kristina į Lake- 
wood, Ohio.

Kalinauskas, Andrius, 
Birutė, Romualdas į 
Brooklyn, N. Y.

Lazauskaitė, 
Baltimore, Md. __ ___

Liudzius, Juozas į Lake- vieneto ir 
wood, Ohio.

Masteika, Juozas į Lin-į 
den, N. J.

Mockaitis, Jonas, Agota, 
Vytas, Jonas Zigmas į 
Creston, Iowa.

Ramanauskas, Birutė, 
Algimantas, Ramūnas į 
Brooklyn, N. Y.

Šarka, Jonas, Sofija, Jo
nas, Vytautas, Irena, Da
nutė į Flint, Mich.

Šeduikis, Mamertas į S. 
S. Pittsburgh, Pa.

Šilas, Petras, Rozalija, 
Vytenis, Aldona, Rasa į 
So. Merchantville, N. J.

Starkus, Gediminas į 
Manchester, N. H.

Talandis, Povilas, Artge- 
lė, Geradas, Vilija į Chica
go, m.

Titas, Karoline į CIeve
land, Ohio.

Vaičiūnas, Vincas, Ste
fanija, Aušra į Brockton, 
Mass.

Venckus, Stasys į New- 
ark, N. J.

Visockas, Leopoldas į 
Paterson, N. J.

Vembrė, Baltrus į New- 
ark, N. J.

Rumšas, Stasys į Chica
go, III.

Žukauskas, Bernardas, 
Monika, Rita, Algimantas 
į Elizabeth, N. J.

Šis sąrašas vėliau gali 
būti papildytas ar dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

Tautinė Massachusetts 
Valstijas Ligoninių Dienu
Boston, Mass. — Massa

chusetts valstijos Guber
natorius, Paul A. Dever, 
paskelbė gegužės 12 dieną 
šios valstijos Tautine Li
goninių Diena.

Gubernatorius savo at
sišaukime sako: pridera, 
kad kiekvienų metų viena 
diena būtų paskirta atsi
dėkojimui tiems vyrams ir 
moterims, dėl kurių pa
stangų žmoniškumo tar
nyboj tapo galimas pasta
tymas mūsų puikių ligoni
nių ir jose buvo įgalintas 
darbas. Kaikurios mūsų

Mtoma Šv. Tėvas ge
gužės m. 10 d. priėmė Di
džiosios Britanijos Prin
cesę Margaritą, kuri da
bar lankosi Italijoje.

Didžiosios Britanijos ka
raliaus Jurgio VI duktė 
Margarita 19 metų, kurios 
titulas yra ir Protestantų 
religijos gynėja, aplankė 
Šv. Tėvą, neatsižvelgiant į 
aršų priešinimąsi Didžio
sios Britanijos protestan
tiškų organizacijų. Kaip 
žinoma, Didžiosios Brita
nijos karališkoji šeima nė
ra katalikiška.

Vincės Jonuškaitės Koncer 
fa$New Yorke

į ganizatoriui, benediktinui ligoninės yra puikiausios
vienuoliui, Dr. E. Schmie- 
deler laišką, kuriame jis 
rašo, kad šeima ir namai 
yra Amerikos visuomenės 
pagrindas, o taip pat ir 
bet kurios kitos bendruo
menės. Nuo pat primityvi- 

. nių laikų žmonijos pasiek- 
Izabelė į laimėjimų didumas la- 

. _ _ ibai priklausė nuo šeimos 
_______ * nuo * jos para
mos, kurią ji teikė aukš
tesniųjų ir kilnesniųjų da- 

Turime pa- 
šeimos

pasaulyje.
Prašo visus Massachu

setts gyventojus šioje pa
minėjimo dienoje parodyti 
didžiausią įvertinimą sa
vo ligoninių, kurios deda 
visas pastangas dėl visų 
sveikatos gėrovės.

BacovOous Muzikos Klubo 
KORCtrnS • rarOCNI 

New Verte
lykų siekime, 
brėžti dvasines 
vertybes.

Būtų sunku įsivaizduoti 
pastovius namus, kurie y- 
ra nesutvirtinti giliu reli
giniu tikėjimu, ta viltimi 
ir pasitikėjimu Dievo Ap
vaizdos išmintimi, kuri 
vadovauja mums iš aukš
čiau.

MSnijOS UUpKfjS 
Here"“i r i

Austrijos Užsienių Rei
kalų Ministras Kari Gru- 
ber savo kalboj Salzbur- 
g’e pareiškė: “Mes norime 
pasakyti okupacinėms ga
lybėms Austrijoje, kad jų 
uždaviniai Austrijoje jau 
baigti ir tolimesnė okupa
cija nereikalinga”.

Haaja Vokietijoj Vėibva
Bonu, Vokietija — Nau

joji Vakarų Vokietijos 
valstybės vėliava, 49 bal
sais prieš 1, priimta senoji 
Weimar Vokietijos Respu
blikos balta, raudona, gel
tona spalvų vėliava.

Pažymėtina, kad šitokia 
pat vėliava yra priimta ir 
dabar Sovietų Sąjungos 
valdomoj rytinėj Vokieti
joj daly.

Prof. Vytauto Bacevi
čiaus Muzikos Klubas ren
gia 17-tą puikų koncertą 
ir Tapybos Parodą New 
Yorke Common Councii 
For American Unity salėj, 
40 East 40th Street, šešta
dienį, geg. 14 d., 8 vai. v.

Programoj dalyvaus se
kantieji artistai: žymiau
sias Lietuvos čelo virtuo
zas Mykolas Saulius; pir
maeilė Amerikos daininin
kė Dorothy Chapman ir 
tas Bacevičius, 
pianistas - komp. Vytau
tas Bacevičius. •

Be to bus įžymių Ame
rikos artistų Tapybos Pa
roda, kurioje dalyvaus ir 
lietuviai, o jų tarpe puiki 
tapytoja Alėxandra Mer- 
ker.

Po programos bus už
kandžiai. Įžanga tik $1.

Lietuviai kviečiami gau
siai susirinkti ir pasi
džiaugti savo meno pajė
gomis.

Penktadienį, gegužės- 
May 13 d., 8:30 vai. vaka
re, Town UaH, New York 
City, N. Y. įvyks artistės 
Vincės Jonuškaitės kon
certas - debiutas.

Vincė Jonuškaitė yra 
Lietuvos Valstybės Ope
ros žvaigždė, dainavus už
sienio operose, koncerta
vus įvairiuose kraštuose.

Balandžio 24 d. dainavo 
Jordan Hali, Boston, 
Mass., Lietuvių Radio Va
landos surengtame kon
certe ir paliko nepaprastai 
gerą įspūdį visiems. Labai 
gražiai ir artistiškai su
dainavo liėtuviškas liau
dies dainas ir arijas.

Taigi lietuviai turėtų 
dalyvauti ir šiame koncer
te ir tuomi įvertinti mūsų 
talentuotą dainininkę - ar
tistę.

Taika Earopej B« 200 
Metų

Berlynas — Į Berlyną 
atsilankęs Didžiosios Bri
tanijos Užsienių Reikalų 
Ministeris p. Ė. Bėvin pa
reiškė, kad jis tiki, jog 
Europoj bus taika nema
žiau du šimtus metų.

TOKICmuv nOrr irauJO V90v

ReikalMH^^Airijos

Pradžia 1-me pusi

negalime būti tylūs, kaip plau
namos avys, kada mūsų tautos 
likimas pastatytas ant kortos!

Iš anksto visi tam pasiruoš- 
kime: padarykime didžiulius 
protesto mitingus, kur galima, 
netgi su demonstracijomis, pla
katais, išnešamomis rezoliucijo
mis ir pan. Kodėl tai gali pa
daryti tremtiniai, būdami betei
siai, bebalsiai,
Juk prisiminkime, 
gyvendami užjūrio kraštuose, 
gyvename laisvose šalyse, kur 
niekas mūsų už tai nešaudys ir 
nebadys durtuvais, kaip darė 
su tremtiniais, o jie — vis dėl
to ryžosi tokiam veiksmui ir ė- 
jo demonstruodami, nors “žmo
nijos laisvės saugotojai” — iš
stojo prieš beginklius žmones 
su durtuvais ir nagaikomis...

Parodykime pasauliui, kad 
lietuvis nenori beprasmiai mir
ti nuo sužvėrėjusių barbarų 
rankų ir turi pilną teisę reika
lauti, kad būtų laisvas, kad gy
ventų ne nuolatinėj priespaudoj 
ir vergijoj! Prieš žmoniją ir 
prieš žmoniškumą — mes ne
same nusikaltę, taigi ir nega
lim būti baudžiami ir, dargi, 
taip žiauriai...

Taigi, gana tylos!

Žvelkime ir dar toliau. Kaž
kas yra labai taikliai pasakęs, 
jog šiuo metu — gyvename ne 
vien atominius, bet ir negirdėto 
pasauly tuščiažodžiavimo lai
kus. Teisingai! — visiškai taip 
ir yra! Tik pasiklausykime, ką 
kalba nūdienio laisvojo pasau
lio vyrai, ką kalba diplomatai? 
Jie džiaugiasi, kad. pagaliau, 
esą, už metų, už dviejų — bū
sianti įgyvendinta taika... Ko
kia? — Mes turėtume klausti. 
Ar tokia, kokia ji dabar yra? 
Duok Dieve, kad tie jų žodžiai 

t— būtą tMEMBū pankritoj pras
mėj!... Bet... atrodo, kad jais 
operuojama iš tikrųjų. Ar tokia 
taika yra priimtina pasaulio 
žmonėms, trokštantiems lais
vės ir išsiliuosavimo iš vergi
jos? Ar paklausia tie dideji 
vyrai tripiamų ir teriojamų 
kraštų? Ne, anaiptol, ne!...

Kai dar nekrinta ant jų gal
vų Stalino bombos, jie tariasi 
taikos metą gyveną, o Sibiro 
kacetai, perpildyti sovietuose 
kalėjimai nekaltais žmonėmis— 
“tuščia jų”... Taigi, ir čia dar 
pridursiu: gana tylos! Jeigu jie 
tariasi to nežiną ar nenori su
prasti — mūsų pareiga ir tą 
reikalą jiems priminti!

Pasakykime, pagaliau, pa
sauliui — aiškiai ir griežtai, 
jog: “Mes nenorime, kad mūsų 
brolių kraujas bei kaulai ir to
liau tręštų Sibiro plotus, nes ir 
lietuvių tauta turi teisę gyven
ti!.. Pr. AL

Dussselrtorf, Vokietija— 
Vokiečių savivaldos atsa
kingas pareigūnas pareiš
kė, kad apie aštuoni mi- 
lionai Vakarų Vokietijoj 
esančių nepatenkintų vo
kiečių atbėgėlių reiškia 
stiprias fašistines tenden
cijas ir reikalauja naujo 
vado vokiečių tautai.

Jugostovijos Pasieny Vyksta 
SusKaudymoi

kvykusieji susišaudymai 
Jugoslavijos - Vengrijos ir 
Jugoslavijos - AlbanijosAirijos Užsienių Reikalų

Ministeris Mac Bride, • pasieny dar labiau įtempė 
kreipėsi į Jungtinės Amė-' santykius tarp šių valsty-
rikos Valstybės imtis ini- bių. 
ciatyvos, kad Šiaurės At-; Pranešama, kad Jugo- 
lanto sutartį pasirašiusios slavijos pasienio policija

nukovė Vengrijos karį, 
kuris bandė lydėti civili
nius asmenis per sieną. O 
Albanijos kareiviai ap
šaudė Jugoslavijos laivą, 
sužėisdami du jugoslavus. 
Šis incidentas įvyko laivui 
plaukiant Skodar ežeru, 
pietų Jugoslavijoj, netoli 
Albanijos sienos.

Pirmoji Amerikos jynii

Gen. O. N. Bradly, Ame
rikos kariuomenės štabo 
viršininkas pareiškė, kad 
Amerikos pirmoji gynimo
si linija yra “Europos šir
dyje” ir juo ji bus toliau, 
tuo bus geriau.

Auką pasiųsk:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.
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Kinija Rusijos galvoskaudis? |gas Pr. M. Juras yra

Dėl Berlyno blokados panaikinimo kyla visokiu į 
klausimų ir abejonių. Pareiškiama net tokia nuomonė, 
kad Rusija padariusi Amerikai štai kokį slaptą pasiū
lymą: tegu Vakarų Demokratijos turi savo žinioje 
Europą ir palieka Rusijai Kiniją ir, apskritai, Aziją. 
Tokio pasiūlymo priežastį reikia ieškoti tame, kad ko
munistams Europoje pradėjo smarkiai nesisekti: ne
pavergė nė Italijos, nė Prancūzijos; Graikijoj didelių 
laimėjimų nesimato, Jugoslavija šiaušiasi, su Skandi
navija derybos nesiderina, o su Berlyno blokada tai 
tik skandalas ir gėda. Tad turėti Azijoj išrištas ran
kas vien už Berlyno blokados nuėmimą tai labai stam
bus būtų Rusijai laimėjimas.

