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Pirmieji jspMSai K betariu 
dktžiujų valstybių pasitari

mų Paryžių je
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Ypatingai per paskutiniuo
sius vienerius metus, tarp Rytų 
ir Vakarų vyko, pilna žodžio 
prasme .taip vadinamas šaltasis 
karas. Nors tiesą pasakant, 
daugeliu atvejų, ypač vakarie
čiams, jis buvo ir karštas. Da
bar, nuėmus^ Berlyno blokadą, 
pasaulio spaudos egzemplioriai 
mėgina spėlioti — kas tą šaltą
jį karą laimėjo dėl Berlyno: 
Rytai ar Vakarai? Vakariečiai, 
žinoma, džiaugiasi, būk jie lai
mėję, o Rytai — dėl šito tyli ir, 
gal, šaiposi į saują iš tokio, pa
sakyčiau, naivaus vakarinių de
mokratijų triumfo. Tačiau, kaip 
ten bebūtų, vis dėlto, bent šiuo** ap
metu, yra pasidaręs tarytum I kalus, p. Vyšinskis sutiko, 
šaltojo karo paliaubų laikotar- O kaip visa toliau vyks 
pis. Blokada nuimta, nors truk-į pamatysim, 
dymų su Berlynu susisiekti iš 
sovietų pusės — dar yra pa
kankamai. Vakariečių sunkveži
miai su daržovėmis, žuvimis ir 
kitokiais greitai gendančiais 
maisto produktais turi prasto
vėti ilgas valandas ar net die
nas, pakol tas pats blokados 
užraktas esti atrakinamas ir jie 
įleidžiami į Berlyną. Raudonie
ji išgalvojo įvairių įvairiausių 
formalumų, pradėjo reikalauti 
visokiausių sovietinių “ūkio ta
rybų” leidimų ir pan.

Žinoma, nežiūrint to visko, 
šiuo metu vis tik ’ tenka laukti 
naujų reiškinių santykiuose 
tarp vakarinių demokratinių 
valstybių ir diktatorinės sovie- 
tijos diplomatinių pasitarimų.

Kaip žinoma, Paryžiuje 
prasidėjo keturių didžiųjų 
valstybių užsienių reika
lų ministrų pasitarimai 
Vokietijos klausimu. Gau
ta žinių, kad dabar šiuose 
pasitarimuose Sovietų Są
jungos atstovas, Užsienių 
Reikalų Ministeris Vyšinp- 
kis, yra malonus ir nuolai
dus. Pav. Vakarų Valsty
bių atstovai pasiūlė šiame 
pasitarime, kartu su Vo
kietijos klausimu, taip pat 
svarstyti ir Austrijos rei-

Jai veikia Vakaru Vtldetl-
jos Valstybes Kenstitucija
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Sovietu Rusija Pasiūlė 4 Didžių
jų Valdžių Vokietijai

Jung. Valstybės, Anglija ir Prancūzija 
(Atmetė Rusų Pasiūlymą. - Atmetė 
Sovietų Reikalavimą Stambių Repa
racijų. - Rusai Reikalavo Ruhr Srities 

Kontrolės.

Bono, Vokietija — Va-, 
karų Vokietijos Valstybės, 
konstitucija, 45 milijo-l 
nams jų gyventojų, gegu
žės 23 d. — 
jau veikianti, galiojanti.

Paskelbimas padarytas 5 
minutėms ankščiau, negu 
Paryžiuje prasidėjo 4 di
džiųjų valstybių konferen
cija.

Vakarų Valstybes Privertė vietus
dan“k ™uoianu.p Ištraukti Policiją Iš Berlyno) Stočių

Gubernatorius sulaikė pa- 
beg f

Amerika ir Britai atmetė
Cmmlotna admana
JVTicių piBM

jji
-—

Berlynas — Jung. Vals- toriaus geležinkelio stotis 
tybių ir Anglijos militarės įsikraustę rui ai šaudo į 
valdžios privertė Sovietų beginklių žmoi 
Rusijos militarę valdžią Toliau jis 
ištraukti savo [ 
Berlyno geležinkelių sto- visai nekaltus 3 w ..... t ~
čių. Tas stotis perėmė sa- karų Berlyne, vežti juos į n^^ug jįg buvo nuteistas 
y o kontrolėn amerikiečiai, savo sektorių ūr ten juos ™ kalėjimo už išdė- 

jų minią”
Boston, Mass. — Guber

natorius Paul A. Dever at-e Sovietų beginklių zmoįių minią . gisakė jj Rox.
« ,T°liau j“ s4®:. . Nel®*:'bury, Mass., kuris 1944 m.
policiją iš siu Sovietų policijai grobti a vaJsti.
akelių sto- visai nekaltus žmones Va- kalėjimo jįbuvęs ten 6

Paryžius — Keturių di
džių užsienio ministerių 
konferencijoje So v i e t ų 
Rusijos ministras Andrei 
Višinskį pasiūlė, kad Vo
kietija būtų grąžinta ke
turių jėgų kontrolei, kad 
Ruhr srities valdyme būtų 
prileista ir Sovietų Rusija, 
ir kad Berlyne būtų at- 
steigta alijantų komen- ski taip pat 
dantūra. s

Rusijos ministras Vi- kaiP ^*78® Y°-
šinskis sakė, kad Potsda-Įk,«tlJ?s ekonominio suvie- 
mo konferencija 1945 Jung- Valstybių
kurioj dalyvavo Prez.lsekr?torlus Acheson at- 
Trumanas, premjeras Sta-i“ėsdamas rusų re>kalayi- 
linas ir Anglijos ministras!?®- PareiSke> kad Vokieti- 
Attlee, nutarė įsteigti 4-'Ja"etun , PervirSio, kad 
rių didžiųjų kontrolę Ruhr k®le‘?^°kr„t.'.„repa^e,J^i- 
sričiai ir visai Vokietijai. ’

procedūros, kuri suskaldė 
Vokietiją.

Sekretorius Dean Ache- 
son pareiškė, kad Jung. 
Valstybės, Anglija ir 
Prancūzija yra vieningai 
nusiteikusios reikalauti 
politinės vienybės Vokieti
jai.

Rusijos ministras Višin- 
reikalavo 

stambių reparacijų iš Vo-

mėtojo, tai ši problema pakol 
kas yra dar labai neišryškėjusL 
Reikėtų manyti, kad ją, vis dėl
to, laimėjo bolševikai, tik ne 
Vakarai. Jie neteisėtai, sulaužę 
padarytą Podstame susitarimą, 
privertė Vakarus aprūpinti Ber
lyno savuosius sektorius mais
tu, kuru ir kitokiomis reikme
nimis oro keliu, kas pastarie
siems kainavo daug milijonų 
dolerių ir net keliasdešimt la
kūnų gyvybių. Gi po metų lai
ko, bolševikai kištelėjo demo
kratams tarytum kokią “dova
ną” — kitaip sakant, grąžino 
jiems tai, kas jiems teisėčiau- 
siai priklausė. Žinoma, raudo
nieji padarė tokį įspūdį, tary
tum jie būtų geros valios šali
ninkai. O už tą “presentą” jie 
jau yra šį - tą išsiderėję. Štai, 
dabar vėl susirinko “4 didieji”, 
kurie vėl tarsis, vėl marinuos 
laiką, ginčysis. Sovietai, žino
ma, kolios vakariečius kaip 
“imperialistus” ir t.t. Gi per 
tą laiką — bus baigta sudoroti 
milžiniškoji Kinija, gal bus pa
sistūmėta atominės bombos pa
darymo srityje ir pan. Iš visko 
atrodo, kad dabar laikas — dir
ba tik sovietų naudai...

anglai ir pi
   ................................................. ................. .................w 

r tų militarei valdžiai tik Gen. Howley priminė ru-i Dever sako, kad už $15 tas 
Sovietai buvo pasiūlę dvi valandas, kad ištrauk- sams, kad streikas turi,vyras pilnai atliko savo ' _ ĮĮ_ _ VI > < • a • • A •••• • V Y ta- a y - ,9 Y •   9     I *

Jis pareikalavo, kad Vi
šinskį paaiškintų kaip at- 

Jung. Valstybės, Anglija sigaunanti Vakarų Vokie- 
ir Prancūzija atmetė visus tija ką nors galėtų laimė- 
Sovietų Rusijos reikalavi- ti iš ekonominės vienybės 
mus ir pareiškė, kad jos su suvargusia Sovietų zo- 
nenori grįžti prie tokioslna.

bausmę.pagelbėti užbaigti pilietinį tų savo policiją iš Jung. būti sprendžiamas demo- 
karą Graikijoje. Jie reika- Valstybių sektoriaus. An- ' 
auja, kad Vakarų Valsty- glai ir prancūzai taip pat 
jės tuoj nustotų rėmę padarė. Gen. Howley pa- 
Graikijos vyriausybę. A- reiškė: . .
merika ir Britanija jų pa- “Aš negaliu ramiai žiū- licija ir komunistai puolė j 
siūlymą atmetė. rėti, kai į amerikiečių sek- streikuojančius darbinių-,

kus ir juos šaudė. Komu- Jungtinių Amerikos Vals- 
nistai streiklaužiavo. Dau- tybių Europoj kariuome- 

’giau kaip tūkstantis žmo- nės vadas ir Amerikiečių 
nių sužeista ir du nušauti, zonos Vokietijoj karinis 

; Kaip Berlyno, taip ir visos viršininkas per radiją pa- 
į Vokietijos darbininkai yra reiškė, kad joki susitari- 
!______ ___________________ • _ v y __________ . _ • ___ • -j___ 2_________
*•••*/* VV/***y VM*«***A»^ • MM*A

tus ir Sovietų Rusijos re- ypatingesnės reikšmės ne
šimą. Tik komunistai ak- turi, nes komunistų tiks
lai tarnauja raudonajai ti- las dominuoti visam pa- 
ronijai. šauliui.

kratinėmis priemonėmis.
Visiems jau žinoma, ki

lus geležinkeliečių darbi
ninkų streikui, Sovietų po-

v •

Gen. Clay įspėjimas dėl 
komunistu

New York — Buvęs

Lietuvių R. K. Sv.