Nežinia, ar tariamas pasiūlymas yra realybė, ar 
tik vaizduotės padaras, bet kai kurie politikai juo ra
minasi, nes išgelbėti Kiniją nuo komunistų pavergimo 
vis vien esą negalima. Tad, iš viso, tokia su Rusija su
tartis būtų kaip ir laimėjimas, ypač kad Kinijos pa-į 
veldėjimas nesudarytų Maskvai didelio džiaugsmo,! 
nes Kinijos komunistai veda savotišką politiką, kuri i 
toli gražu nesiderina su Maskvos interesais.

Dalykas toks, kad dėl Kinijos nacionalistų neran- j 
gurno, nesugebėjimo kariauti, o gal ir vadų vagišiavi- 
mo, visa suteikta kiniečiams Amerikos pagalba, ver
tės virš 3 bilijonų dolerių, pateko j komunistų rankas. 
Tad Kinijos komunistai kariauja amerikiečių ginklais. 
Tai nereiškia, kad kinų komunistai būtų amerikie-' 
čiams dėkingi. Anaiptol. Dėdę Šamą jie stato greta! 
didžiausių proletariato išnaudotojų. Bet tai reiškia, 
kad ir Rusijai jie daug nuopelnų nepripažįsta. Visus 
prieš nacionalistus laimėjimus Kinijos komunistai

SVEIKINAME

Kun. Pr. M. Jurą,

kruopštus darbo žmogus, 
geras kunigas, lietuvis 
veikėjas, spaudos apašta
las, organizacijų vadovas, 
nuoširdus vargstančiųjų, 
o dabar ypač lietuvių 
tremtinių draugas ir gel
bėtojas ir t. t. Jis papras
tai yra ten, kur dirvonau- 
jantieji darbo plotai šau
kia. O tų plotų visuomet 
pakankamai buvo ir bus. 

į Kunigas Pr. M. Juras y- dar ilgus metus vado vau-, 
ra ne tik Lawrence, Mass. ti darbininkijai.
Šv. Pranciškaus parapijos ---------------------------------
įklebonas. Jojo veikla toli 
■ prašoka netik už jo para
pijos, bet ir už Amerikos 
ribų. •

Dviem giliom kryptim 
eina kun. Pr. M. Juro veik
la Tai, kaip kataliko, ku
nigo ir kaip lietuvio, pat
rioto. Ir abu šie dalykai 
pas jį sueina į darnų vie
netą.

Kaip katalikas ir kuni
gas jis atsistoja ant nepa-

jviška veikla ir jo nuošir
dus pasiaukojimas lietu
viškiems reikalams. Tai 
ryškiai parodo jo darbai. 
Lietuvai ir lietuvių tau
tai, kuriais spindi jo lig
šiolinis gyvenimas.

Toks yra mūsų Jubilija- 
tas kun. Pr. M. Juras. O 
kas ji arčiau pažįsta, tas 
gerai žino, kad jį šiuo me
tu tiesiog degina ypač du 
dalykai,: 1) tai naujo, 
krikščioniško lietuvių tau
tos ir bendrai žmonijos at
gimimo reikalai ir 2) lie
tuvių tautos gelbėjimas 
bei lietuvybės ugdymas. Į 
šitas problemas šiandien 
jis yra daugiausiai pasinė
ręs. O tai, kaip tik yra'Maksimilijonas I. Abu bu- 
mums lietuviams pagrin- vo nuoširdūs Marijos gar
dintai, gyvybiniai klausi- bintojai. Ant Maksimilijo-, 
maTb......................... ... no kapo paminklo parasy-įVyras su pagarba žiūri į

Jojo šio gražaus jubilie- ta: “Čia ilsisi Maksimili-Imoterį nuo to laiko, kai 
Jaua p:oga’ no.nst^. nuo_ jono I širdis. Gy-endama Mergelės Marijos asmeny j 

™ i jį plakė didiems žygiams buvo pakilninta

JihiiiauA. Š
I

m-

Vertė A. Maceina

PER MARIJĄ PRIE JĖZAUS
Altottinge Bav arijoj 

Marijos garbei pašvęstoj 
(vietoj, kurią lanko būriai 
. maldininkų, yra palaidoti 
S du žymūs istorijoj vyrai: 
(maršalas Tilly ir hercogas

me į ją taip, kaip į Dievą, 
bet mes ją garbiname ir 
josios prašome užtarti 
mus pas Dievą.

Pagonybėj moteris ne
buvo gerbiama. Ten nebu
vo nė riterių. Didinga ri
teriškumo mintis kilo iš 

• Dievo Motinos garbinimo.

i

LDS Centro pirmininką, širdžiai pasveikinti ir pa- 
jo jubiliejaus proga ir lin- linkėti būti, šiais taip bai
kime geriausios sveikatos, (siais Lietuvai ir lietuvių 
kad Dievulis jam leistų'tautai laikais, tuo Dievo 

.•i x j žiburėliu, kurs vis šviestų
žmonėms kelią eiti naujais 
atgimimo keliais, o lietu
vių tautai padėtų išeiti į 
gražų, laisvą nepriklauso
mą ateities gyvenimą.

Dr. J. Leimonas.

nuo to laiko, kai

taus mokslo pagrindų. Iš 
čia plaukia jo gyvenimo ir 
veiklos prasmė. Krikščio- 
nybė neša jį į Dangiškojo 

priskaito sau. Tai ne kas kitas, tik jie patys savo nar-įTėvo tobulybės varsomis 
sumu ir sumania strategija atmušė nuo nacionalistų ’ žėrinčias moralines aukš- 
Amerikos atsiųstus ginklus ir karo reikmenis. Rusai !tumas, kurios teikia jo 

garbingam gyvenimui ir 
veikimui jėgų.

jiems davę keletą generolų ir patarėjų, be kurių jie’ 
gali jau apsalti. I» pats vyriausias Kinijos komunistų; 
vadas Mao-Tse-tung niekad nėra buvęs Maskvoj, ir rvaip lietuvis, jis per iie-ia°¥c i 
Markso teoriją jis savotiškai pritaiko Kinijos reika- tuvių tautą yra susipynęs! kinasi 
lams. Be to, komunistai prisikalbino keletą nacionalis
tinių generolų, kurie taip pat turi balsą Kinijos liki
mo sprendime. Visi komunistų vadai primygtinai tei
gia, kad dabartinis naminis karas yra grynai kinietiš- 
ka revoliucija, nieko bendra su Rusija neturinti.

Apskritai, eilinio kiniečio psichologija vargu be
bus palanki tikram komunizmui. Pats Stalinas pa
reiškė, kad kinų komunistai panašūs ridikams: tik pa
viršium raudoni; viduje jie balti. Tad Rusija turės 
daug galvosūkių ir galvoskaudžių, jei norės Kiniją 
pažaboti, kaip pažabojo keletą mažesnių Europos 
valstybių. Kinija tai ne kokia ten Vengrija ar Čeko
slovakija; ji apima 4,480,990 ketvirtainių mylių že
mės, ir turi 457,835,475 gyventojų. Norint tokį gyven
tojų skaičių taip valdyti, kaip yra valdomos kitos pa
vergtos šalys, prireiktų apie 4 milijonų rusų policinin
kų ir apie 8 milijonų raudonarmiečių. Tai neįmanoma.K. V. Pikturna.
Konnersreutho Paslaptis
Kas galėjo už Mariją, Sopulingą Motiną, ar 

kitas pamaldžias moteris daugiau kentėti su 
Kristumi? Nei Karolis Sarome jus, kurs su 
visu užsidegimu mąstydavo apie Kristaus 
kančią ir Jo žaizdas, nei šv. Rožė iš Limos, 
kuri dėl Išganytojo meilės po vienuolės 
skraiste erškėčių vainiką nešiojo, nei eilė ki
tų didžių šventųjų stigmų neturėjo, nors a- 
pie Kristaus kančią ir Jo žaizdas nuolat mąs
tydavo ir jas garbindavo. Kodėl tik 1224 me
tais pirmą kartą tepasirodo Kristaus žaizdų 
stigmos? Toks pirmasis stigmatizuotasis bu
vo šv. Pranciškus Asyžietis, nors iki jo lai
kų daug ekstatikų yra buvę. (Tiesa, ne visi 
ekstatikai yra stigmatizuoti, nors nė vieno 
stigmatizuoto nėra be ekstazių). Nuo šv. 
Pranciškaus Asyžiečio laikų iki šių dienų y- 
ra buvę apie 300 stigmatizuotųjų (ir tik Ka
talikų Bažnyčioje! Kitos konfesijos tokių 
fenomenų neturi! Iš jų 22 yra šventieji, o 39 
palaimintaisiais paskelbti. Kaip galima su
gestija išaiškinti stigmų atsiradimą, jei, 
jei, pvz., šv. Katarinai iš Sienos stigmos te
pasirodė jai mirus?

Argi galima tik sugestijos būdu nieko ne- 
vaigant sveikam išbūti ir net svorį pakelti? 

Gamelis, Milano universiteto rektorius, 
kol dar buvo netikintis (vėliau tapo uoliu 
praktikuojančiu kataliku), du kart yra pas

visa mo
teriškoji lytis.

Žmogaus siela slaptingo
mis savo gelmėmis veržia
si prie grožio, gėrio ir tie
sos. Marijoje yra tiek vi
dinio grožio, jog šventas 
jos asmuo savaime mus 
patraukia, kaip gėlę pa
traukia gaivinančioji sau
lė. Stovėdami prieš skais
čiausios Dievo Motinos 
paveikslą ir žiūrėdami į 
gilias ir aiškias josios a- 
kis, mes jaučiame, kaip 
mumyse atbunda giliau
sios sielos jėgos, žvaigž
dėmis apvainikuotos Šven
čiausios Mergelės akivaiz
doj mus pagauna nepa
prastas ilgesys būti ir pa
tiems tokiais gerais, švel
niais ir skaisčiais.

“O Marija, mano meile! 
Kai tiš prisimenu tave sa
vo širdyj tuoj palieka ma
ne visoks sunkumas ir 
prislėgimas. Tu, kaip ryto 
aušra, prasiveržti pro že- 

i mišką skausmą, nušvies- 
aiPjdama man visą gy vėm

imą”. (Eichendorf).
Bet ar Marijos garbini

mas nemažina Išganytojo 
garbės? Nė kiek! Priešin-

ir Marijos meilei. Žinok 
tad, keleivi, kad Maksimi
lijonas ir po mirties Ma
riją myli visa širdimi”.

Tikrai! Būti kataliku ir 
nemylėti Marijos— tai ne
suderinamos sąvokos. Ma
rijos garbinimas, pasiti
kėjimas ir Dievo Motinos 
meilė yra gražiausios ka
talikiškojo pamaldumo žy
mės, taigi kartu ir esmi
nės žymės maldingos jau
nuolio sielos.

i Kas gi yra mums Šven
čiausioji Mergelė?

Mes josios nelaikome 
deive, kaip nekartą mums 
prikaišioja kitatikiai, bet 
laikome ją Dievo Sūnaus 

! Motina. Mes nesimeldžia-
I 

į i 
I 
I

uždavinius atlikti. Nieks 
nuo to atsipalaiduot nega
li. Kaip pavienis žmogus 
pats iš savęs išsinerti ne
gali ir nuo savo pareigų 
pabėgti, taip lygiai negali
ma išsinerti ir iš savo tau
tos ir nuo jai atitenkančių 
pareigų atsipalaiduoti. Tai 
kun. Pr. M. Juras gerai 
žino ir labai skaudžiai iš
gyvena, kai mato, jog yra 
ir lietuvių, kurie savo tau- 

' judinamų, amžinų Kris- tos nesilaiko. Jis kartu 
mato, kad tik tautų mar
gumyne ir darnume gali 
pasireikšti vis pilnesnis 
žmonijos gyvenimo gro
žis, gėris ir pilnuma. To
dėl, bet kokios tautos nai
kinimas, yra didis nusi
žengimas Dievui. Ir tie 
tautos nariai, kurie patys jaus apgulė dideli žmonių .

Kaip lietuvis, jis per lie- save per nutautėjimą nai-j būriai ir tuč tuojau išpir-i* .
*---- * --------J------------’-----------esančius i061 pagerou yieną,

• I Am An 
į: American Day”, paskyrė 

į gegužės 15-tą dieną.
Šios dienos ceremonijos

Apgultos saldainių 
krautuvės

i

Anglijoj, iki šiam laikui,: 
per septynius metus buvo 
racionuoti saldainiai ir jų 
galima buvo pirkti tik pa
gal korteles, vienam žmo
gui nedaugiau, kaip 3 un
cijas į savaitę. Kartais bū- ■ 
davo ir mažiau. Dabar jau 
saldainių racionalizavi- 
mas nuimtas ir kiekvienas 
saldainių gali pirkti kiek 
tik nori.

Saldainių krautuves tuo-

AMERIKOS PILIETY 
BES PAGERBIMO 

DIENA

Jung. Valst. Prezidentas 
šiemet Amerikos piliety-

;s| kinasi, smaugiasi, daro! ko krautuvėse esančius beipagerbti 
i-; nepataisomos žalos ne tik, saldainius. Taigi vieni ga-i vadinamą —su visu žmonijos gyveni-i _ . _ .

mu. Taip, kiekvienas žmo- savai tautai, iš kurios jie(vo kiek norėjo, o kiti visai 
gus yra kurios nors tau- kilę, bet ir visos žmonijos negavo, 
tos narys. Ir visi be išim- gyvenimui. | *" * _ _ _ _
ties tautos nariai yra 
prieš Dievą atsakingi už visa savo esybe nepalau-!nes ----- --------- * ------------ ------------- ------ ---------

tautos egzistenciją žiamas lietuvis. Jis giliai prigaminta, kiek žmonės• tojų: jaunimą, kuriam jau zaus garbe, nes kaip gali-

, nežiū- binant Motinos. Mes gerai 
kurie yra (žinome, kad ką tik gra- 

—------------------------------ ------------ -------- -------- į uncijas saldainių į savai- tapę Amerikos piliečiais, žaus ar gero pasakome
Tad Rusija noroms - nenoroms turės skaitytis su ki- tę. Šiuo gi metu Anglija Tautinės, švietimo ir pat* j Marijai, tą priima ir Die
nų tauta, kuri iš principo nepakenčia svetimtaučių, 'gali pagaminti nedaugiau, riotinės organizacijos, —~

Tad Rusijai neilgai teks džiaugtis, kad užkrėtė kaip 43/4 uncijos žmogui į taip pat tikybinės grupės į 
Kiniją komunizmu, kurs, jei anot Lenino, grįš iš A- savaitę. Bet tikimasi, kad’ir kitos miestų įstaigos šūkį: 
zijos į Europą, tai pirmiausiai užguls Rusiją, ir Krem- pamažu šis reikalas susi-į ruošia tai dienai 
liuje viešpataus — kiniečiai. K. tvarkys. Ilias programas.

Kun.

I
Dabar Anglijos vyriau-

P. M. Juras yra'sybė yra keblioj padėty, lies visoje Amerikoje dvi gai, Dievo Motinos garbi- 
a esybe nepalau-|nes nėra tiek saldainių grupes šios šalies gyven- nimas eina kartu su Jė-

savo tautos egzistenciją ziamas lietuvis. Jis giliai prigaminta, KieK žmones j tojų: jaunimą, Kuriam jau zaus garbe, nes kaip gan- 
ir klestėjimą, nes Dievas, myli savą lietuvių tautą ir nori. Prieš karą kiekvie- sukako 21 met. amžiaus ir ma garbinti Sūnų, negar-I u n.i^oLcj.1.1114., ryicvcus, myli bdv4 lietuvių įduuj irj>w***
leisdamas j pasauli tautas, josios kamieną Lietuvą. Iš nas anglas, bendrai imant,!kitus gyventojus, 
joms skyrė ir atitinkamus čia plaukia jo uoli, lietu-'sunaudodavo septynias rint jų kilmės, k

Teresę buvęs ir ją stebėjęs. Šis žymus moks
lininkas ir medikas pripažino, kad Teresėj 
Neumanaitėj nėra nė mažiausių isterijos žy
mių. 1930 metais buvo Erfurte religijos psi
chologijos kongresas, kur prieita išvada, 
kad psichologija yra bejėgė Konnersreutho 
įvykius išaiškinti. Ji daugių daugiausia gali 
tik iki mistinio gyvenimo slenksčio privesti, 
bet ne toliau. Prie tos pat išvados prieita ir 
1931 metais gegužės mėn. Vienoje įvykusiam 
psichologų kongrese. Čia kalbėjęs Dr. Aloy
zas Mageris yra pareiškęs, kad Konnersreu- 
the vykstantieji dalykai negali būti išaiškin
ti hipnotizmu ar mediumo galiomis (Dr. 
Wunderle “Um Konnersreuth” 37—42 psl.).

Teresė yra lankiusi įvairius gydytojus, 
kurie ją gydė ir tyrė. Nustatyti, ar ji iš tik
rųjų nieko nevalgo, 1947 metais per 15 išti
sų dienų nė iš akių niekur jos neišleido ketu
rios gydytojų vadovaujamos (prie to buvo 
Dr. Seidlis ir Dr. Ewaldas iš Erlangeno) se
serys vienuolės, kurios prisiekusios pareiškė, 
kad “kiek žmogiškos pastangos stebėti lei
džia, reikia pripažinti, kad T. N. nieko neval
go ir nieko negeria”.

Ilgą laiką ją tyrė Dr. Fritzas Gerlichas, 
kuris savo tyrimo duomenis yra surašęs sa
vo dviejų tomų veikale: “Die Stigmatisierte 
von Konnersreuth Therese Neumann”, Ver- 
lag Koesel u. Pustet, 1929 metais. Tų tyrimų 
išdava iš protestantizmo pats perėjo į kata
likų tikėjimą ir 1933 metais buvo Gestapo 
areštuotas. Kalėjime išbuvo 17 mėnesių ir 
ten 1934 m. birželio 30 d. mirė.

Daug įvairių gydytojų galėjo prie jos pri
eiti ir ją ten namuose tirti. Kur nors į klini
ką tyrimams dukterį atiduoti tėvas griežtai 
atsisakė po to, kai gydytojas Dr. Seidlis teis
me su priesaika pareiškė, kad jis savo ausi
mis yra girdėjęs gydytojus kalbantis: “Jei 
tik mes ją į savo rankas paimsim, tai duo
sim jai “katalikiškų špricų (katholische Ein- 
spritzungen)”, tai ji žinos tada” — (Dr. Jo
seph Teodorowicz, Konnersreuth im Lichte 
der Mystik und Psychologie, 63 pusi.). Aiš
kus daiktas, kad po tokių kalbų tėvas neno
ri dukters kur nors iš namų klinikon atiduo
ti, juo labiau, kad net ir namuose jai vienas 
gydytojos taip rankų žaizdas spaudė, jog 
Teresė net šaukti pradėjo; arba vėl antras 
jai į akis lašino kažin kokių kenksmingų la
šų ar švietė tokia elektros šviesa, nuo kurios 
normalus (ne ekstazėj būdamas) turėtų 
apakti (Ten pat 85 pusi.). Pati Teresė yra 
visados pasiruošusi naujiems tyrimams pasi
vesti. Bet ir kiek kartų kas ją betirtų, vis 
tiek atsiras tokių, kurie su Dr. von Weisliu 
tvirtins: “Niekas man pasauly negali būti 
tikėtinas liudininkas, kad galėčiau priimti 
kokią nors išimtį iš gamtos dėsnių”. Visas 
jos ligas gerai ištyrus, jei ne su metafiziniu, 
tai su moraliniu tikrumu reikia pripažinti 
antgamtinį jos pagijimų pobūvį, nes jokiu 
kitu būdu negalima išaiškinti staigių iš įvai
rių ligų pagijimų.

Kaip Bažnyčia į visus tuos dalykus žiūri? 
Tokiais atsitikimais Bažnyčia yra labai at
sargi ir iki šios dienos dėl Konnersreutho į-

organiza c i j o s, vas, o per jį ir Sūnus.
j “Todėl ir pasirinkome 

“Per Mariam ad Ie- 
specia- sum”, “Per Mariją prie 

! Jėzaus”.

vykių nėra savo žodžio tarusi, o leidžia vi
siems laisvai juos tirti ir visaip juos aiškinti.

Dėl jos ekstazių štai ką galima pasakyti: 
popiežius Benediktas XIV, rašydamas misti
nės teologijos klausimais, ekstazės reikalu 
yra nustatęs tokią taisyklę: “Jei ekstatikas 
Dievo meile, nusižeminimu ir kitomis dory
bėmis vis daugiau ir daugiau žengia į priekį, 
tai nėra ko abejoti ekstazės antgamtišku
mu”. O su Terese kaip tik taip ir yra. Visas 
jos gyvenimas skirtas tik Dievo meilei. “Iš
ganytojas toks geras. Aš atiduočiau manąjį 
gyvenimą už Jį”, sako ji. Mieliausia jos po
kalbių tema yra apie Išganytoją.

Puikybės joje negalima pastebėit. Nepa
tenkinta, jei kas apie ją kalba ar rašo. Ne
priima jokios pagarbos pareiškimo: “Visa 
tai neveda į Dievą”, sako ji pati. Todėl tei
singai yra kardinolas Faulhaberis apie ją 
pasakęs: “Ne tas nuostabu, kad ji Kristaus 
žaizdas turi, kad ji svetimas ir ąrchaines 
kalbas kartoja ar kad ji nieko nevalgo. Ne! 
Nuostabu yra tai, kad ji jokios puikybės ne
turi, yra visados nusižeminusi ir paprasta, 
kaip vaikas”. Ir iš tikro nuostabu yra, kad 
ta paprasta kaimo mergina nė kiek nesike
lia puikybėn, kada pas ją viso pasaulio vys
kupai atvažiuoja, visų kraštų kunigai lanko, 
visokie profesoriai stebisi natūraliai neiš
aiškinamais reiškiniais, daugybė įvairių luo
mų žmonių grįžta į Dievą, tūkstančiai lan
kytojų ją aplanko ir tūkstančiai su viso
kiais prašymais į ją kreipiasi. Nepaisant to, 
ji visados kukli, visados paprasta.
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LRKSA 89 kuopos 35 metų 
sukaktis

.Susivienymo darbuotojas finan
sų sekretorius p. Juozas Leo- 
naitis.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

atliko akrobatikos numerius, o 
jiems akompanavo ir pagrojo 
akordeonu nesenai iš tremties 
atvykęs jaunas muzikas p. J. 
Petkaitis.

Susirinkimą ir vakarienę 
: tvarkingai pravedė kuopos pir- 
• mininkė p. Kaunetienė. Prie 
šventės surengimo daug paši

Sekmadienį, šių metų balan
džio mėn. 24 dieną, 89 LRKSA 
kuopa šventė savo 35 metų 
veiklos sukaktį. Iš ryto prela
tas J. Ambotas atlaikė kuopos darbavo p.p. Navickienė, Krikš- 
intencija šv. Mišias ir pasakė čiūnienė, Kasmanaitienė, Bal- 
pamokslą. Dalyvavo nemažas čiūnienė ir p.p. šrupša. Vaitu- 
burys parapijiečių. j1St Armaitis bei Balčiūnas. Ta-

Po pietų įvyko kuopos susi-Įčiau didžiausią ir nuolatinę 
rinkimas .kuriame buvo išklau- darbo naštą neša nenuilstamas į 
syti atskirų valdybos narių c——- j—_ i 
pranešimai ir pasitarta dėl to
limesnio kuopos veikimo bei. 
vajaus pravedimo. Visi valdy
bos nariai ir susirinkime daly
vavę nariai pasižadėjo patiekti 
savo pažįstamų adresus į kuo
pą atvykusiam Centro organi
zatoriui ir visokiariopu būdu 
pagelbėti jam. įrašinėjant nau
jus narius, 
užsimokėjo 
čius. ,

Pavakare įvyko svarbiausioji manifestaciją, 
šventės dalis vakarienė. į kurią i kad lietuviai dalyvavo skaitlin- 
susirinko didelis būrys narių ir *r imponuojančiai taip, kad 
beveik visų Hartforde veikian-'visi į juos atkreipė savo dėme- 
čių lietuvių organizacijų, atsto- si- 
vai. Visi šia proga sveikino • ietiniame lenkų laikraštyje 
kuopą, gėrėjosi jos darbais ir; ‘Gwiazda gegužės tos pačios 
linkėjo geriausios ateities. Visi 5-tos dienos laidoje. Moterų 
įteikė kuopai uždaruose vokuo- skyriuje, patilpo eilėraštis, pa
se dovanėles. į

LRKSA Prezidento ir Centro veikėjai - 
vardu į susirinkusiuosius 1 
bėjo Centro organizatorius A. Y. 
J. Vasiliauskas, savo kalboje iš-! 
keldamas lietuvių organizacijų.

ls Nelietuvių Spaudoj
Ukrainiečių laikraštyje “Swo- 

boda” gegužės 5-tos dienos lai- 
Visi nariai čia pat do> tUP° nZas pranešimas apie 

apdraudos mokės- įvykusią New Yorke balandžio 
30-tą dieną “Lojalumo dienos” 

" *■ Ten pasakyta,

PIKNIKAS
Sekm., BiržeHo-June 12,1949, Romuvos Parke, Brockton, Mass

AL STEVENS ORCHESTRA
LIETUVIŲ SĄSKRIDIS, j kurį 
suplaukia žmonės nevien iš Nau
josios Anglijos, bet atvyksta net 
iš tolimų miestų ir apylinkių.