/

Į pastatytąjį klausimą: kas 
toliau? Galima būtų daryti į- 
vairiausių prielaidų. Norima 
spėti, kad ir šios konferencijos 
metu vyks tokia košė, kokia ji 
vykdavo ir .kokią ją virdavo 
diplomatai ankstyvesnėse, ta
čiau galima prileisti, kad Vaka
rai šiuo metu ir ryžtingiau lai
kysis. Galima manyti, kad ir 
vakariečiai gal panoro turėti 
paskutinę ir paskutinę ant visa
dos “keturių” konferenciją su 
sovietais. Už tai, vis dėlto, kal
ba tas faktas, kad demokrati
jos ypač skubiai baigia tvarky
tis su vakarinės Vokietijos įkū
rimu. Labai skubiai priimta 
konstitucija ,skubiai karinių va
dų ji aprobuota ir labai smar- 

Tęsinys 2-rame pusi.

-------------------------- -------- I _
įvyksta š. m. birželio m. 26-27 d. šv. Pranciškaus para-i nusiteikę priešu komunis- mai su Sovietų i ^Sąjunga 

pijos svetainėj, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.
DIENOTVARKE

Birželio 26 d., sekmadienį.
11 vai. 45 m. a) Iškilmingos Mišios.

Šv. Mišias atnašaus Darbininkų Sąjungos Pirmi
ninkas Kun. Pr. Juras.
Pamokslą pasakys Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth,
N. Y.

b) Užkandis. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėj 
atvykusiems į Seimą atstovams užkandis.

2 vai. p.p. a) Seimo atidarymas.
b) Prezidiumo ir Komisijų rinkimai.
c) “Krikščioniškoji darbo prasmė”, kalba prof. 
Simonas Sužiedėlis.
d) “Koks turi būti krikščionis darbininkas?”, kal
ba agr. Petras Kaladė. Paskaitininkams tarus 
savo žodį, kalba koreferentai: Kun. Pr. Strakaus- 
kas, Adv. A. Young, Dr. O. Labanauskaitė ir p. 
Pr. Razvadauskas. Toliau, seka bendros paskaitų 
temomis diskusijos.

7 vai. p. p. Meninė dalis Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėj.

Birželio 27 d., pirmadienį.
8 vai. ryto. Iškilmingos gedulingos Mišios už miru

sius Darbininkų Sąjungos narius.
9 vaL ryto. Seimo posėdis.

I. PASTABA: Įnešimus, sumanymus, pasveikini
mus prašome siųsti Darbininkų Sąjungos Pirmininkui 
Kun. Pr. M. Jurui, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.

H. PASTABA: Atstovai, kurie nori atvykę į Sei
mą apsistoti privačiam bute, prašomi iš anksto kreip
tis į atstovams butų parūpinimo Komisijos Pirminin
kę p. L. Venčienę, 290 Lawrence St., Lawrence, Mass.

Kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. Kneižys,
Sekretorius.

Raudonieji Įsiveržė Į Shanghai
Shanghai, Kinija — Ge- namas taip pat buvo pa

liestas kulkų.
——» ----- -J- — I

gūžės 25 d. kiniečių komu
nistų armija įsiveržė ir už
ėmė Shanghai miestą, ku
ris yra ketvirtas didžiau
sias pasaulyj. Nacionalis
tų armija pasitraukė iš 
miesto be didelio pasiprie
šinimo.

Jung. Valstybių valsty
bės departamentas teikia, 
kad revoliucija Kinijoj 
neišvengiama. Ji gali kilti 
su Rusijos pagalba ar be 
jos, nes Kinijos gyvento
jai prarado pasitikėjimą 
nacionalistų valdžia.

Raudonieji dabar nori 
atkirsti šiaurės - Pietų 
geležinkelį į Kantoną.

Ties Woosung, prie 
Whangpoo - Yangtze upių 
žiočių stovi nacionalistų 
laivai išvežimui kariuome
nės į Kantoną. .

Amerikos konsulato na
mas buvo kulkomis suža
lotas ir vienas kinietis pa
tarnautojas sužeistas. So
vietų Rusijos konsulato

Teisėjai apkaltino unijos 
vadp

i

New York, N. Y. — Pir-;kosios politikos pastan- 
madienį, geg. 23 d. Hotel gas; 3. Siekti sudarymo 
New Yorker įvyko lietu- j bendros katalikų spaudos 
vių katalikų veikėjų kon- agentūros; 4. Gaivinti ir 
ferencija. Pasitarime daly-' stiprinti katalikiškas or- 
vavo prel. Mykolas Kru- ganizacijas ALRK Fede- 
javičius, J. E. vyskupas racijos rėmuose. 
V. Brizgys, prel. Jonas' 
Balkūnas, kun. K. Vasys, 
Kunigų Vienybės pirmi
ninkas ir apie 50 kitų vi
suomenės veikėjų, kunigų 
ir pasauliečių. Konferenci-j 
jai pirmininkavo p. Juozas 
B. Laučka.

Amerika stumia arai 
| Komunizmu *

’ i ta'

Transjordanijos karalius 
Abdullah pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Vals- 

Šioje konferencijoje pa- tybės nepaisydamos arabų 
grindines kalbas pasakė ir palaikydamos žydus, 
prel. M. Krupavičius, J. E. kuriant jiems savą Izrae- 
vyskupas Vį Brizgys, kun. lio valstybę, arabus stu- 
K. Vasys, prel. Jonas Bal- mia į komunizmą. Jis pa- 
kūnas. Diskusijose dalyva- brėžė turįs baimės, kad a- 
vo visa eilė veikėjų. Po vi- rabai eis į komunizmą 
sų kalbų padaryta sekan- sparčiau negu kitos tau- 
čios išvados: 1. Sudaryti tos, jei bent Amerika su- 
lietuvybei gaivinti specia- sirūpinus geriau suprasti 
lūs organas; 2. Aiškiai pa- arabus ir pasistengs jųjų 
remti Lietuvos katalikiš- teises apsaugoti.

San Francisco, Cal. — 
Gegužės 25 d. Federal 
grand jury apkaltino Har- 
ry Bridges, CIO, Long- 
shormen’s unijos prezi
dentą, už netikrą liudymą 
ir sąmokslą sukliudyti pi
lietybės įstatymus. Val
džia taip pat siekia panai
kinti Bridges pilietybę.

Kartu su Bridges buvo 
apkaltinti ir kiti du unijos 
viršininkai tokiais 
kaltininkais.

pat

LIETUVI,

lie-Kai skaitei anketą 
tuvybės reikalu, tai žadė
jai tuo jaus į ją atsakyti. 
Bet tavo atsakymas vis 
dar negautas.
’ Nepasilik neatsakančių 

tarpe. Tuojaus parašyk.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Kalbės Prel. Dr. K. Urbonavičius ir kun. Jonas C. 
Jutkevičius.

šeštadienį, gegužes 28 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gegužės 29, 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

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

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

Tetephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOmood 7-1440
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J. Kuzmickis

Įvairumėliai
ILošiamsi ištihungai 

pravesti LDS Šelmi

Laurence, Mass. — Šie
met Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Seimas įvyksta 
Lawrence, Mass. birželio 
26-27 d. Vietos LDS kuo
pa jau dabar energingai 
stojo į darbą, kad Seiman 
atvykusieji būtų gražiai 
priimti ir pats Seimas kuo 
iškilmingiau būtų praves
tas. Tuo reikalu gegužės 
20 d. buvo kuopos susirin
kimas, kuriam vadovavo, 
jau virš 30 metų uoliai 
Darbininkų Sąjungai dir
bąs, šios kuopos Pirminin
kas F. Krancevičius. Į Sei- 

-------- -------------- , ----- ‘mą atstovais išrinkta p. 
Tačiau komunizmas turi i perkeltas į policiją, o iš Į F. Krancevičius ir Dr. J. 

ir kitą — netaip lengvai Į ten nugabentas į Londo-!

Apie tremtinius, grąsinimus ir kruvina* 
rankas. — Kaip Tarybų pilietis keliavo iš A- 
merikos j Sov. Sąjungą. — Komunistas pasi
renka žmoną, ne Kompartiją. — Sovietą divizi
jos prieš partizanus.