Šiame piknike bus graži prog
rama, skanūs valgiai ir gėrimai. 
Čia alkio nei troškulio niekas ne
pažins...

Įžanga tik 25c. Kviečiame visus

Gros
Vasarėlė jau plačiai pravėrė du

ris į gražiąją gamtą. Per žiemą 
žmonės išsiilgsta tyro oro; pasi
ilgsta savo senai nematytų ir su
tiktų draugų. Čia bus progos susi
eiti su savo senais pažįstamais ir 
sudaryti naujų pažinčių su kitais.

DARBININKO metinis pikni
kas ,tai NAUJOSIOS ANGLIJOS

dalyvauti ir paremti laikraštį 
“Darbininką”, kuris Amerikos lie
tuvių išeivijai tarnauja per 34 me
tus.

Šaukia senas, šaukia vaikas:
— “Darbininkas” remt pats laikas! 
Kas tik kvoterį gauna, 
Tas į Pikniką keliauna!

viengenčių, jo’nys: Julija Puodžiukaitis, Dr.
žmonos Marijos Birutės Rutkū-jv. Maurutis, Marcela Andriky- 
nų su vaikais. K. V. tė, J. Lušas, Nelė Meškūnienė,

VATERBURY, CONN.
Ed. Kušlis, Elena Stokniūtė, J. 
Kalinauskas, Monika Stokniū
tė, P. Kaunečkis, Juozas 01- 

p šauskas, kanklių muzikas, M. 
Alubauskaitė ir Aldona Bukau
skaitė; tautiškuose šokiuose — 

. M. Andrikytė, A. Bukauskaitė, 
--------------- in corpore šv. Mišiose, kurios g Miklinevi6ienė M stoknytė, 

Išvykimas atostogų. Gerai ži- buvo laikomos jų intencija. Po Grixkau<.ka„ j Kalinauskas 
o ypatingai lietuvių £ K. Susi- nomų viengenčių. Jono ir Mari- Mišių įvyko pusryčiai. Turiu A RušUs ’

Venckaitės Griganavičių, pažymėti, kad žmones labai Po programos įvyko ^1. 
2615 E. Aliegheny avė., Phila. skaitlingai artinosi pne Dievo atsiltnkė skaitlingai.
Pa., duktė, panelė^Griganavičiū-'Stalo J* P^me^sy. Komuniją Rlebonas ir dekoja^-

■bai visiems.

t

i rašytas pagerbti mūsų žymiai 
rašytojai poniai Pra-i Motinos Dienos minėjimas

[ALIU ----------- J-------  ------------L--------------------------------------------- -------------------

kai. nei Lapienei iš Stony Brook. N.Įvyko gegužės 8 d.. 8 vai. ryte. 
. Y. Lietuvių Vyčių 7 kp. dalyvavo

vier.ymo. svarbumą dabartinia- j°s 
me lieutvių tautos gyvenimo 
momente.

Visas kalbas užbaigė prela
tas J. Ambotas, pastebėdamas.

Plaukė žąselė per ežerėlį, 
Gir, gir, gir, gar, gar, gar. (2)

Plaukė žąselė per ežerėlį, 
Plauk, plauk, plauk!

Paskui žąselę ir žąsinėlis.
Paskui žąselę ir žąsinėlis...

£ jo berniukai į mokyklėlę
Op, op, op...

Ne vieni ėjo, ir mergužėlės;
Paskui bernelius ir mergužėlės, 
Op, op...

tė su savo drauge p-le. Irena'savo motinų intencija. 
Braniakyte laivu. Queen of Ber-j Vakare 7 vai. šv. Juozapo

;bei įvyko koncertas ir vaidini
mai, vad. komp. A. J. Aleksiui. Wilson st., kur gražioje gamto

je ir tyrame ore turėsite pro
gos pasišnekučiuoti, kortomis 
palošti ir tuo pačiu parodysite 
savo gerą širdį dėl išvietintųjų 
lietuvių. Visas pelnas bus ski
riamas šiam tikslui.

kad dabar atėjęs lietuviškųjų munda gegužes 7 d. išvyko a-:parap. auditorium motinų gar- 
. ...... . ! colvno i Koi iirvlrn Irnnrprtas ir vaidini-organizacijų kilimo metas. ,tostogų į Bermundų salyną. _

Vakarienė buvo paįvairinta' -------------- įU*-*, . -.—-t-. — -• ----------- .
menine programa. Kuopos na-' Laukiami tremtiniai. Teko Dalyvavo svečias Juozas 01-; 

, - - - v- - v-Ln+Jnir. rnnr-oI »i- čonclrac vici tt-vc chorai Kun 'nai p.
padainavo visų malonumui kele
tą gražių dainelių. Pora maža- Juozas Ivanauskas
mečių, berniukas ir mergvtė. vykstant iš tremties V okietijos meninėje programoje šie asme-

p. Vaitulienė ir p. Kripas sužinoti, kad vietinis gerai ži- šauskas, visi trys chorai. Kun.
nomas viengentis, veikėjas Matutis iš New Britain pasa- 

laukia at- kė įspūdingą kalbą. Dalyvavo

Nekurto iš jų yra DIDELI
(DIDELIEMS VEŽIMAMS)

Fordas 145 arkliu 
jėgos DIDELIS’49. 
Padangos iki 10.00- 
20. G.V.W. rating 
iki 21.500 sv. G. 
T. W. rating kaipo 
traktorius iki 39.000

MA2I
(MAŽIEMS 

VEŽIMAMS)
1949 Fordas 6 j

sės tono italpoo. G.V.W. 
47.000 sv. Pasirinkimas 
inziny. V-8 ar Six. Nau
jas integral-type užpaka
linė ašis.

Mes turime Fordų dėt jūs... tokių kokių tik norite
Kokių tik norite trokų. mes juos turime. 

Su Fordu galima vežti viską! Žiūrint, kiek
vienas skirtingas Fordo trokas atlieka skir
tingus darbus. Dėlto, kad yra "Bonus Built" 
su cxtra pajėgumu, kad davus geresnę pro
gą atlikti įvairius darbus. Be to. mes siūlo
me jums virš 150 skirtingų Fordo Trokų mo
delių. Abclnai kalbant, su Fordu gali atlikti 
neribotą darbų skaičių. Fordo nors ir sun- 
kiausis vežimas visai neapsunkina. nc3 jis

turi daug jėgos. Arčiau įsižiūrėkite ir jsiti- 
k'msite. kad niekas tiek neturi visokiu pato
bulinimu kaip Fordo trokai. kad padaryti.

IŠGIRSKIT FORDO RADIO—Fred A|len 
NBC Sekm. 8 PM.

Fordo Teatras CBS Sėst. 9 P.M. 
PAMATYKITE FORDO TELEVISION — 

"Thru The Crystal Bali" 
WNAC-TV Pirm. 9 P.M.

Padaryti Stipriau, Kad Ilgiau Dėvėtusi
I ~I VEDANT TIKRAS SĄSKAITAS PARODO. KAD IS

r 6.106.000 TROKŲ. life insurance expertų tik
rinimu. FORDO TROKAI ILGIAU DCVIAS1.

PASIKLAUSK SAVO FORDO DYLERĮ APIE GREITAI PRISTATYMĄ

Gegužės 22 d. nepamirškite 
atsilankyti pas Žemaičius, 378

Birželio 5 d. toje pačioje vie
toje šv. Vardo Draugija rengia 
kitą pobūvį. Kviečia visus at
silankyti. Reporteris.

Kurie norėtų su parapijos 
choru vykti į Newark, N. J. 
J. J. Stuko koncertan, gali vi
sas informacijas gauti pas A. 
Stanišauską, ir sudarydami di
delę automobilių koloną, vykti j Įg' 
kartu, tuo padarydami jaunam 
Radijo Valandos direktoriui 
delį surprizą.

rėti mūsų vaidintojais ir pa-j 
matyti “Sušaldytą Dėdienę” ir į 
jos vargšą vyrelį. Be to, pasi-j 
klausyti gražių lietuviškų dai- * 
nelių, kurios visuomet surami-, 
na lietuvių širdis. .

Visi New Haven’o ir apylin
kių kolonijų lietuviai pasižymė-' 

i kit sau gegužės 15 d., 5:00 va-Į 
landą šv. Kazimiero parapijos! 
svetainėje, 339 Greene St., į- 
vyks tas nepaprastas meno iri 
vaidinimo vakaras. Šio vakaro' 
pelnas skiriamas dėl bažnyčios 
stogo pataisymo. Kviečiame vi
sus paremti choro naudingą 

1 darbą. M.

East Boston Savings Bank

East Boston, Mass.

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

di-
o.

Ir Vėl Susilaukėm Tremtinių

Prieš kelias savaites atvyko 
iš Vokietijos pas savo gimines 
Juozą ir Aleksandrą Kazickus 
T? n —m,, o 1 *4o r, iv. T v.I

t

Nepalikime tremtinių nusimi
nusių be vilties. Koks jausmas 
jų širdyse, kai jie mato vienus 

I išvažiuojančius, o jie vis nesu
laukia garantijų, 
rantijas ir aukas 
mi: 
United Lithuanian 

of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Chantfler's Hower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St

Siųskite ga- 
neatidėlioda-

I

Relief Fund

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 1 d. Clevelando ka-

LAVVRENCE, MASS.

Lowell, Mass.
1

Hany Bass, Ine.
; United Cloak & Suit Co.
I VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI

166 Centrai SL, 
LOWELL, MASS.

Gegužės 15 parapijos choro 
ansamblis vyksta į Newark, N. 
J. dalyvauti “Lietuvos Atsimi
nimų” Radijo Valandos koncer
te, kuriai vadovauja ir šį kon
certą rengia J. J. Stukas. An
samblis išpildys dalį progra
mos. ir turės savo choro dainas 
ir solistus. Dabartinis 
blis turi apie 30 narių 
žiais balsais ir atlieka 
bas, kad geriau galėtų
mą išpildyti. Vėliau turės du 
koncertus, kuriems jau yra už
kviestas.

ansam- 
su gra- 

praty- 
progra-

i

Ramualdas ir Leonora Samuliai :ro veteranai katalikai surengė 
su sūneliu. Jau teko girdėti, miesto centre didelę prieškomu- 
kad ponas Samulis ir darbą ga- nistinę demonstraciją. Demons- 
vo. Tai yra labai malonu, kad travo daugiau, kai 2,000 žmo- 
mūsų naujakuriai jau gali pra- nių. 
dėti savarankiškai gyventi. Šir
dingai sveikinam naują tremti
nių šeimą apsigyvenusią mūsų 
kolonijoj, linkim jiems sveika
tos ir Dievo palaimos sėkmingai 
pradėti naują gyvenimą šioje 
laisvoj šalyje. Taipgi kviečiame 
prisidėti prie lietuviško veiki
mo dėl išlaisvinimo mūsų tėvy
nės Lietuvos ir palaikymo 
gražių tradicijų bei kalbos.

Kalbėjo Ohio veteranų vadas 
Donald J. McQuade, John P. 

iButler miesto atstovas, kun. 
!Lawrence Wolf ir kiti. Visi pa- 
i brėžė komunistų daromą žalą 
tikrajai Amerikos demokratijai.

Šioje demonstracijoje daly va-į 
jvo ir šv. Jurgio katalikų karo j 
veteranų postas. Šv. Jurgio vy- 

jos'rai veteranai niekados neatsi
lieka jokiuose patriotiniuose 
pasireiškimuose.

F. X. Robkhaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 LoweII St., Methuen, Mass.

Manchester, N. H.

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

i Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. TeL 1880

Metinio parapijos koncerto 
žmonės nepamiršta ir, kur tik 
sutinka A. Stanišauską, vis 
klausia, kada vėl bus toki dai
nininkai, kaip p.p. Vasiliaus
kai. Šis koncertas davė pelno 
parapijai $200.00. Parapijiečiai 
labai dėkingi jaunimo chorui, 
kuris gražiai darbuojasi. Reikia 
tik jaunimą pasveikinti ir pa
linkėti, kad plėstų tą lietuvišką 
ir tautišką muzikos veiklą ir 
toliau.