Neseniai skaičiau tokį 
juoką —
— Ooo! Jis tai iš tikrųjų 

idėjinis komunistas!— gė
risi Baltrus.
— Taip, idėjinis komu

nistas. nes jis nieko neturi 
ir nori tuo nieku su kitais 
pasidalinti. — atkerta Mi
kas.

juokingą — pusę. 
GRASINIMAS

TREMTINIAMS
Š. m. Tiesos 38 nr. 

sario 16 d.) ilgame straip
sny.
nimą 
kaip ten vadinama, “per
keltiesiems Tarybų Sąjun
gos piliečiams”:

“Atsakomybėn traukia
mi tik karo nusikaltėliai, 
asmenys, kurių rankos su
teptos krauju. Kaip tik šie 
asmenys vadovauja dabar 
vakarinėse zonose esan-

(va-

Anglijos Southamptono 
uostą. Tuo metu iš Londo
no atvažiavo du Lenkijos 
ambasados nariai (Panski 
ir Ziemiewski) jį gelbėti. 
Po trejų valandų derybų 
laive, gavus iš Londono 
pakartotiną įsakymą su
imti G. Eislerį, pabėgėlis 
keturių policininkų buvo

I

ną.
Paprasta pamoka: ko

munistų agentai dirba ir 
vykdo savo pasiuntinybę, 
kol jaučiasi saugūs. Kai

Leimonas. Be to sudarytos 
Seimo reikalams komisi
jos. Seimo Rengimo komi
sijos Dvasios Vadu yra 
kun. Jonas Bernatonis, o 
generaliniu šios Komisijos

no a.) game ip -juos pagauna už uodegos J Pirmininku p. F. Krance- ™ > be^ Tačiau ne , JLia viėius. Jo padėjėju p K.
SLn vuHinomo J jiems pavyksta pabėgti. ; Bausa Atstovams butų

DARBINIRZAS___________ _________
Ru:Pasitraukinas Nutraukė Berly 

no geležinkeliu susisiekimą su 
Vakarais

Berlynas — Kaip žino- lerį jie pripažins, kaip po- 
ma, Rusijos buvo privers- litinį pabėgėlį, tai jo ųeiš- 
ta* panaikinti Berlyno blo- duos. Bet Amerika jo pa
badą- Atidarytas susisie-rmkalaro, kaip suiaužusio 
kim^s geležinkeliais ir duotą iodj ir pasislėpusio, 
vieškeliais iš Vakarų Vo-* —
kietijos su Berlynu. Kitoj* MHlS 
geležinkelių darbininkų! " ~ ’ 
streikas. Kadangi geležin
kelių stotys pagal Pots- _ ______  _____
damo sutarti buvo Rusijoa pnettataKkiSūis 
valdžios kontrolėje, tai su 
rusų žinia ir pritarimu ko
munistai puolėsi streiklau- 
žiauti. Kito riaušės. Sovie-’^y^te 
tų ir vokiečių komunistų1 
policija paleido šūvius į1 
streikuojančius darbinin
kus. Daugiau kaip tūks
tantį jų sužeidė. Jung. 
Valstybės pirmiausia pri
vertė Sovietų Rusijos gin
kluotas jėgas ištraukti.

2
(ark BeudraMii Ir
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Iš priežasties Mirusiųjų 
Atminimo šventės (Memo- 
rial Day) gegužės 30 d., 
“Darbininko” antradienio 
numeris neišeis.

Linkime visiems laimin
gų švenčių.

Šiaurinė* Airijos Belfas
to miestas pasižymi savo’ 

i nuo-l 
talkomis. Tačiau kai kurie 
protestantai panoro giliau 
susipažinti su katalikų pa- 
_ ____ J ir kreipėsi į re- 
demptoristua. Tėvas Clo- 
nard suorganizavo specia
lias misijas nekatalikams. 
Tos mimjos laikomos jau 
antri metai gavėnias sek- 
madieniai*.

Jų pasiklausyti ateidavo 
iki 800 nekatalikų. Nema-

DABARTIES PASTABOS

Nekalto Prasidėjimo Sese
lę

Kas žino, kiek dar tokių Iparūpinimo komisijos pir- 
išrinkta p. L 

Venčienė. Atstovams vai
šių paruošimo ir svetainės 

■ papuošimo kopiisijos pir- 
i mininke išrinkta p. L. 

komunistas, švenčionienė. Meno prog- 
T - iramai vadovauti pakvies- is komumstų pzrtųo® muzikas „ Algis gim-

idealistų mėgins bėgti nuo mininke 
teisingumo rankų...

GERIAT ŽMONA, NEI 
KOMPARTIJA

Prancūzų 
Boulanger neseniai išstojo!

čioms perkeltųjų asmenų dėl? Jam beliko du keliai: 
stovykloms, ir jie varo di- ir toliau gyventi su žmo- 
džiausią antitarybinę pro- na arba skirtis su ja ir pa- 
pagandą. skleidžia šmeiž- silikti partijoje. Boulan-

Tą P»t> padare Angiij. irj^ atai¥ertinlų
Prancūzija. I _____

Sovietų Rusija ginkluo- .. tas jėgas ištraukė. Streik-j INMHI 
laužiai komunistai Vakarų; *»•«*«««, Vokietija- 
sektoryjmete darbus u-j p™ Amerikiečių Karo va- 
tokiu budu laikinai nu‘idovybės dirbo, kaip steno- 
trauke susisiekimą tarP >f ¥okietaitf Gert- 
Vakanj Berlyno ir Vaka- ‘aud Mjttenentzvvei. Ji iš-
rų Vokietijos.

> ■ 
A

tus ir melą, trukdo grįžti į ger išsirinko pirmąjį atve- 
Tėvynę. Karo nusikaltę- jį. 
liai, įvairūs reakciniai ele
mentai, bijo grįžti Tėvy- paprasta — 
nėn. Jie bijo atsakomy-j Ponia Boulanger yra 
bės. kurios pareikalautų į Sommy departamento 
už jų nusikaltimus jų kraš-i Longueau miesto burmis- 
tų liaudis. Štai ši gauja ir Aro padėjėja. Anksčiau ir 
sulaiko tūkstančius ir de-jji buvo komunistė, bet 
šimtis tūkstančių tarybi- partijos vadovybė ją už

- - 'bendradarbiavimą su bur
mistru Protu' išbraukė iš 

niekšiškiems tiks- narių skaičiaus.

kus.
Susirinkimas praėjo pa

kilia nuotaika. Jame taip 
aktingai

Ncwfoundlaiid Tapo Nauja
Kante frovbdįa

O visa istorija yra labai

dalyvavo 
LDS Centro Pirmininkas 
kun. Pr. M. Juras ir kuo
pos 
nas

dvosios vadas kun. Jo- 
Bernatonis.

Meile ir vedybos

Pntifal-itt pod.

kiu tempu einama prie vakari
nės Vokietijos Parlamento su
darymo bei Prezidento išrinki
mo. Gal gi šiuo kartu bolševi
kams ir nebepavyks to viso 
darbo sukliudyti ir įpiršti suso- 
vietintos Vokietijos sudarymo 
variantus? Apie tą visą, žino
ma, tegalima dabar tik spėlioti.

Konferencijos pasisekimas pri
klausys nuo Vakarų diplomatų 
laikysenos ryžtingumo. Jeigu 
jie ir šiuo kartu taip pat tūp- 
čios ir teieškos tik kompromisų, 
kurie anose konferencijose te
buvo naudingi vien sovietams— 
vargas demokratijoms. Baisu ir 
šiuo metu, kad taip neatsitiktų, 
kaip tas anekdotas skamba, dar 
iš Byrnes ministeriavimo laikų. 
Sakoma, kad susiginčyjo Molo
tovas su Byrnesu kiek yra du 
ir du. Byrnes teigė, kad tai yra 
keturi, o Molotovas — kad 
penki. Pagaliau, Byrnes ėjo į 
kompromisą ir sutiko, jog du 
ir du — yra keturi su puse. 
Taigi, pasiekė kompromisą...

Iš viso, vis dėlto, vakariečiai 
vieną kartą turėtų suprasti, jog 
metas išgirsti 130 mil. paverg
tųjų Europos žmonių balsą ir 
tarti žodį bei paklausti Džingis- 
Kano atstovų: “Kada, pagaliau, 
tas

Žaliumynuose skęsta 
gražus namas. Tai Nekal
to 'Prasidėjimo lietuvaičių 
Seselių išlaikoma senelių 
prieglauda Thompson, Ct. 
Susitinkam seselę vedėją. 
Ji maloniai kviečia tą 
prieglaudą apžiūrėti. Ant 
verandos susėdę sau ra
miai šnekučiuojasi senelių 
būrys. Užkalbinam. Ir pa
sipila kalbos. O seneliai 
jos visuomet turi — yra 
ko prisiminti. Einam į na
mų vidų — švaru, gražu, 
jauku. Visur graži tvarka, 
visur švaru iki blizgėjimo.

Per didelius langus mu
ša skaidrūs saulės spindu
liai ir mėlynųjų padangių 
atošvaistė. Einam iš kam
bario į kambarį. Kalbi
nam sutiktus senelius, se
neles. Iš jų veido dvelkia 
ramybė. Čia gauta senat
vėj užuovėja lengvina jų 
dalią — ir raukšlėtų veidų 
ir palenktų gyvenimo naš
tos pečių.

Išeidami palinkėjome se
selėms geriausios sėkmės, 
taip gražiame jų darbe.

J. L.

v •

viskas baigsis?”... Pr. AL
vogė kai kuriuos ameri
kiečių dokumentus ir per
davė rusams. Amerikiečiai 
tai sužinojo ir tą vokietai
tė suėmė. Kai užklausė ją, 
kodėl ji tai darė, ji pareiš
kė, kad ją tai vertė daryti 
rusų bolševikų pareigūnai, 
grąsindami jai ir jos tė
vams, gyvenantiems So
vietų zonoj, Vokietijoj. 
“Tai, kodėl tu apie tau da
romą grąsinimą neprane
šei amerikiečiams? už
klausė jos. “Dėlto, kad a- 
merikiečių vadovybėj, ma
no įsitikinimu, yra bolše
vikų agentų”, atsakė. Ji 
nuteista 30 mėnesių kalėti.

Britai veža lenkus 
Į Australu

Britų laivas iš Trieste 
uosto, Italijoj, išvežė 1500 
tremtinių į Australiją. 
Veik visi jie yra lenkai.

Nuo balandžio 1 d. New- 
foundland tapo nauja Ka
nados provincija. Dabar 
šis kraštas naudojasi to
kiu pat administracijos 
atžvilgiu statusu, kaip ir 
kitos Kanados provinci
jos. Todėl jai pritaikomos 
ir visos Kanados paštų 
taisykite? ir? sąlygos. Siun
čiant į' 'Newfoundlandą 
aiškus, reikia ant voko 
žymėti “Newfoundland, 
Canada”.

Kadangi oro pašto pa
tarnavimas dėl siuntinių į 
Kanadą neteikiamas, tai 
oro paštu siuntinių siun
timas į Newfoundland yra 
pertrauktas.

Galima į ten siųsti siun
tinius, nedaugiau 60 sva
rų, ir oro paštu, bet laiškų 
tarifu, t. y. po 6 centus 
už kiekvieną unciją.

Norvegijoj ■
Kasami tmmSc

Norvegijos valstybėj y- 
ra naudojama tik 4 pro
centai virto jų valstybės 
žemės paviršiaus.

Austrija skusis Jv^Hmų 
Tart* OrganizacijaiMaine Valstijos katali

kės moterys savo atstovių 
suvažiavime svarstė taip 
pat meilės ir vedybų klau
simą. Prelegentė p. Gretta 
Palmer pareiškė, kad mei- 

, . , lė, tai nėra savaime gims-
_ tantis ir savaime pranyk-

„ . - ’77 \ jstantis dalykas. Meilė turiDabar ponui Boulanger, bQti doma palaikoma 
įskuo savotiška problema:,vįsu ž aus intelektu ir 
arta žmona, arba partija. valia. jj luri būti tinka. 
Pagal komunistų partijosįmai vairuojama ir negaii

nių žmonių svetur, panau
dodama juos savo že
miems, i 
lams”. Ponas Protas taipgi ank-j

Kaltindami kitus, geriau sčiau buvo veiklus 
tariamieji teisėjai į savo: partijos narys, T 
rankas pažiūrėtų. Kokios dvi savaites iš jos išstojo.

kom-

jų rankos, geriausiai liudi
ja šitokia žinia:

“1948 m. gegužės 16 d. 
pradėtas pirmosios masi
nės deportacijos. Jo (buv. 
vokiečio belaisvio. J. K.) 
žiniomis, turėję būti išvež
ta po 8,000 gyventojų iš 
kiekvienos

*•——i*oo»- rauda unramis puma 
sodaRstus

reguiiaminą, komunistas 
\ negali palaikyti jokių san
tykių su žmogumi, kuris 
iš partijos pašalintas. Ir 

apskrities, o p. Boulanger apsisprendė: 
tai sudarytu apie 200.000 geriau žmona, nei Kom- 
X._________ n ...žmonių.” partija...

Toliau sužinome, kad lie-j Įdomus ratas: Ponia pa
tėviai kaliniai Kamčatko- šalinta iš partijos už ben- 
je stato barakus. į kuriuos dradarbiavimą 
žadama nuvežti Lietuvoje munistu 
dar likusius gyventojus...

Kokia tad “liaudis” teis
tų “perkeltuosius Tarybų 
Sąjungos piliečius?”
Iš AMERIKOS J TARY

BŲ SĄJUNGĄ
Įdomus buvo Sovietų 

pasiuntinybės Amerikoje 
atsakymas į dr. J. Pruns- 
kio prašymą leisti aplan-

Didžiausia, 
nesą Intu- 

nes... ji

I

būti i šalis blaškoma, kur 
žmogaus silpnybės, užgai
dos panori. Meilės išlaiky
mui reikia aukotis ir dirb
ti, kaip ir visiems kitiems 
didiems ir kilniems daly
kams.

Bavarija atmetė Vakar? 
Vokieti jas Valstybės 

Konstitadh

kyli Lietuvą, 
girdi, kliūtis: 
risto bendrovės, 
uždaryta...

Tačiau Gerhard 
komunistų vadas 
koje, sumanė savo 
apleisti “nesvetingą”

su eksko-
Protu: ponas

Boulanger pašalintas iš 
partijos už artimus ryšius 
su ekskomuniste žmona...
SOVIETŲ DIVIZIJOS IR 

PARTIZANAI
Visą laiką girdime, kad 

partizanai veikia ir Lietu
voje, ir kitose sovietų o- 
kupuotose valstybėse.

Paskutinės žinios skel
bia —

Dvi sovietų kariuomenės 
divizijos Ukrainoje ir dvi 
divizijos Kaukaze > daly
vauja kruvinuose mūšiuo-

Angly geležinkeliečiŲ 
stretas

London, Anglija — Su
streikavo 3,000 geležinke
liečių. Anglijoj jiems ne
patinka, kad pagal naujai 
padarytą darbo pertvar
kymą, sekmadieniais kar
tais tenka būti darbe ir 
tai toliau nuo šeimų.

Eisler,
Ameri-'sc prieš partizanus. Ta 

noru proga “New York Times” 
A- korespondentas rašo, jog, 

metiką ir dargi atsisakė nors partizanų sąjūdis ne
draugų suaukotų užstato ra grėsmingas Maskvai, 
pinigų. (24,500 dol.).

Pasirodo, to “perkeltojo! jo negali lig šiol sunaikin- 
Tarybų Sąjungos piliečio”; 
nesikvietė Maskva, tik pa-l 
vedė Amerikoje atlikti kai 
kuriuos uždavinius. Ta-; 
čiau, kai teismas nubaudė, 
jį 4 metams kalėjimo ir 
1,000 dol. pabaudos, — jis 
nenorėjo būti idėjiniu kan
kiniu.

Gegužės 14 d. lenkų lai
vas “Batory” atplaukė į

tačiau yra gaivališkas ir
»

ti karinės jėgos.
Pagrindinė partizanų at

sparos bazė esanti Karpa
tuose, tačiau partizanų e- 
sama ir Bukovinoje bei 
kitur. Kaukaze partizanų 
tarpe kovoją kazokų de
zertyrai ir vietinis separa
tistinis elementas. Tačiau 
ir jų tarpe aiškėja tauti
nis susipratimas ir laisvės

viltis, kaip ir Ukrainoje.
Lietuvoje partizaninis 

sąjūdis taipgi stiprus. 
Partizanų štabas turįs ne 
tik radijo priimtuvą, bet 
ir siųstuvą. Tačiau vengia
ma atvirų ir aukų pareika
laujančių kovų.

•

Tokios nuotrupos iš pa
saulio, kuriame ir toliau 
grumiasi dvi jėgos — lais
vė ir vergija, kūryba ir 
ardymas.

Kova tebesitęsia. Tačiau 
daug kur matyti, kaip ko
munistinės jėgos pradeda 
šlubuoti. Berlynas jau lai
svas. Norėdami vakarie
čiams pakenkti,
pakenkė patys sau. Qa 
kada ateis eilė ir kitiems 
kraštams.

Miunchenas, Vokietija— 
Bavarijos Valstijos, Vo
kietijoj, Parlamentas 101 
balsu prieš 64 atmetė pri
imtą naujai kuriamai Va
karų Vokietijos valstybei 
konstituciją, kuri yra jau 
Vakarų okupacinių valsty
bių patvirtinta. Bet kartu 
Bavarijos parlam e n t a s 
priėmė ir kitą nutarimą, 
kuris sako, kad jei kitos 
10 Vakarų Vokietijos val
stijos tą konstituciją pri
ims, tai priimsią ir Bava
rija.

Gtosgow, Škotija — Bu
vęs karo meto Britanijos 
Ministeris Pirmini n k a s 
Churchill’is smarkiai puo
lė socializmą. Jis sako, 
kad socializmas niekur pa
sauly neturėjo pasisekimo. 
Jis pažymėjo, kad Ameri
ka, tvarkydamasi pagal 
laisvus demokrat i š k u s 
principus pasiekė aukš
čiausio medžiaginio ger
būvio. Amerikai, tuo at
žvilgiu, nieks pasauly pri
lygti negali. Ji taip pat y- 
ra ir stipriausia pasaulio 
galybė. Jo nuomone, tai 
geriausias kelias žmonijos 
gerovei kelti.

Vienna — Austrijos Už
sienių Reikalų Ministeris 
p. K. Gruber pareiškė, kad 
jei, artimiausioj ateity ka
rą laimėjusių valstybių 
nebus vis dar išspręsti 
Austrijos reikalai, tai 
Austrija skusis Jungtinių 
Tautų Organizacijai.

Triaksms dėl karo 
veteranų kalninio

Rutland, Mass. — Pagal 
senus, archaiškus Ameri
kos įstatymus, trys ameri
kiečiai karo veteranai, už 
nesumokėjimą finansinių 
prievolių, yra uždaryti ka
lėjime.