Šią vasarą parapija rengia di
delį išvažiavimą - pikniką, bir- 

iželio 19. kur bus leidžiamas •
laimėjimui gražus automobilis, 
kunigai tuomi rūpinasi, kad 
viskas gerai pavyktų.

“Sušaldyta Dėdienė”
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras rengia nepaprastai linksmą 
vakarą, kurio programa susi
dės iš vieno veiksmo juokingos 
komedijos — “Sušaldyta Dė
dienė” ir dainų, kurias išpildys 
parapijos choras, vadovaujant 
varg. Aug. Rosselli. Po to pro
grama baigsis smagiais šokiais, 
kuriems gros linksma orches- 
tra. Vaidinime dalyvauja mūs,'gv 
parapijos gabiausi vaidintojai; šiame darbe, 
bei vaidintojos, taipgi ir naujos 
scenos pažibos, atvykusios iš 
tremties.

Jaunimo veikla, šv. Jurgio 
parapijos jaunimo klubas vis 
labiau ir labiau plečia savo vei
klą. Tautinių šokių gru|iei mo
kyti pasikvietė Birutę Vasi
liauskienę, kuri šioje srityje 
buvo pasižymėjusi Lietuvoje ir 
tremtyje. Susirinkimai vyks 
kas mėnesis. Sporto sekcija ir
gi turi savo planus. Diskusijų 
ratelį ves kun. K. širvaitis. Pa-

i

Kep.

Brockton, Mass.

Woodward'$ Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLES D£L BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello SL
TELŠ. 3609-8032 BROCKTON. MASS.

Westfield, Mass.

Jau seniai mūsų kolonija yra 
mačiusi lietuviškus vaidinimus. 
Tai bus gera proga juos pama
tyti, visiems pasijuokti, pasigė-

Peoples ke S Coal Co.
Gardner, Mass.

Lambson Fnmiture Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Eim & Thomas Sta.
Tel. 22 — Westfield, Mass.

* ■ . s ie—
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Kun. J. Kuzmickis

Taip Ieškoma Brangenybių
Didžiausia brangenybė žemėje - žmo
gus. - Proletarų misijose su širdimi ir 
kryželiu. - Marijos legijonas ir katali

kiškų šeimų parapija.
ŽMONES aukoja sveika

tą, o kartais ir gyvybę, 
kad įsigytų kokią nors 
brangenybę.

Gal jūs matėte šiurpų 
vaizdą, kaip jaunas vy
ras nudardėjo į bedugnę, 
leisdamasis prie žėrinčio 
perlo?

O tačiau yra žmonių že
mėje, kurie vertina vieną 
brangenybę — žmogų, ku
rie visas jėgas ar gabu
mus aukoja, kad jo siela 
mirtinai nesusirgtų.

Kas jie, tie žmonės?
ATOMINE BOMBA 

IR SIELA
NEW YORKE prie Al. 

Columbus jau ketveri me
tai nerodoma vaistų. Ta
čiau svečių — įvairiausių 
interesantų — niekad ne
trūksta.

Jaukiame kambaryje už 
rašomojo stalo sėdi besi
šypsąs kunigas. Pastarųjų 
ketverių metų laikotarpy
je į jį kreipėsi 33,000 inte
resantų. Kiekvieną dieną 
jis priima 25 žmones. O a- 
pie ką jis kalba?

Apie viską: apie pasku
tines futbolo rungtynes, 
apie atominę bombą, nau
jai išgirstą dainelę ar pa
matytą kino filmą, paga
liau, apie Dievą ir atsilan
kiusio žmogaus sielą...

Nuostabu: atsilankę sve
čiai pas kunigą jaučiasi 
kaip namuose. Jie visai 
nesivaržo. Kalba atvirai ir 
viską pasako, nes žino, 
kad kunigas iš visos šir
dies padės, patars.

Iš tokių interesantų jau 
300 perėjo į katalikų tikė
jimą; 155 iš naujo pradė
jo praktikuoti; šimtai 
pradėjo naują, gražų gy
venimą.

Kas tas kunigas ir ko
kiu būdu taip veikia žmo
nes?

Tai kunigas Vincentas, 
paulistas; ne kova ir ne 
gąsdinimais, bet meile ir 
nuoširdumu sugr ą ž i n a 
Dievui pasiklydusias sie
las.

ŠIRDIS IR KRYŽELIS
PARYŽIAUS priemies

čio fabrikas. Kasdien ja
me dirba daugybė žmonių.

Darbininkų tarpe suki
nėjasi Jėzaus Širdies Ma
žieji Broliai ir Mažosios 
Seserys su tais pačiais 
darbo įrankiais. Jie pa
klausė garsaus Tėvo Ka- 
roliaus de Foucauld ragi
nimo ir įsiliejo į dirban
čiųjų masę.

Brolių ir Seserų išorinis 
gyvenimas niekuo nesis
kiria nuo kitų darbininkų 
gyvenimo: tokie patys
darbiniai rūbai, tos pa
čios darbo mašinos, tos 
pačios alyvos dėmės ant 
rūbų, tik ant krūtinės — 
ženklelis su širdimi ir kry
želiu.

Savo giedriu ir pavyz
dingu gyvenimu jie stipri
na bendradarbius, ragina 
juos prie tobulumo, o kuk
lų uždarbį siunčia savo 
vienuolijos broliams ir se
serims Afrikoje.

Nelengvas jų gyveni
mas, tačiau pasiaukojimas 
ir Jėzaus Širdies meilė pa
deda visa pernešti.
PROLETARŲ) MISIJOSE 
PRANCŪZAS tėvas Loev, 

domininkonas, savo jau
nystėje buvo advokatas 
ir ligi 25 metų amžiaus 
netikėjo. Kai susipažino 
su Evangelija, įstojo į 
vienuolyną ir pasiryžo 
pasiaukoti darbininkams.

Šiuo metu tėvas Loev 
dirba Marsilijos uoste. Su 
kitais darbininkais nešio
ja sunkius maišus ir dėžes 
iš laivų į sandėlius, kaip 
ir kiti darbininkai pavarg-

v •

Artinantis raudoniesiems prie Šanghajaus, panikos apimti šio mies
to civiliniai visų luomų gyventojai, bėga nuo komunistų.

DABBTttlNtAS

Paremkime Sos Koplyčios Statybą!
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 Conccption Convcnt
R. F. D. 2, Putliam, Conn.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

sta, apsipila prakaitu, o 
ne kartą ir pabadauja.

Gerai susipažinęs su gy
venimo sunkenybėmis, ži
no, kad vargas ardo šei
mas, kad silpnina tikėji
mą, — dėl to kiekvienam 
pataiko surasti nuoširdų 
žodį, prakalbantį į pačią 
sielą.

Savo gyvenimo patyri
mus tėvas Loev aprašė 
plačiai žinomoje knygoje 
— “Proletarų misijoje”.

NAUJAIS KELIAIS
BAŽNYČIA džiaugiasi 

kiekvienu nauju sumany
mu ir darbu, kuris tiktai 
veda į dangų. —

Naujais keliais einama 
į žmones, rengiant misijas 
šeimose, panaudojant a- 
paštalavimui pasauliečius, 
išnaudojant dvasios paki
limui koncertus ir pramo
gas.

Kas nežino kunigo Fla- 
nagan ir berniukų miesto? 
Kas negirdėjo apie berniu
kų miestų statybas Itali
joje, Japonijoje ir kitur?

Tėvai Jėzuitai ir Domi
ninkonai Indijoje ir Anti- 
lose renka aukas, kad iš
pirktų smulkius ūkininkus 
iš ūkinės nelaisvės. Kiti 
rūpinasi teatro artistais, 
filmų žvaigždėmis, kelne
riais ir gatvių šlavėjais. 
Misijonieriai misijų kraš
tuose moko žmones ūkio 
darbų, sodininkystės...

MARIJOS LEGIONAS
PRANCŪZIJOJE yra ži

nomas Marijos Legijonas, 
kuris savo veiklą pradėjo 
1940 metais. Šiandien Le- 
gijoną sudaro 40 veiklių 
būrelių, kurių kiekvienas 
turi 100 narių ir tūkstan
čius bendradarbių.

Ką tų būrelių nariai vei
kia?

Vieni moko katekizmo 
namuose ir bažnyčiose; ki
ti platina katalikišką 
spaudą; dar kiti išnešioja 
skaitymo knygas, tanko 
šeimas, beturčius, ligo-

Atvyksta Daugiau Lietuvių 
Tremtinių į New Yorkų

I

nius...
Paryžiuje atidaryti ‘Auš

ros Žvaigždės’ namai, kur 
rūpinamasi jaunais nusi
kaltėliais, išleistais iš ka
lėjimo.

ŠEIMŲ ROŽANČIUS
KANADOJE, MarysviUe 

mieste, neperseniausiai 
numirė švč. Panelės Mari
jos klebonas kun. O’Gor- 
man. Kokie gi jo nuopeb 
nai?

Aukodamas visą savo e- 
nergiją, klebonas pasiekė 
tokio laipsnio, kad jo pa
rapijoje neliko nei vienos 
nekatalikiškos šeimos. 
Dar daugiau: kasdien 
kiekvienoje šeimoje yra 
kalbamas rožančius...

i?

Apie š. m. geg. 14 d., lai
vu “General Haan” į New 
Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Babužis, Bronius, Ona, 
Edmundas į Brooklyn, N. 
Y.

Bacevičius, Sigitas, Bi
rutė, Drąsuolis į Frack- 
ville, Pa.

Baltrimas, Stanislovas, 
Magdalena į Chicago, III.

Barusevičius, Aleksan
dras, Henrikas į Somer- 
dale, N. J.

Bekeris, Juozas, Bronis- 
lava, Violeta į Gardner, 
Mass. (

Biliūnas, Matas, Stefani
ja, Birutė, Antanas į Pro
vidence, La.

Bindokas, Vytautas į! 
Linden, N. J.

Blažys, Ona, Egla į Bar- 
re Plains, Mass.

Brandtneris, Vera, Vik
toras į Ashland, Mass.

Brazauskas, Juozas į 
Glen Head, L.I., N. Y.

'Bražinskas, Domininkas 
į Melrose Park, m.

Budrys, Kazys į Jersey 
City, N. J.

Budrytė, Marijona į cer, Mass. 
Pittsburgh, Pa.

Chockevičius, Marijona! 
į Willow City, N. Dakota.

Cijunėlis, Jonas, Vladis- 
lava į Brooklyn, N. Y.

Cirtautas, Napoleonas, 
Sofija į Media, Pa.

Dagilis, Antanas į Det
roit, Mich.

Danenas, Viktoras į St. 
Helena, Califomia.

Darbutas, Konstantinas, 
Antanina, Alfredas, Vid
mantas į Pittsburgh, Pa.

Dimitrijev, Augusto, So
fija į Brooklyn, N. Y.

Dukalskis, Antanina į! 
Brooklyn, N. Y.

Deveikis, Jonas, 
Janina, Gediminas, Myko
las, Vida j Cicero, m.

Dumbrys, Jurgis, Barbo
ra, Rimantas, Robertas, 
Gediminas į Stoughton, 
Mass.

• w •

Dundulis, Juozas, Sta
nislava į Chicago, EI.

Dziubinskas, Vladas, Ju
zefą, Regina, Marija į So. 
Windsor, Conn.

Gedmintas, Vladas, Ani
ceta, Vladas, Kęstutis, A- 
leksandras į Fumace, Ma
ssachusetts.

Gvazdinskas, Jonas, Sta
sė, Jonas, Darius į Phila- 
delphia, Pa.

Jankauskas, Liuse, Biru
tė, Sofija, Stasys į Chica
go, III.

Jankūnas, Jonas į Brock
ton, Mass.

Jarackas, Petras, Tere- 
sa, Regina, Petras į Ham- 
tramck, Mich.

Juodelis, Jurgis, Jūratė, 
Liuda į Chicago, III.

Juška, Albinas, Petronė- 
la, Alfredas, Edmundas į 
Chicago, III.

Kačinskas, Henrikas į 
So. Boston, Mass.

Karosas, Albinas, Felici
ja, Vida, Giedrė, Gintaras, 
Rimvydas į Andover, Mas
sachusetts.

Kasakaitis, Vaclovas, 
Marija, Romualda į Spen-

Mekys, Edvardas, Nijo
lė į Putnam, Conn.

Pagalys, Jurgis, Stase,'
Anelė, Stase, į Chicago, roit, Mich.
III. j Šimulis, Kazys, Antani-

Palejus, Jonas į Dalias, na, Vytautas į Chicago, 
Texas. IU.

Parazinskas, Juozas į j Sirmenis, Vincas, Gied- 
Chicago, IU. ra, Rytis į Brooklyn, N.Y.