Dabar, dėl tų dalykų vi- 
osuomenė triukšmauja, 

juristai suka galvą.

vaMni faifilra

sovietai

TBEMTDilU 
BEOUUJUS

Amerikiečiai p*
□sverio

■n
f

Amerikoj buvo suimtas 
Sovietų šnipų vadas Eis- 
ler, bet jis, įnešus reika
laujamą užstatą pinigais, 
buvo iki teismo paleistas. 
Vienok jis, išplaukusiu iš 
Amerikos Lenkijos laivu 
“Batory”, pabėgo. Kai lai
vas priplaukė prie Angli
jos krantų, Anglijos poli
cija jį susirado, suarešta
vo ir uždarė kalėjime. An
glijos vyriausybės atsto- 

Ivai pareiškė, kad jai Eis-

Kaip atrodo rtvykstatfiei 
Amunkmi IvnivtlNiui

' Sąryšyje su rastomis pa
staruoju laiku pas kai ku
riuos tremtinius, atvyks
tančius Amerikon, brange
nybėmis, tais reikalais be
sirūpinąs Amerikos oficia
lus pareigūnas pareiškė, 
kad išskyrus vieną kitą, 
patikrinimas parodo, kad 
atvykstantieji tremtiniai 
nieko daugiau neturi tik 
nudėvėtus drabužius ir nu
dėvėtas patalines.

Londonas Anglijoje, 
per pastaruosius dviejus 
metus, tai vienoj, tai ki
toj vietoj įvykdavo vaikų 
nužudymų. Buvo išaiškin
ta, kad tai daro koks tai 
vaikų žudikas, kurio nie
kaip nebuvo įmanoma su
gauti. Jis buvo tikra Ang
lijos gyventojų pabaisa. 
Tėvai ir vaikai neturėjo
ramybės. Ir štai dabar 
Anglijos slaptoji policija 
pranešė, kad tai darė 37 
metų J. E. Allen. Jis yra 
suimtas.

BALF-o Pirmininkas 
Kun. Dr. J. B. Končius y- 
ra parašęs laiškus visai 
eilei senatorių ir kongres- 
manų, kuriuose apibudino 
tremtinių imigracijos rei
kalus, išdėstydamas BAL
F-o valdybos ir Imigraci
jos komiteto samprotavi
mus dėl D. P. įstatymo pa
keitimo, o taip pat dėl 
tremtinių atvežimo.

Į tuos laiškus gauti at
sakymai, kuriuose rašo
ma, kad BALF-o Pirmi
ninko patiekti duomenys 
ir vertingi pasiūlymai pri
imti dėmesin ir tos infor
macijos būsiančios labai 
vertingos, kai įstatymo 
pakeitimo projektas bus 
svarstomas.

BALF-o Administracija.

Ojliafn tsšiiooac 
rBKyD MMZND

Anerikoj 202,514 Gydytoju

Stockholm, Švedija — 
Švedijoj nusileido iš Sovie
tų Sąjungos pabėgęs lakū
nas. Jis pareiškė, kad jis 
ilgiau negalėjo pakęsti So
vietų režimo. Prašė Švedi
jos vyriausybės suteikti 
jam prieglobstį.

Chicago, III. — Jungtinė
se Amerikos Valstybėse 
šių metų balandžio 15 d. 
buvo 202,516 gydytojų. Iš 
šio skaičiaus 151,888 ver
čiasi privatine praktika. 
Praėjusiais metais į darbą 
stojo 6597 nauji gydyto
jai, o 3230 gydytojai mirė.

I

Čilės delegatas, Herman 
Santa Cruz, kalba Jungt. 
Tautų susirinkime, reika
laudamas, kad Rusija pa
naikintų draudimą, atski
riantį žmonas, gyvenan
čias sovietuose, nuo vyrų 
gyvenančių užsieniuose.
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DARBININKAS
kad pro vieną pasienio drigantus ir greičiau su- 
bažnytkaimį prabėga lie-įras girininką. Išvažiavo— 
tuvių veikėjai į Vokietiją, ir pražuvo ’ kaip akmuo e- 
Sučiupsi—gausi “tėvelio”;ketėje. K<4io nebuvo uau- 
ordiną ir raudoną justelę giau kaip valandai, o pra- 
prie krūtinės. Juk be krau- ėjo jau dvi, trys, keturios., 
jo neapseis!

Vieną vėlyvą vakarą už- pat nebuvo galima prisi- 
klysta majoras Rudenko šaukti. Tik visai sutemus 
su savo palydovu pas kle-:grįžo “malkakirčiai”... be 
boną “vizito”. Kalba ir a-.malkų. Vežimas, girdi, vis 
pie šį ir apie tą, pasiginči--virtęs ir virtęs, kol jiems 
ja ir apie religiją, prasėdi pritrūkę kantrybės ir jie 
iki išnaktų, bet nei valgo!palikę rąstus griovyje, 
nei geria. Girdi, jiems tru-įMat, jau sutemo... 
pūtį viduriuose burbuliuo
ja, tai geriau “] 
kaus”, nes taip daktarai 
pataria ir taip kunigai 
moko. O kunigas tas ne- 
buvo pėsčias. Jis pastebč- "au
m kari “svariai naktihal- - .

Telefonu girininko taip

A
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o

^nioAnio

ĮŽENGIMAS Į DANGŲ

Iš tikrųjų, buvo jau tam-%-*•*■* C J » 9 ¥ V JMiV* VU444

papafnin? su, tačiau tamsiausia buvo
vežėjo, bažnyčios tarno, a- 
kims ir dūšiai. Kai majo
ras Rudenko gėrė su kle-

mis. Dabar tais pačiais, 
dar žibesniais blizgučiais 
patys gražinasi. Taigi, 
“mainos rūbai seno svie
to”. Gen Rudenko, tas 
“žmoniškumo gynėjas” 
Niurnberge, atrodė ten už 
teismo stalo daug tvaskes
nis ir šviesesnis, negu bet- 
kuris caro laikų šviesiau
sias kunigaikštis, kuriuos 
bolševikai išskerdė. Ta
čiau carinių aristokratų 
sąžinė buvo daug švieses
nė ir už “proletarinių” 
buržujų ir generolų, rau
donų kaip kraujas, pasriu- 
vęs Sibiro sniegynuose.

STALINO LIUDI
NINKAS

Raudonasis gen. Ruden-
Pagal tilpusią “Pilote” žinią (geg. 21 d.), Izrae-Lko dalVvavo ?arj.kjta“e 

lis tapo 59-tu Jungtinių Tautų nariu, be aiškaus užtik-i^eisme’ ary2*11! .» 1rinim^ kad bus'išpildyta " GeneraJio Susirinkimo j “
(General Assembly) rezoliucijos, reikalaujančios su-> Dlačiai nuaidėto do vf- 
tarptautinimo Jeruzalės ir grąžinimo išvietintų ara- p Dasauli Bet 
bų į Palestiną. Po keturių valandų ginčų ir 10 dienų a
svarstymų Generalis Susirinkimas pilname sąstate 
priėmė Izraelį į Jungtinių Tautų šeimą 37-niais balsais kaltintoj Tačjau 
prieš 12, devyniems atstovams nuo balsavimo sušilai-; iamJbuvo oavestM vis 
kius. Tuo budu atsiekta du trečdaliai reikiamų balsų, 
ir klausimas buvo baigtas. Nemažai nustebta, kai Bo
livijos, Prancūzijos, Luxemburgo ir Pietų Afrikos at
stovai, pirmiau nusistačiusieji prieš Izraelio priėmi- į 
mą, dabar balsavo jo naudai. Dėl tokio rezultato, pen- 1 
kių arabų valstybių delegatai, pasipiktinę apleido po
sėdį, o Lebanon’o atstovas Dr. Malik pareiškė atsto
vams skaudžią kritiką. Daugiausiai sielotasi dėl išvie
tintų arabų padėties. Jų būsimas likimas taip ir liko 
neišspręstas. Pasitenkinta miglotais pažadais, kurių 
išpildymas nieku negarantuotas.

Žurnalas “Sign” (geg. mėn.) daug griežčiau tą 
klausimą apibūdina.

“... Tikrenybėje nieks nemanė atiduoti žydams 
Palestiną, kad jie ten sukurtų nepriklausomą valsty
bę. Britanija, kuri iš Tautų Sąjungos gavo mandatą 
ant Palestinos, negalėjo niekam jos atiduoti, nes tai 
ne Britų nuosavybė. U. N. nemėgino jos padovanot,' 
kai Anglija to mandato atsižadėjo. Čia įvyko daug' 
nesusipratimo. Tiesa yra tame, kad U. N. nemėgino nė 1 
iškelti to sumanymo, kad Palestina būtų padalyta tarp 
žydų ir ;
Assembly*) lapkričio 29, 1947 m., 
pasiūlančią padalyti‘Palestiną į žydų ir arabų valsty
bes, su bendra ekonomine santvarka. Už pusšešto mė
nesio laiko, kuomet U. N’o Saugumo Taryba siekė iš
spręsti tą klausimą su Paliaubų Komisijos pagalba, 
žydai paskelbė Palestiną nepriklausoma savo valsty
be. Tai įvyko geg. 14, 1948 m. Ir taip, ko nieks negalė
jo duot, žydai patys pasiėmė...

“Akivaizdoj tų faktų, be galo neskanu girdėti 
šauksmus apie antisemitizmą... Kaip mes protestavom 
prieš sukimšimą Europos žydų į koncentracijos lage
rius ir jų išžudymą; kaip smerkėm tą žiaurų antise
mitizmą, taip ir dabar turime smerkti tą antisemitiz
mą, kurį žydai panaudojo prieš savo brolius semitus— 
arabus. Antisemitizmas nepasidaro geru daiktu vien 
tik dėlto, kad žydai jį praktikuoja.

“Skaičius pabėgusių arba išvarytų iš Izraeliaus 
arabų kaitaliojasi tarp 500,000 ir 800,000. Be 
be nuosavybes, be vilties, jų padėtis yra desperatiška.; p Qrdinug
Vienintele jiems paguoda, kad turi teisę, kurios Jiems p gu 4<T_ve_
nenorima pnpazm i ... . . ..Ilis” moka savo vaikučius

Kai kam smagu, saugu ir pelninga terorizuoti ( nataiko ir
pasaulį antisemitizmo baubu. Tačiau patartina nepa-J* J Sovietuose ereitai 
miršti, kad ir pasaulis jau dasiprotejo atkreipti deme-|JJJP ’ . . bS?ėii-
sio į šią logikos taisyklę, jog semitas sknaudžiąs se-j^į‘ lu™a b

Kada atėjo laikas žmo
nijai atpirkti, jai atidaryti 
dangaus vartus, kurie bu
vo uždaryti, kaipo pasek
mė pirmųjų tėvų gimto
sios nuodėmės, Dievo Sū
nus apleido savo vietą 
danguje tik laikinai. Jis 
įtapo žmogumi dėl to, kad 
žmogus vienas negalėjo 

į pilnai atsiteisti Dievui už

me gen. Rudenko buvo jau 
liudininku, ne prokuroru-

dėlto prokūroriškos, kaip 
ir Niurnberge. Jis buvo at- 1 
siųstas paties “išmintin- ( 
giausiojo pasaulyje vado 
ir mokytojo”, kad gintų jį 
nuo Kravčenkos puolimų 
ir tą atkritėlį, tą “išdavi- . 
ką” suriestų į ožio ragą. 
Šį kartą gen. Rudenko pri
sikabino tiek ordinų ir vi
sokių žibėsiu, kiek tik ga
lėjo atlaikyti jo krūtinė ir 
generoliškas “mundyras”,’ 
siūdintas iš geriausios 
medžiagos. Jis manė, kad 
savo žibėjimu įrodis ži
bančią Sovietų Sąjungos 
pažangą ir taip apakins 

| i prancūzų teisėjus, kad jie 
nesvyruodami apakaltins 

Kravčenką” ir

• v

kurie gyvena pasauliui, 
nesirūpindami savo sielos 
reikalais, bet tie, kurie ne
prisirišę prie šio pasaulio 
gėrybių, kurie dirba sielai 
vadovaudamiesi tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybė
mis.

Dievas laikinai leido mus _ 
gyventi šioje žemėje, nes 
nori mus išbandyti, ar mes 
tikrai verti užimti laimės 
vietą Jo dangiškoje kara
lystėje. Vargas tam, kurs 
užmiršta šią tiesą, bet lai
mė tam, kurs gyvena pa
gal ją.

Todėl stengkimės rūpin
tis daugiau sielos reika-

jo, kad “svečiai naktibal
dos” lūkuriuoja ir klau
sos, ar kas nepasibels ir 
neateis nakvynės prašyti. 
Bet nieko nesigirdi. Tada 
kunigas pats nejučiomis 
pabeldena. Svečiai paso-lneižiaikė įsakytos “paslap- 
ka Jf™. susisarmatiję ente tįes”. Jis pasakė, kaip jie 
tūpčioti. Buvo aišku, kad,..kirt0 drebė.
JĮĮ . įsaiskintas.; jo ne medkįaį Drebėjo ir
Kviečiami nakvoti, nesu-!muistėsi tardomas ir mu- 
tinka jiems reikia bu- šamas zaitristijonas, kad 
tinai namo parsikasti. Bet pasakytų ar klebonas pa
du ruskeliai toliau nenue- deda bėgoms į Vokieti- 
jo, kaip į valsčių, kur pra-,ją ka pasakysi, jei
murksojo ant grynų suolų/nieko nematei ir nieko ne- 
vis stebėdami kleboniją. O žinai9 
gal dar užeis kas naktį?; gis majOro Rudenkos 
Deja^nieko nepeže, nes jų ■ kabinėjimasis ir ordinų 

įrjmjriojįjjjas - nebūtų geru 
į klebonui pasibaigęs, jei 
'nebūtų prasidėjęs bolševi
kų karas su vokiečiais.

Karas iškėlė majorą Ru
denko į generolus, apkars- 

Dabar -tė ordinais, išgarsino vi- 
arklių sam pasauliui ir... nutup- 

malkoms iš miško parvež- dė. Kažin, kaip jam dabar gyvens pasaulyje. Jie yra 
ti. Kai gavo du arklius,‘seksis “kirsti malkas”, kai,prisirišę prie turto, garbės 

bei kitų žemiškų gėrybių, 
nuolat ieško visokių malo
numų bei smaguriavimų, 

i Kristaus į- 
steigtais sakramentais, ei-i ” m'• t .. ® , i j • • Todėl dirbkime sielai, ogiasi taip, lyg kad vienm- , _ 
telis jų tikslas butų pašau- , , .. .....i,, j-. o- i so to, kas gali priristi muslio džiaugsmas. Siela ma< . I. 6 v -z. u- & pne šio pasaulio tuštybių.

Ko daugiau atsitolinsime 
nuo žemiškų dalykų, to 
laisvesni būsime apmąsty
ti savo sielos reikalus. 
Taip, nuolat artimai gy
vensime su Kristumi, aug- 
sime dvasiniame gyveni
me ir tinkamai prisiruoši
me tai dienai, kada mes 
garbingai būsime pakelti į 
dangų, kur amžinai gyven- 

K.J^.

gėrė), tarnaitė trumpam 
išsikvietė kleboną. Grįžus, 
kalba su enkavedistais iau 
nesimezgė. Jie pakilo ir iš-jo įžeidimą padarytą pir- 
ėjo, galimas daiktas, bai-j _ — -
šiai širsdami, kad vežėjas

ties”. Jis pasakė, kaip jie

įtarimas neturėjo pagrin
do. Bet ką bolševikai įta
ria, nuo to neatstoja.

“MALKŲ KIRTĖJAS”
Po kelių dienų du “prole- 

tariški ponai” ir vėl atbil
dėjo į kleboniją... 
jiems “prireikė”

mųjų tėvų. Mirdamas ant 
kryžiaus, Jis pilnai atsi
teisė ir, kuomet Jo tas 
svarbiausias darbas buvo 
atliktas, Jis rengėsi grįžti 
į dangų, į savo vietą deši
nėje Dangiškojo Tėvo. 40 i 
dienų po prisikėlimo iš nu- lais, negu kūno. Siela per 
mirusių, Kristus akyvaiz- amžius gyvens, o kūnas 
doje apaštalų pakėlęs savo į mirs, pavirs į tas dulkes, 

iš kurių buvo sutvertas. 
Žmogus yra neišmintin
gas, jei jis siekia nepasto
vių dalykų, o nepaiso to, 
kas amžinai pasilieka. Šio 
pasaulio gėrybės yra savo 
keliu reikalingos, bet klai
da yra tame, kad daugelis 
į jas žiūri taip, lyg kad 
jos būtų svarbiausias jų 
tikslas. Tos gėrybės yra 
tik priemonės, kurių pa- 
gelba mes galime atsiekti 
svarbiausią savo tikslą, 
būtent sielos išganymą. 
Kaip Kristus įžengdamas 
į dangų, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, taip ir 
mums teks su juo atsiskir
ti: nė vienas to neišvengs.

v •

doje apaštalų pakėlęs savoi 
rankas, palaimino juos ir 
įžengė į dangų.

Mūsų Išganytojo įžengi
mas į dangų primena 
mums vieną svarbią tiesą. 
Tai yra, kad mes esame 
tik laikinai šioje žemėje. 
Mūsų užduotis yra ne pa
taikauti kūnui ir jo geidu
liams, bet išganyti savoi 
nemirtingą sielą. Daug y- 
ra žmonių, kurie gyvena, 
lyg kad manydami visada

paprašė ir vežiko. Savas, NKVD smūgiai teks jam 
girdi, geriau suvaldys tuos pačiam? S.S.arabų. Tik Generalis Susirinkimas (General . JP ■ -■ ■ ■■ ----------- - ■■ - -

išleido rezoliuciją, pa3_ c .. „p , ’ T atvVVTIIP’C \TT TCT A TVTf^C L—~'r J”J<1’ ir tęvas Stalinas ’ yra toks ■- LAIKYKIMĖS NUSTATYTOS nesinaudoja
i rtėvas Stalinas” yra toks 
šviesus, kaip generolo gu- 
zikas.

Deja, iš šio pompastiško 
liudytojo išėjo tik... guzi- 
kas. Laisvam teisme gen. 
Rudenko neįstengė sumal
ti savo tautiečio, kuris pa
sirinkęs buvo laisvę. Užsi- 

i rūstino tada ant generolo 
Rudenkos pats Kremliaus 
generalissimus, kad pras
tai liudijo. Dabar Ruden
kos laukia trečias teismas, 
Maskvoje, kur jis bus jau 
kaltinamuoju. Jei dar ne-

I

mitą taip pat yra antisemitas. K.