Paškevičius, Mykolas,' Skinkys, Kazys, Antani- 
Ona, Birutė, Alija į Brook- na, Vitas, Albinas, Anup- 
lyn, N. Y. ras, Liudvikas į Chazy,

Peteris, Karolis, Zofija, N. Y.
Regina, Sigita į Čade, La.i Spurgis, Jonas į Branch, 

Petkaitis, Vincas į Mich.
Brooklyn, N. Y. | Stemplys, Juozas, Mag-

Petravičius, Vygandas į ,dėL Juozas į Hartford, Ct. 
Chicago, III.

Petrulaitis, Kazys į Wor- 
cester, Mass.

Pociulis, Stasys, Jonas į 
Kenosha, Wisc.

Pocius, Augustinas, Mo
nika į Milton, Mass.

Račkauskaitė, Ona į 
New Madrid, Mo.

Radzius, Vytautas į Chi
cago, IU.

Rapšys, Juozas, Kons
tancija, Rimvydas, Vid
mantas, Gintautas į Chi
cago, III.

Raulinaitis, Vytautas į 
Cleveland, Ohio.

Ribinskas, Jurgis, Ona į 
Detroit, Mich.

Rimavičius, Z o____ ,
Brone, Algirdas į Brook-! 
lyn, N. Y.

Rimkus, Zofija į Media 
Pa.

Rusienė, Marija į Mill- 
bury, Mass.

Rudis, Povilas į Chica
go, III.

Rylinskis, Andriejus 
Waterbury, Conn.

Sabaliauskas, Juozas 
Lansdale, Pa.

Salasevičius, Albinas 
Chicago, UI.

Saunoris, Garoldas, Jad- ladelphia, Pa. 
vyga, Antanas į Darby, 
Pa.

Savickas, Jonas, Sofia, į 
Evelina, Regina į Irving- 
ton, N. J.

Simonaitis, Motiejus, Vi
ta į Brooklyn, N. Y.

Šilinis, Kazimieras, So- 
I fija, Irena į Greene, Me.

Šimkus, Juozas į Det-

Straukas, Izidorius, Kęs
tutis, Aldina į Waterbu- 
ry, Conn.

Suopytė, Petronėlė į Wa- 
terbury, Conn.

Svalbonas, Balys, Aldo
na, Vitas į Brooklyn, Ct.

Tautkus, Kazys, Kazi
miera ,Ona, Regina, Pet
ras, Jonas į Maywood, III.

Tijūnėlis, Juozas, Alici
ja, Donatas į E. Chicago, 
Ind.

Urbonas, Povilas, Tere
sė, Andrutė į Highland, N. 
Y.

Vagelis, Antanas į Wor- 
cester, Mass.

Virzintas, Ona, Da’.ia, 
Zigmas, Marius į Chicago, III.

Zalubąs, Romualdas, A-
■ leksandras, Paulius į A- 
thol, Mass.

Zagurskis, Aleksandras, 
Aldona, Violeta į Brock
ton, Mass.

Žąsytis, Zigmas į E. Chi
cago, Ind.

į Želvys, Petras, Veroni
ka, Albinas, Zenonas į 

į^Brooklyn, N. Y.
Žėruolis, Leonas, Pran- 

į ciška, Vida į Chicago, III. 
i Brazelis, Andrius į Phi-

Gedgaudas, Elena į Chi- 
cago, III.

! Juškevičius, Stanislovas, 
Juzė į Baltimore, Md.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Lietuviškosios Knygos Vajus
Visi lietuviškos knygos,sinio turinio knygų ir jau 

mėgėjai supranta kaip yra j yra parašyta maldaknygė, 
svarbu mums Amerikoje'Aišku, per taip trumpą 
sudaryti bent pakenčia-j laiką daugiau nebuvo ga
mas sąlygas, kad galėtų i Įima žinių surinkti, 
eiti ir plisti pasaulyje lie- Kadangi pačioje pra- 
tuviškas žodis, lietuvių džioje yra tikras reikalas 
mokslininkų žinios, poetų sudaryti knygoms leisti 
vizijos, dvasinės gėrybės, lėšas, susirinkusieji Įnešė 
Tiesa, tikrovė entuziastus savo metines duokles po 
vėsina ir pradžia darbą $5.00, pasiskirstė veikti 
gaišina. Reikia įdėti daug kolonijomis ir privačiai 
pinigo pirmiau, negu bus laiškais, 
galima jis atgauti. miestus,

Šv. Jurgio dieną 
kartu susirinko iniciatorių gos Vajų, 
gražus būrelis. Dalyvavo Knygos vajus tęsis 14 
viso 18 asmenų. Pasitari- savaičių. Prasideda geg. 1 
mui vadovavo kun. J. Jan- d. ir baigiasi liepos 31 d. 
čius, MIC, o sekretoriavo Vajaus metu būtų gera, 
Andrius Daugirdas. kad galėtume surinkti tris

Pasidžiaugta mūsų švie- tūkstančius metinių lietu- 
suomenės gražiu pritari- viškos knygos rėmėjų, 
mu. Lietuviškos Knygos Tuo atveju, su pirmais 
Skyriaus vedėjas pranešė, metais knygų leidimo rei- 
kad Lietuvių Katalikų kalas atsistotų stipriai. 
Spaudos Draugija rimtai 
svarstė, nutarė ir paskel
bė, jog kuria Lietuviškos 
Knygos Skyrių, kurs leis 
ir platins lietuvišką kny- 
g*

Redakcinėje Komisijoje 
apsiėmė dirbti: prof. B. 
Vitkus, prof. A. Vaičiulai
tis, prof. A. Kučas.

Yra pasiūlyta išleisti A. 
Vaičiulaičio naują novelių 
rinkinį, A. Gervydo “Už 
spygliuotų vielų”. J. Kmi- 
to ‘Partizanus’. Dr. Pruns- 
kis patarė leisti prof. J. 
Balio “Istorinius Padavi
mus”. Kuris nors mūsų 
istorikas patieks Lietuvos 

na, Gražina į RoslindaleJ istorijos santrauką, tųri- 
Mass. i

Kazlauskas, Mykolas į 
Detroit, Mich.

Kedys, Juozas, Adele į 
Cleveland, Ohio.

Kersulis, Antanas į 
Brockton, Mass.

Kizlauskas, Jurgis, Bru
noną, Irena į Rochester, 
Minn.

Klajūnas, Petronėlė į Ir- 
vington, N. J.

Klimavičius, Jonas, Kos
te, Danutė į Southington, 
Conn.

Krameris, Albertas, Bro
nė, Dalia, Gražina į Mil- 
waukee, Wisc.

Kluonius, Juozas į Dear- 
Ieva, born, Mich.

Krisciūnas, Albinas, Ja
nina, Antanas į Philadel- 
phia, Pa.

Krištolaitis, Jonas į Wor- 
įcester, Mass.
i Kronkaitis, Viktoras, 
; Marijona, Vida į New Ha- 
ven, Conn.

Kudirka, Feliksas į Bur- 
bank, Calif.

Liutkevičius, Lilija į 
Wilson, Conn.

Lygeris, Stasys į Phila- 
delphia, Pa.

Masiulis, Stasys, Danu
tė į Rochester, N. Y.

Musteikis, Kazys, Graži- 
Motiekaitis, Algimantas, 

Irena į Buffalo, N. Y.

IAr tai ne Dievo karalys
tės skleidimas žemėje?!

♦ ♦ ♦

Mūsų namai, turi nešti 
paguodą kiekvienam užei
nančiam. Mūsų pareigin
gumas ir darbštumas turi 
palaikyti kitų jėgas.

Marijos Legijonas yra 
vietos kiekvienam katali
kui, o rožančius, Dievo 
Motinos Marijos noru, tu
rėtų būti kiekvieno kas
dienė malda.

pasiskirstė 
ir

siekiant į kitus 
ir nutarė pa- 

atnru skelbti Lietuviškos Kny-

Metiniai lietuviškos kny
gos rėmėjai moka metams 
$5.00 ir gaus naujų knygų 
už $7.50. Amž. Liet. Kny
gos Rėmėjai (dešimčiai, 
metų) aukoja $50.00 ir 
per 10 metų g^rs knygų 
kas metai už $7.o0. Garbės 
Rėmėjai aukoja $100.00. o 
Lietuviškos Knygos Glo
bėjai aukoja $500.00 ar 
daugiau, ir gaus jie visi 
kas metai, kol bus gyvi, 
naujų knygų už $7.50.

Visais Lietuviškos Kny
gos reikalais reikia kreip
tis šiuo adresu: Rev. C. 
A. Matulaitis, 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago 

ma pora asketinio ir dva- 8, III.
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ŽINUTES
Mirimai. Gegužės 10 d., mirė 

ligoninėje, 8 metus sirgęs, Ka
zimieras Petkus, pasikeitęs į 
Charies Brown. Amerikoje pra
gyveno 40 metų. Pusę šių me
tų gyveno Brocktone, pusę So. 
Bostone. Kilęs Upynos parapi
jos. Paliko moterį Oną Mockai- 
tę, sūnų Kazimierą ir du posū
niu. Buvo iškilmingai palaido
tas, iš Šv. Petro parapijos baž-

DAKTARAIDAKTARAI

nyčios, geg. 12 d., 9 v. r., Šv. 
Mykolo kapuose.

Tą pačią dieną mirė, 4 mėne-: 
sius sirgusi, Agota Vaitkevi
čienė (Brazilevičiūtė) 60 metų 
amžiaus, savo namuose, 9 Dou- 
glas St. Kilusi Žiežmarių para
pijos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko vyrą Petrą ir 
dukterį Pranę. Palaidota, iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios, geg. 
12 d., 10 v. r., Naujos Kalvari
jos kapuose.

Taip pat tą pačią dieną mies- j 
to ligoninėje* mirė, tris mėne
sius sirgęs, 32 metų, Kazimie
ras Grigas. Jis gimęs Cambrid- 

Įgeje. Augęs ir gyvenęs Brock
tone ir South Bostone. Paliko 
žmoną Eugeniją (Lipskaitę), 4 
metų sūnelį, tėvą ir 4 seseris. 
Pašarvotas savo namuose, 663 
E. Sth St. Laidojamas geg. 13 
d., 9 v. r., iš Šv. Petro parapi
jos, Naujos Kalvarijos kapuose.

Melskimės už mirusius.
z

DARBININKAS

Šv. Petro parapijos, South Bostone, klebonija, bažnyčia, garadžius ir mokykla. Antra mokykla, vienuo
lynas ir salė pasirodys kitą kartą.

SOUTH BOSTONIEČIAI! 
RENKITĖS PAMATYTI

GEGUŽINfc-PIKMKAS 'muzikos aidų. Nėra abejonės, 
kad kas tik gyvas skris, bėgs 
ar važiuos tą dieną į Romuvos 

i parką, kad patyrus tą valandė
lę gamtos ir rengėjų teikiamo 
malonumo. Kviečiami visi! J-a.

Reikalinga moteriškė prižiū
rėti porai vaikučių, jų tėvą gy
dytoją ir turi namą. Atlygini
mas geras. Norintieji sužinoti 
smulkiau dėl šio darbo gali 
kreiptis “Darbininkan”.

islrd $how
SO 8-2712 Res. BIG 9013

Br. J. C. SeyniMr
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvajr, 
South Boston, Mass.

Valanifc*: 2 iki 4 ir 7 iki 8. ,

I 
Į

Kas žino tuščią butą ar kam
barį naujakuriams, gali taip 
pat pranešti “Darbininkui”. —Į 
Dar labiau, jeigu sužinote, kur! 
galėtų tremtinis gauti dirbą. 
Gelbėkime pagelbos reikalau
jančius. Tai atliksime gerą dar
bą. Nesigailėsime.

Kviečiami talkon. Geg. 22 d., 
9 v. r., parapijos mažyčiai pri
ims pirmą Šv. Komuniją. Pra
šome visus eiti talkon kūdikė
liams, kad jiems būtų lengviau 
eiti prie Gerojo Ganytojo. Ma
žųjų vaikelių broliukai, sesutės,

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 Gavin 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.

Gegužės mėnuo visu spartu- ; 
mu dengiasi žaliu gamtos rūbu. į 
Tas vaizdas kiekvieną žmogų 
iš prigimties žavi ir vilioja, o 
kas svarbiausia teikia tyro oro, 
kurį jau gamina žalieji lapuo

čiai. Net miela prisiartinus prie 
■alyvų žydinčio krūmo, prie tirš
tai lapais apsikrovusio klevo ir 
malonios liepos bei pavasariop Cambbridge įvyks Tautų Festi- 
nusiteikusio pušų šilelio. Nevisi valas, kurį ruošia Harvard’o U- 
gali tai pajausti tūnodami kie- niversiteto Folk Dance Society. 
tame akmens grindinio vaizdu Jame yra pakviesta 
nuklotam didmiestyj. Todėl ir vaus 
parengiama proga, kad visi ga- Tautinių Šokių Grupė. Šoks 
lėtų pajusti aną gamtos grožį 
ir suorganizuojamos Gegužinės 
bei išvykos į gamtą. Pirmutinė 
šiais metais proga yra įvyks
tantis gegužės 29, Romuvos 
parke piknikas. Jį rengia South;

šoks Harvarde

Šį šeštadienį geg. 14 d., vaka
re Harvard Memorial Hali.

ir daly-
su lietuviškais šokiais

Jonkelį, Žiogelį ir Kazokėlį.
Kep.