TVARKOS
Atvykstančiųjų į Ameri- Kartais taip pasielgus ap- į . . , ...

ką tremtinių tarpe pasi- viltas sponsoris nusiskun- zai ar^a visai nesirūpina, 
taiko labai daug tokių, džia kaimynams ir tuo 
kurie turi važiuoti į toli- būdu vienas nuo kito suži- sigąsta Jūsų širdis... Ma- 

daug 
jums 
(Jon. 
kan- 

atida-

Kristus sako: “Tenenu-

ordinai
kad rau- roras, skaitė kaltinamojo 

generolas akto tą posmą, kuriuo bu- 
į “myli- vo smerkiami nusikalti- 

nemalonę. mai žmoniškumui. Ar tai 
jis jau nebuvo pasityčiojimas iš

mas. Daug kas ten aukš
tai skraido, bet žemai tu
pia, kaip pradurti vaikų 
balionėliai. “Tėvelis” tada 
išpučia naujus burbuliu
kus.

KLASTINGAS 
NAKTIBALDA

Gen. Rudenko buvo pra
dėjęs pūstis ir kilti drau
go Stalino malonėje dar 
prieš karą. 1940-41 metais 
jis buvo Lietuvoje, bet dar 
tiktai majoras, pradėjęs

mesnes vietas, tačiau ne- noję
būdami tikri dėl savo įsi- numoja ranka į visą D.P. ’ buveinių... 
kūrimo, nori pasilikti kai parsikvietimo reikalą. To-vietos 
kurį laiką čia pat vietoje dėl toks kaitaliojimas kar- 
ar pakeliuje tikslu apsi- tais turi neigiamos reikš- 
dairyti dėl geresnių apsi- mės visai imigracijai. O 
gyvenimo sąlygų. Taip pat tuo tarpu tas giminė ar 
dažnai pasitaiko, kad gi- draugas, kuris gal ir ne
minės ar draugai nori galėjo dėl įvairių priežas- 
tremtinius užlaikyti pas čių pats atsikviesti trem- 
save kai kurį laiką ilges- tinio, šiandien jau norėtų 
niam ar trumpesųiam pa- padėti, pyksta ant organi- 
viešėjimui. zacijų ir visos imigracijos

Tuo atveju kreipiamasi, tvarkos, 
dažniausiai jau atvykimo; Todėl tolimesniams ne- 
uoste, į organizacijas, kad susipratimams išvengti 
jos leistų tiems tremti- mes ir pranešame visuo- 
niams čia pasilikti. Tačiau menei, kad ji suprastų abi 
organizacijos labai sun- puses ir bent šioje keblio- 
kiai pakeičia paskirimo je būklėje imtų dalykus

apie suvedžiojimą,' no Tėvo namuose---- ag emu
prirengti” 

XIV, 2). Per savo 
čią ir mirtį Kristus 
rė dangaus vartus ir į 
dangų įvedė ir ligi pasku
tinės dienos įsives savuo
sius. Tie savieji bus ne tie, sime su Kristumi.

Kanados Lietuvių Gyvenimas

Sklinda žinia, 
donasis Stalino 
Rudenko pateko 
mojo tėvelio” 
Galimas daiktas, 
tupi už geležinių grotų be teisingumo? Didžiausi pa- o^us’ranktot’i. Gaidaro 
ordinų ir be žibančių ant- šaulyje žmogžudžiai kalti- juos ne . iai _ ai 
pečių tokių plačių, kaip.no dėl to paties kitus, lyg žmogaus dūšią kurią NK. 
žmogžudžio plaštakos, patys butų nekalti avine- VD 6išlupdavo iš sugurin.
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to kūno.
Taigi, užplūdus Lietuvą 

bolševikams 1940 m. bir
želio mėn., ji buvo apries
ta kaip geležiniu lanku, 
kad niekas nepabėgtų. Y- 
pač buvo atidžiai saugoma 
siena su Vokietija. Stali
nas su Hitleriu tada bi-

žmogžudžio pla š t a k o s. patys būtų nekalti avinė- 
Kas gi atsitiko ir kas jis liai. Gerai lietuviai sako: 
ligi šiol buvo?

juos ne pigiai — už gyvą

•“Puodas katilą vainoja, o
i abudu murzini”.
i
! Tačiau gen. Rudenko, at-
| stovavęs tame tarptauti-

Dar prieš trejus metus niame teisme bolševikus, 
gen. Rudenko, kilimo uk-įbuvo ypač “tvaskus ir 
rainietis, bet gerai kalbąs šviesus”. Jis švietė ordi- 
vokiškai, išdidus sėdėjo užįnais, pasižymėjimo ženk- 
teisėjų stalo Niurnberge, lais, juostelėmis ir paauk-,čiuliavosi, bet sieną abu 
kur buvo teisiami Hitlerio i sintais “polietais”, h” 
bendradarbiai ir rudieji riuos bolševikai seniau!nai lašinius. Vienas jos 

vyriausias Stalino praku-*kų su gyva oda ir ranko-’joro Rudenkos. Jis įtarė.

“ŽMONIšKUMO 
GYNĖJAS”

KAS GI, PAGALIAU, DEDASI Bet, pažiūrėkime ,kiek logikos 
TAM WINNIPEGE? 'yra iš viso minėtame reporta- 

Kad Kanados lietuvių organi- že? Čia jau nežinia, ar tai re- 
zacijinį gyvenimą vietomis den
gia kažkokia ir kažkieno tai 
paleista neperregima migla, tą 

vietą. Reikia suprasti, kad taip, kaip yra galima. Mesjaiškiai matome iš įvairiausių 
toks kaitaliojimas, kada visada, kur tik galima, j spaudos balsų. Tas reiškinys, 
atvyksta tūksta n č i a i s stengsimės padėti ir jeigu j kaiP matyti, ypač jaučiamas 
tremtinių, nėra lengvas ir jau yra būtinas reikalas tolimesnėse periferijose, atseit, 
sudaro tiek uosto admi- padaryti pakeitimus, tai pakraščiais lietuvių gyvenamo- 
nistracijai, tiek organiza- reikia iš anksto apie tai s* kolonijose. Į ryškias organi- 
cijoms žymių kliūčių. Juk pasirūpinti, kad būtų lai- zacijines vėžes yra įėjęs gyve- 
iš kalno esti išpirkti bilie- ko susižinoti SU sponsoriu nimas Montrealyje, Toronte, 
tai, telegrama pranešta ir ištirti visas aplinkybes. Hamiltone, st Catherines, 
sponsoriui jų atvykimo Būtų daug geriau, kad Rolphton ir kit Kanados Lietu- 1*1 ■* *• _ a • __•__•__ •_ 7___ _____ a______•_____laikas, < 
sur įrašyta atvykimo vie- tys sudarytų garantijas ir 
ta, kur dažniausiai pada- iškviestų tremtinį. Tada viai, pažiūrėkime, kokiose ūka- 
ryti žygiai pasitikti stoty- nebūtų nesusipratimų ir nose tebebraido. Pasiskaityki- 
’ ’ * * visas reikalas vyktų me tik “Naujienose” Nr. 106

sklandžiai. 'kažkokio tai slapyvardžių me-
BALF-O Imigracijos gėjo “Svečio” reportažą, užvar-

Komitetas.

dokumentuose vi- giminės ir pažįstami pa- viu Sąjungos skyriuose.
Tačiau, pa v., Winnipege lietu-

je ir Lt.
Iš kitos pusės negalima 

kaitalioti sponsorius su 
jais nesusižinojus. Visgi 
yra toks farmeris ar šiaip 
samdytojas, kuris pasira
šę įvažiavimo dokumentus 
ir įstatymais reikalauja
mas garantijas, kuris lau
kė tremtinio kaip darbo 

ku-!uoliai saugojo, kaip kati- jėgos, tai kaip gi galima reiga. *    I ___ • ą y • • _ • v* a.čia uoste, su kvietėju ne-
generolai. Rudenko, kaip draskė nuo caro karinin-! ruožas buvo sekamas ma- susižinojus, išsiųsti trem- 
vyriausias Stalino praku-‘kų su gyva oda ir ranko-.joro Rudenkos. Jis įtarė, tinius kur kitur įsikurti.tinius kur kitur Įsikurti.

dintą: “Žinios iš Winnipego” ir 
pamatysime.

Ten rašoma, kad winnipegie- 
čiai pasisakę už Kanados Lietu-

Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių vių Centro Tarybos ir “Nepri- 
tautos ir visų lietuvių, kur klausomos Lietuvos” rėmimą, 
jie bebūtų, švenčiausia pa- kad delegatas p. Liaukevičius 

išdavė raportą iš suvažiavimo, 
Prof. M. Krupavičius, kad susirinkime dalyvavo “ 
Lietuvos Išlaisvinimo i90 asmenų” ir pan.

Komiteto Narys.' Gerai, tas viskas yra puiku.

porterio nesusivokimas, ar Win- 
nipego lietuviai yra taip labai 
blogai informuoti?

Pradžioje reportažo minima, 
kad Toronte ir Winnipege buvę 
daromi kokie tai slapti pasitari
mai, kurių tikslas, esą, buvęs 
“sugriauti K.L.T. skyrius’’, kad 
buvę 
skyrių 
tuvių 
pan.