Linksmas Parengimas

! Po operacijos sveiksta
Velykų švenčių proga mums! Adv. Antanas J. Young, gyv. 

teko aplankyti Kanadą ir susi- Brighton, Mass., pasidavęs 
J tikti su daugeliu tenykščių lie- D°n&wood ligoninėn, Boston,

DĖKOJA

Šį sekmadienį, 3:30 vai. po 
Bostono LRKSA 94 Jaunimo pietų, bažnytinėje salėje įvyks 
kuopa. Jau busai pasamdyti ir linksmas Lietuvos Dukterų 
jie išvyks nuo “Darbininko” 1- draugijos parengimas jų nau- 
mą vai. tuo jaus po pietų. Prog- jos vėliavos pašventinimo pro- 
rama Romuvos parke paruošta ga. D. A. Zaleckas parodys į- 

,tokia turininga, kad tik spėk domius spalvuotus judamui- 
dairytis, juoktis, linksmintis ar sius paveikslus. Vietiniams ži- 
trepterti prie linksmai lydinčių nomi jaunieji dainininkai Ma-

(tėvai ir kaimynai yra kviečiami tuvių. Labai puikūs ir draųgin-;Mass-’ PerKyveno lengvą opera-
*...................   .. .. „__ ciia ir iau kairia haavpfkti

y 
mertas Simonavičius ir Vanda 
Griganavičiūtė padainuos gra
žių dainelių, o mažos mergaitės 
pašoks eilę tautinių šokių, pa
deklamuos ir t.t. Todėl visi 
kviečiami atsilankyti į šį links
mą parengimą.

Lietuvos Duktė.

|VAWS SKELBIMAI
Res. »O 8-3729 80 8-4618

IMLmUm f*LnnBBIHRI i uilHiUrc vO.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californljoje Namus ar kitas 

nuosavybes

MOVERB — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Oistance 
Moving

kreipkitės pas:

CMS. LIKSIS
Restetatininkas

710 N. Van Nen Ave„
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

ateiti į jų šv. Mišias ir priimti 
kartu su jais mylimą Dievulį.

Taip pat visi yra kviečiami 
eiti prie šventų Sakramentų ir 
dalyvauti Sutvirtinimo Sakra
mento pamaldose, geg. 28 d., 10 < 
vai. r.

gi Kanados lietuviai. Nuvykę *r Jau pasveikti,
apsistojome pas p.p. Rakščius Penktadienį, gegužes 13 d. 
Ottervile, Ont. Ten jie mus la- iš ligoninės į namus.
bai gražiai ir maloniai priėmė! Adv. Antanas J. Young yra
ir vaišino. Už jų nuoširdumą ir veiklus organizacijose, ypač L. 
vaišes mes nuoširdžiai dėkoja- Vyčių ir visuomenininkas. Lin
ine ir kai pas mus atvyks, tuo 
pačiu mes ir jiems atsidėkosi-

kime adv. Young stiprios svei
katos.

■

ĮVANtOS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

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

Bes. 37 Oriole Street 
We*t Raxbury, Mase.

TEL. FA—7-1233-W

Geg. 15 d., ir 22 d., Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, ir parapi- 
jonų tarpe yra renkamos au
kos, vieton rengiamo metinio iš
važiavimo, parapijos įstaigoms 
vesti ir tvarkyti. Aukos gausiai 
plaukia. Už tat tiek daug tų į- 
staigų mūsų geri žmonės užlai
ko. Garbė jiems. Kas daug my
li, tas daug aukojasi.

Klubo susirinkimas
Į Dorchesterio Lietuvių Piliečių 
klubo susirinkimas įvyks šian
dien, gegužės - May 13 d., 8 v. 
vakare, savo name, 1810 Dor
chester, Mass.

Kviečia visus Valdyba.
X x x x X \ X x x X x X >. >. >

Ufeisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tek Dedham 1304-R
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me.
Bronė Zukevičienė ir

Veronika Sakevičienė.

Lankėsi
Antradienį, geg. 10 d., “Dar

bininke” lankėsi Šv. Pranciš
kaus par., Lawrence, Mass., de
legatės į The League of Catho- 
lic Women suvažiavimą, kuris į- 
vyko gegužės 10-11 d., š. m., 
Bostone. Tai buvo panelė Stel- 
la Raznauskaitė, p. Bronė Jes- 
kelevičienė, p. Viola Jeskelevi- 
čienė ir Mrs. Sally Laycock.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Marce

lei ir Vincui Balukoniams, gyv. 
So. Bofetone, už jų širdingą mū
sų priėmimą ir rūpinimąsi mu
mis 
jos.

Linksmas Bostono Lietu
viu Jaunimo — Vyčių 

Parengimas
Sekmadienį ir penktadienį, 

gegužės 15 ir 16 d.d., 8 vai. va
kare Patrick Gavin mokyklos 
auditoriume, kampas F ir W. 
7th Sts., So. Bostone, įvyks 
linksmas Vyčių parengimas — 
metinis “Minstrel Show”. Jame 
bus visko ir dėl visų: dainų, 
muzikos, šokių, juokų. Dėl šio 
parengimo labai daug pasidar
bavo: Juozas Matačinskas, Juo
zas Lola ir Alice Plevokaitė. Ti- 
kieto kaina tik $1.00 su takso
mis. Visas pelnas yra skiriamas 
dėl šv. Petro bažnyčios pataisy
mo fondo. Algirdas Mitkus.

{VAIIOS SKELBIMAI
dabar, atvykus iš Vokieti-

Gedmintų šeima.

Lietuviai Dalyvaus 
Parade

Šį sekmadienį Bostone įvyks 
paradas gatvėmis ir programas 
prie Hatch Memorial Shell. Pa
radas prasidės 3 vai.

Šiame parade dalyvauti yra 
pakviesti dalyvauti St. Dariaus 
Postas prie veteranų sekcijos 
ir Lietuvių Tautinių šokių Gru
pė prie įvairių tautų sekcijos. 
Apie 40 grupės dalyvių lietu
viškuose kostiumuose maršuos. 
Jie formuosis prie Darthmouth 
St. ir Commonwealth avė. Po 
paradui kurs tęsis pusę valan
dos, vyresnieji pasiliks prie 
Hatch Shell ,o jaunieji skubės 
į Lietuvos Dukterų parengimą 

'dalyvauti programoje. Rap.

RAMUNIŲ 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

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.

ALEXANl>£r S CO.
414 W. Broadvsy, 

So. Boaton 27, Mbm.

Smagūs Šokiai
Rengia Stephen Darius Post Nr. 317, Am. Legion

Šeštadienį, Geg.-May 21,1949 

MUNICIPAL HALL,
So. Boston, Mass.535 E. Broaduay,

Muzika - Krakowiaki Orchestra
i Pradžia 8 v. iki 12. Įžanga $1.00 su taksais.
i PELNAS ŠV. PETRO PARAPIJOS

BAŽNYČIOS TAISYMO FONDUI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienč,

625 E. Sth SL, So. Boston, Mass. • 
TeL SOuth Boston 8-1298. 

Vice-Pirminink*—B. GailiOnienė.
8 Winfield SL. So. Boston, Mass. 

Prot Kalt — Ona Ivadkieilč,
440 E. Sth SL, So. Boston. Mass. 

Finansų RaSL — B. Cūnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1884-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

į
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4V. JONO EV. BL. PASALPINGS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
i 21 Sanger St., So. Boston, Mass. 
; Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 

684 Sixth SL, 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,

787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus .kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laraotuvių uu talonus ir

(Notary Public)

Vincas Balukonis, Savininkas.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

jvUIii vvSTUn, MoSS.

!
I

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.

Kainos to* pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale laukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 8-0815 

•Outh Boeton 8-2808



DARBININKAS 8

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

Penktadienis. Gegužės 13. 1949

__________ +
Seimas prasidės 11 vai J 

rytą šv. Mišiomis už Kon
gregacijos geradarius. Pa
mokslą sakys kun. Pr. M. 
Juras.

1:30 vai. po pietų — 
spaustuvės atidarymas. 
Kalbės poetas J. Aleksan
dravičius.

2 vai. po pietų Seimo po
sėdis. Po posėdžio bus me
ninė da’is, kurią išpildys 
mergaitės iš New Britain, 
Conn., vadovaujant moky
toj ii, p. K. Marijpšienei, 
letenai atvykusiai iš 
tremties.

N. Pr. Švč. R Marijos Seserys Toronte. I-oj eilėj iš kairės į dešinę: Sės. M. 
Magdalena, Sės. M. Apollinara — Namo Vyresnioji, Motina M. Aloyza — visos 
Kongregacijos Vyresnioji, Sės. M. Michaelė, Sės. M. Teresė. Il-oj eilėj: Sės. M. 
Arkadija, Sės. M. Janina, Sės. M. Ostiara, Sės. M. Agnietė, Sės. M. Natalija. Se
serys apsirengusios baltais rūbais dirba prie kūdikių.

Seime dalyvaus Kongre
gacijos prietelis J. E. Vys
kupas Vincentas Brizgys.

N. Pr. švč. P. Marijos 
Seselės 
Centro 
kviečia 
Seime.

Sveikiname Seimą ir lin
kime Dievo palaimos.

ir Seserų Gildos 
Valdyba maloniai 

visus dalyvauti
Kūdikiai pietauja.

Didžiuokimes Savaisiais
Dažnai pasitaiko, kad gyven

dami šio nepaprasto tempo 
amžių, pamirštame pasidžiaug
ti tomis asmenybėmis, kurios 
vienokiu ar kitokiu būdu išgar
sina ar yra išgarsinę lietuvių 
ir Lietuvos vardą.

Viena iš tokių asmenybių v- 
ra Polyna Stoškiūtė. Gimusi 
gražioje Massachusetts valsti
joj, kalnuotajame Worcestery- 
je, mūsų Amerikos lietuvių 
duktė. Šiandien Polyna Stoš
kiūtė yra pasiekusi savo pa
šaukime aukščiausio įvertini
mo. Ji yra Metropolitan Ope
ros artistė, radio žvaigždė ir 
viena iš geriausių koncertinių 
dainininkių.

Kelias į tąjį pasisekimą ne
buvo lengvas, bet, kaip ji pati 
yra išsireiškusi, kad, pasitikint 
Dievu, viskas yra galima. Šian-j 
dien jos švelniu balsu žavisi ’
visas, muziką ir dainą gerbiąs jos kultūriniam 
pasaulis. ,ti New Yorko

Polyna Stoškiūtė niekada ne- Lietuvos Vyčių
Amerikos lie- gia bankietą ir

į bankietą atsilankys

dvasioj, tebėra joje ir šian
dien. Vienu iš jos garbingų glo
bėjų yra Worcesterio Aušros 
Vartų Parapijos klebonas kun. 
Vasys.

Šiai lietuvaitei pagerbti ir 
darbui įvertin- 
ir New Jersey 
apskritys ren- 

šokius. Tikima-užmiršo esanti 
tuvaitė. Jei perskaitytume pla- si. kad 
čios Amerikos spaudos atsilie- daug garbingų svečių. Visi A- 
pimi’.s, visada ją rastume pa
sisakančią. esant lietuvaite. Šią 
lietuvaitę, ne tik spauda, bet 
ir karo metu ginusi tautų lais
vę jaunoji Amerikos kariuo
menė, kuri Pelyną girdėjo nuo
Pacifiko iki Grenlandijos, dar f Bilietas tik penki doleriai, o jų 
ir dabar jos neužmiršta.

Polyna yra taip pat pasidi
džiavimas katalikiškos Ameri
kos visuomenės. Nuo pat mažų 
dienų išauklėta katalikiškoj

1

2-rą geg. m. 
sujungta su 
parapijos tė- 
klebono kun.

vienas lietuvis - lietuvė nežūtų žinti. Lai gerasis Dievas laimi
nei mūsų tautai nei mūsų 
jimui. Rūpinkimės viens 
kaip kūnu taip siela.

tikė- na jo takus ir tepadeda jam jo 
kitu sunkiam darbe.

Netikėtai trečiadienį, geg. 4 
d., buvo užsukę į Baltimore 
kun. Vasys iš Worcester, 
Mass., kun. Juraitis iš Athol ir 
kun. Dambrauskas, ką tik at
vykęs iš Colombia, Pietų Ame-

' kalas pilnas juokų ir gražių 
dainų. Dalyvaus didžiumo
je naujakurių jaunimas ir pa- 
rinktinės vietinės jėgos. Dar 
kartą sužvangės skambios lie
tuviškos dainos mūsų padangė
je.

Lietuvos Ąžuolo Lankymas

Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Taryba, rengia Lietuvos ąžuolo 
Annapolyje lankymą sekmadie
nį, gegužės 22. Bušai ir su au
tomobiliais susirinks tą dieną 9 
v. ryte prie Lietuvių salės, 851 
Hollins Street. Tą dieną guber
natorius Wm. P. Lane, Jr., ati
duoda valstybės Rūmus, savo 
rezidenciją ir Annapolį lietu
viams ir pats dalyvauja, šį me
tą daug senų ir naujų vietos ir 
apylinkės lietuvių dalyvaus, čia 
bus pakeltas organizuotas ga
lingas balsas už Lietuvos išlais
vinimą.

mūsų bažnyčią, skubiai išvyko 
į savo namus. Gaila, kad ti^ 
taip trumpai tegalėjo viešėti 
mūsų tarpe.

i ___________

DAINOS DRAUGIJA rengia

Misijų Užbaiga

Po J. E. Vyskupo pamokslo 
buvo atkalbėtas rožančius, at
giedota litanija ir suteiktas pa
laiminimas švč. Sakramentu.
J. E. Vyskupas buvo celebran- rikos. Atlankę mūsų kleboną ir 
tas, kun. Dubinskis diakonas, 
o kun. Jonas Mendelis subdia- 
konas. Prieš palaiminimą švč. 
Sakramentu J. E. suteikė šv. 
Tėvo palaiminimą ir pašventino

ras buvo paties Dievo dovana, naujai mūsų bažnyčios įsigyta 
Penktadienį ir šeštadienį karš- P-lės Švč. Fatimos statulą. Vi-1 teatrą ir šokius Lietuvių Salė- 
čiai kaikino visus, tačiau šešta- sos dienos apeigos užsibaigė je sekmadienį, geg. 15 d. Bilie- 
dienio vakarą užlijo. Oras atvė- sveikinimu Misijų Kryžiaus. Jo tas pigus. Pradžia vakaro 7 v. 
so ir štai sekmadienį procesijai Ekscelencija kiekvienam įtiekė Kviečia visus Baltimoriečius 
diena buvo graži, saulėta, bet gražų paveikslėlį su savo šv. dalyvauti, 
nekartša. Misijų linkėjimais. Be abejo' ■ ..

Šiais metais procesijoj daly- tas paveikslėlis primins ne tik Kareivių Motinų Dr-ja turės

ger-

pa- 
Kad 

šioms iš-

čiu, atminimui J. E. Vyskupo 
Brizgio dalyvavimo šioj proce
sijoj, buvo traukiami spalvuoti 
judomieji paveikslai, kurie bus 
rodomi mūsų parapijos salėje

je, taip ir iš sakyklos per tą 
laiką, kurį jam teko mūsų tar
pe būti. Kleb. kun. dr. Mendelis 
dėkojo Vyskupui ir visiems, 
kurie prisidėjo prie iškilmių 
pirmosios geg. mėn. savaitės.

gos dr-jos pramogos turėtų bū
ti visų lietuvių visa širdžia re
miamos.

Tėvų - Motinų Diena

Jau antri metai, kaip mūsų 
parapijoje Motinų Diena, kuri 
yra visur minima 
sekmadienį, yra 
pagerbimu mūsų 
vų. Sulyg mūsų
dr. Mendelio, biznierių išgalvo
ta tėvų diena 3-čia birželio m. vavo daugiau žmonių, negu ki- Vyskupo atsilankymą, bet ir savotišką balių šeštadienį, geg.
sekmadienį, niekuomet ne bus tais metais. Kaip sodalietės, tas kančias mūsų tėvynės, apie 14 d. Bilietai 35c. Šios garbin-
taip svarbi ir populari, kaip taip mokyklos vaikučiai tiek į- kurias Jo Ekscelencija taip
kad yra 2-as geg. mėn. sekma- nešė spalvų, kad akis tik žiūrė- vaizdžiai papasakojo, kaip salė-
dienis. Tad yra visai tinkama, jo ir gėrėjosi. Klebono rūpes-
kad abu šeimos tėvai būtų 
biami tą pačią dieną.

Tad sekmadienį buvo 
skelbta šeimų komunija, 
tinkamai prisiruošus
kilmėms, Jo Ekscelencija Vys- ateityje, 
kūpąs Brizgys vedė misijas, ir Sodalicijos pirmininkė Dolo- 
per š. mišias 8:30 v. ryte virš res Višniauskaitė buvo gegužės 
800 šv. Komunijų buvo išdalin- karalienė. Ji atkalbėjo pašiau- kunigų pastangomis buvo įteik
ta susirinkusiems. Vyskupas kojimo aktą ir apvainikavo Ma- tas J. E. Vyskupui Brizgiui če- užmanyme, 
pasakė iškilminmei pritaikintą rijos statulą. Po to sekė J. E. 
pamokslą, kurio tema buvo Vyskupo Brizgio pamokslas, 
“daug ko pasauliui reikia, bet kuriame jis istoriškai įrodinė- 
nieko taip nereikia, kaip gerų,1 jo, kad lietuvis - lietuvė nuo 
šventų tėvų - motinų ir pavyz- pat priėmimo Kristaus tikėjimo 
dingų krikščioniškų šeimų”. per pereitus penkius šimtme-

Bažnyčioje, kiek buvo galima, čius yra Katalikų Bažnyčios iš- 
tėvai sėdėjo su vaikais, ir šv. tikimi sūnūs ir dukterys, kurie 
Komunijos metu visi drauge dėl savo tikėjimo 
priėmė šv. Komuniją. Tai buvo bet tūkstančiais 
gražus reginis, kaip dideli ir kraują ant tikybos aukuro. Ma- 
maži drauge stiprino savo šie- ža lietuvių tauta, nors neturi Curtis Bay sv. Atanazo bažny- 
las bendra Angelų Duona. Jo dar daug paskelbtų šventaisiais, čios. Lai ilsisi Viešpaties ramy- 
Ekscelencija Vyskupas atnaša- tačiau jos sūnūs ir dukterys bėję. Reiškiame giliausią užuo- 
vo šv. Mišias už visas gyvas ir tiek yra prikentėję, tiek yra jautą šeimai, 
mirusias motinas bei tėvus, kraujo išlieję, kad tikrai mūsų 
kaip mūsų kolionijos, taip visų tautą galima vadinti kankinių 
ir visur gyvenančiųjų lietuvių, tauta. Atimk iš lietuvio katali- Vajus oficialiai prasidėjo sek-
Didysis bažnytinis choras gra- kų tikėjimą, išplėšk iš jo šir- madienį, geg. 8 d. Kun. Jonas
žiai giedojo per šv. Mišias. Visi dies Dievo meilę, ir tuomet tu- Mendelis, mūsų parapijos va-
altoriai buvo paskendę lelijose rėsi tik ištvirkėlį ir išdaviką, jaus iždininkas, turi vilties, kad

“ ‘ » Amžinai garbei lietuvių tau- bus galima sukelti Arkivysku- 
Kaina tik paprastai Sesutės Kazimierietės tos persekiojimų metu mažai po gailestingumo darbams arti

• atliko tikrą meno darbą altorių kurs iš lietuvių išsigynė savo $5,000.00. Visos Baltimorės pa-
Užsakymus siųskite: papuošime. Kurie tik dalyvavo tikėjimo, bet bevelijo kentėti rapijos turi užsibrėžusios su-"DARBININK£ S" šiose šv. mišiose negalėjo atsi- žiauriausias kančias ne per va- rinkti pusę milijono dolerių.

366 West Broadway, Šo. Bcston 27, Mass. ^rėti iškilmių grožiu ir jų landą arba kelias dienas, bet ------------
tvarka. Būtų malonu išgirsti, kentėjo per ilgus metus. Vys- J. E. Vyskupas Brizgys išbu-
ką mūsų brangūs tremtiniai kūpąs ragino 
mano apie šv. Alfonso bažny- kokių tėvų mes esame vaikais, išvyko pas Kunigų Vienybės
čios tėvų - motinų dienos mi- Kiek mūsų bočiai ne tik tėvy- pirmininką, kun. Vasį, į Wor-
nėjimą.

merikos lietuviai yra kviečiami 
pasidalyti vyčių laime, pager
biant savo narę. Bankietas į- 
vyks Robert Treat hotelyje, 
Newark. N. J., sekmadienį, ge
gužės 22 d., 6:30 vai. vakare.

galima gauti rašant: Balys P. 
Laucka. 198 Kearny Avė., 
Kearny. N. J.

Visų lauk;ame. visus kviečia
me. B.P.L.

ne šimtais, 
liejo savo

Nuotrupos
Girdėjau, kad mūsų parapijos

kis ant $2,000.00, kaipo auka 
seneliams, našlėms ir našlai
čiams esantiems tremtyje.

Mirė Baltimorės lietuviams 
plačiai žinomas Curtis Bay lie
tuvis a. a. Juozas Garpštas. 
Buvo ištikimas šv. Alfonso baž
nyčios narys, tačiau visą gyve
nimą praleidęs Curtis Bay, jis 
buvo palaidotas iš katalikų

Lietuvių kalbos, pamokos Lie
tuvių salėje penktadieniais ir 
šeštadieniais yra gausiai lanko
mos. Mokytojos džiaugiasi, kad 
yra tiek daug mūsų kolionijos 
jaunimo, kurie nori tiksliau iš
mokti lietuvių kalbos. Geriausio 
pasisekimo šiame garbingame

Lankėsi Vyskupas Brizgys ir 
Kun. Dr. Končius

Sekmadienį, gegužės 1, čia 
viešėjo vyskupas Brizgys ir 
kun. Dr. Končius, BALF Prezi- 

įdentas. Savo kalbomis ir pašne- 
į komis, Šv. Alfonso parapijos 
įšalėję, tą vakarą, svečiai susi- 
’ rinkimuose paliko palankų įspū
dį. S. Adula.

i. -----------

BALF Veikla

išgavo 
mero, 

ir

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ’ŠVC. P. 

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

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES ME-

Arkivyskupijos Labdarybės

Adv. Nadas Rastenis 
iš Baltimorės miesto 
Thomas D'Alesandro, Jr.. 
miesto valdžios, leidimą rinkti >
dėl BALF 64-to skyriaus aukas 
išvietintiems lietuviams visame 
mieste birželio 10, 11 ir 12 d. 
šių metų. BALF minėtas sky
rius kviečia visus į talką, kad ■ 
prie $2000.00 surinktų kovo 13- 
to, per tas tris dienas būtų su
rinkta $8000.00 ir išpildyta Ma- 
rylando šių metų kvota $10,- 
000.00.

Tremtiniai dėkoja BALF-ui 
už suteiktą jiems pagalbą. At
siųsk ir Tu savo dolerį, kad 

i
■mes galėtume Tau padėkoti už 
savo brolio gelbėjimą.

Pasiųsk savo dolerį dar šian
dien:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

NĖŠIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai ’r ” carnation gėlėse. Kaip 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius,
50 centų.

--------------------------/ 

“Sekminių Vainikas” 
♦

Baltimorės lietuvių Dainos 
draugija, vedama 
kerekienės, statys 
madienį, gegužės 
vakare, Lietuvių
851 Hollins Street, linksmą kū
rinį, “Sekminių Vainikas”. Vei-

Lelijos Ba- 
scenoje, sek- 
15 d. 7 vai. 
Auditorijoje,

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

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

visus prisiminti vęs visą savaitę Baltimorėje,

I

Vardas

Adresas

Gegužinė Procesija
Po pietų 4 vai. tėvų - motinų 

dienoje įvyko metinis Marijos 
Dievo Motinos pagerbimas. O-

nės Lietuvos dėliai, bet Jėzaus cester, Mass. pirmadienį, geg. 
Kristaus tikėjimo ir Jo įsteig- 9 d. Linkime jam geros sveika
tos bažnyčios dėliai yra išken- tos stiprinti lietuvius, kaip tau- 
tėję. Eikime jų pėdomis. Lai- tybėje ,taip ir tikėjime, kur tik 
kykimės šv. tikėjimo. Būkime'jis dar atsilankys. Tai maloni 
apaštalai savųjų tarpe, kad nė|asmenybė, kurią yra džiugu pa-.

Juozas Kasinskas
Ine. •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Miss Margaret Truman, 
prezidento Truman’o duk- 
įters, vėliausias paveiks
las, kurį pasiruošusi greit 
įvykstančiam jos koncer
tui.