Čia ir kyla klausimas: “Negi 
Winnipego delegatas p. Povilas 
Liaukevičius, išduodamas, kaip 
rašoma, “išsamų raportą’’, ne 
neprisiminė, kad K.L.T. skyrių 
atstovų suvažiavime, įvykusia
me Montrealyje kovo 27 d., bal
savimo keliu, buvo nutarta šią 
organizaciją pavadinti Kanados 
Lietuvių Sąjunga, kad buvo 
priimtas Kanados Lietuvių Są
jungos Statutas, išrinkta Cen
tro Valdyba ir nusistatytos 
veikimo gairės. Juk tame suva
žiavime ir balsavimuose dalyva
vo ir pats p. P. Liaukevičius, 

per netgi, jei jis primiršo, čia nori
si pridurti, jog p. Povilas Liau-

Tęsinys 8-tame pusi.

planuojama ten esantį 
“paversti Kanados Lie- 
Sąjungos skyriumi’’ ir

kaip.no
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140 Centrai gatvės. Norintieji' 
vykti busais, prašomi iš ankstoj 
įsigyti bilietus pas rengėjus.

J. A V.

I MINI SAVO 72 METU 
SUKAKTI

MAHOBIBUtH.
• ■■

Darbšti buv. tremtinių šeima. 
Prieš porą mėnesių čion atvy
ko iš tremties inžinierius Kazys 
Daugėla su šeima: žmona Sta
se ir 4-rių met. dukrele Rūtyte. 
Apsigyveno ūkyje pas giminaitį 
Juozą V. Virgnį, ir su nepa
prasta energija ėmėsi ūkio dar
bo. ypač atkreipė dėmesį į viš
tų auginimą.

Gegužės 15 d. pasikvietė bū
relį artimųjų ir parodė savo 
paties nufotografuotų vaizdų 
iš pirmosios bolševikų okupaci
jos žiaurumų, atliktų Proveniš- 
kiuose. Panevėžio ligoninėje ir 
kitur, paaiškindamas kiekvieną 
vaizdelį atskirai. Taip pat pa
rodė vaizdų ir iš tremtinių gy
venimo Vokietijoje. Jis po dar
bo valandų rašinėja ir į laik
raščius straipsnius. Laukiame 
inž. Daugėlos straipsnių pasiro
dant ir "Darbininke".

Pirmas šios vasaros piknikas. 
Maldos Apaštalavimo skyrius 
ir LDS kuopa sekmadienį, ge
gužės 29 d., rengia Andriaus 
Žukausko ūkyje Londonderry, 
N. H. pikniką. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Rengėjai kviečia visus vietosi 
ir apylinkės lietuvius atšilau-j 
kyti ir praleisti tyrame ore po; 
pietę. Visi būsite mielai sutik-į 
ti ir skaniai pavaišinti. Bus ge-j 
ra proga pasišokti. Pasižadėjo: 
atvykti inž. Daugėla ir palinks
mins akordeonu, pagrodamas 
lietuviškų kūrinių. Taip pat da
lyvaus ponia Daugėlienė ir kiti 
neseniai atvykusieji iš tremties 
lietuviai. Bus proga su jais su
sipažinti.

Busas į pikniką išeis 1 vai.
po pietų nuo Lietuvių kliubo, pirmininkas A. Gutauskas įtei-

Vaidinimas ir Koncertas Pa
vyko. Gegužės 15 d., šv. Kazi
miero parapijos choras surengė 
turiningą meno programą, kuri 
susidėjo iš vaidinimo, dainų, 
kalbų ir šokių.

Taipgi tinkamai buvo pami
nėta "I Am An American” die
na. Programos vedėja, M. Jo- 
kubaitė, pasakė kalbą apie šios 
dienos reikšmę, kviesdama vi
sus lietuvius ir lietuvaites būti 
ištikimais šios šalies piliečiais 
bei piletėmis. ir kvietė naujai 
atvykusius lietuvius tapti šios 
šalies piliečiais. Mūsų parapijos 
solistas Chris Reynolds jaus
mingai sudainavo "God Bless 

| America”.
i Po to sekė vieno veiksmo juo
kingas vaidinimas — “Sušaldy
toji Dedięnė”. Atsilankiusieji 
turėjo progos gardžiai pasi
juokti. Vaidinime dalyvavo: O- 
na Stadolnikiūtė. Alena Stadol
nikiūtė. Aleksandra Kazickienė, 

^Albertas Gutauskas, Jonas Gol- 
dupis, Albertas Plantas. Graus- 
mingi aplodismentai 
kad vaidinimas visiems patiko.

Choras .vadovaujamas gabaus sveikatėlės ir ilgesnių metų, 
vargonininko Aug. Rosselli, iš
pildė nepaprastai įvairią ir gra
žią dainų programą, susidedan
čią iš lietuviškų liaudies 
iių.

Pritaikintą jaunimui 
pasakė klebonas kun. 
Gradeckas ir padėkojo visiems 
už šio darbo parėmimą.

Programos pabaigoje choro

Petronėlė Staražinskaitė
Gegužės 31 d. Chicagoje ka

talikiškų draugijų ilgametė vei
kėja mini savo vardadienį ir 
72-jų metų sukaktį. Nors Pet
ronėlė sulaukė tiek metelių, bet 
dvasioje yra jauna ir energin
ga, neatsižvelgiant į josios su
negalavimą.

P-lė Staržinskaitė nors jau 
senai apleido Leituvą, bet josios 
širdyje lietuviškas kraujas te- 
beplaka. Ji myli Lietuvą ir jo
sios žmones. Karo audros nu
blokštiems lietuviams į Vakarų 
Europą yra pasiuntusi 82 siun
tinius maisto ir drabužių. Savo 
pastangoms ji išrūpino ketu
rioms šeimoms affidavitus, su
teikdama vietos apsigyvenimui 
iki susiras sau butus. Petronė
lė yra atlikusi daug ir kitų ge
rų darbų, prisidėdama prie ka
talikiškos spaudos palaikymo ir

liudijo, panašiai

daine-

kalbą
A. E.

Padėkime PfytelA 
JA TĖVO KAZIMIERO AMŽ1HAM PAMINKLUI

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

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

Tėvas Kazimieras KspuciaM miri 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį. Tėvui Kazimierui pri
siminti, "Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant Iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa

minklas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa
jėgs sunaikinti.

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

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

Kreiptis adresu.—
DARBININKAS

366 M est Broadvvay South Boston 27, Mase.

Linkime p-lei Petronėlei geros

A. P.

kė gražią gėlių dovaną vakaro 
vedėjai ir veikalo režisorei. M. 
Jokubaitei, kuri širdingai padė
kojo chorui ir kvietė visus jau
nus vyrus bei merginas prisira
šyti prie choro. Po to, jauni ir 
seni smagiai šoko polkutes ir 
valcus.

Vakaras gerai pavyko, už ką 
garbė priklauso šv. Kazimiero 
parapijos chorui ir vaidinto
jams, kurie savo užduotį suma
niai atliko. Tikime, kad iš to 
bus parapijai gražaus pelno.

Priėmė Pirmą Šv. Komuniją. 
Gegužės 15 d. per pirmas šv. 
Mišias mūsų bažnyčioj priėmė 
pirmą šv. Komuniją 4 mergai
tės ir du berniukai. Tai buvo 
reikšminga diena dėl tų jaunų 
Dievo tarnų, nes jie susijungė 
su savo Kūrėju, priimdami jį į 
savo širdis. Linkim, kad ši die
na pasiliktų šių jaunuolių širdy
se reikšminga amžinai.

Apvainikavimas Paneles Švč. 
Statulos. Apvainikavimas Pa
nelės Šv. Statulos įvyks mūsų 
parapijoj gegužės 29 d., 3:00 
valandą po pietų. Jame daly
vaus sodalietės iš visų šios val
stijos lietuviškų parapijų. Ka
dangi mūsų parapijoj dar pir-

įmą kartą įvyks toks iškilmingas 
apvainikavimas, tai tikrai visi 
parapijiečiai turėtų atsilankyti 
ir pamatyti šias nepaprastas 
vainikavimo apeigas. Šiai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakys 
Tėvas Geraldas, C. P.

A. a. Agota Jonaitienė
Senesnioji karta nyksta. Vie

nas po kito yra šaukiami amži
nybėn. Štai šeštadienį, geg. 21 
d., po ilgos ligos mirė a. a. A- 
gota Jonaitienė, viena iš pavyz
dingiausių lietuviškų motinų ir 
našlių Baltimorėje. Sunkiai 
dirbdama ji užaugino gražią 
šeimynėlę, keturius sūnus ir 
vieną dukterį.

Palaidota iš šv. Alfonso baž
nyčios su trejomis Mišiomis 
antradienį, geg. 24 d. Kun. dr. 
Mendelis giedojo šv. Mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. Anta
nas Dubinskas ir kun. Jonas 
Mendelis tuo pačiu laiku atna
šavo šv. Mišias prie šoninių al
torių. Buvo palydėta į Holy 
Redeemer kapus. Kadangi a. a. 
Jonaitienė buvo giliai tikinti 
moteriškė, tai prie jos karsto 
matėsi daug dvasinių gėlių, 
daug šv. Mišių, kurias užprašė 
jos prieteliai ir pažįstami. Juo
zas Kašinskas rūpinosi laidotu
vių tvarka.

Mirusios šeimai reiškianje gi
liausią užuojautą, o už mirusio
sios vėlę tariame dievobaimin
gą Amžinąjį Atilsį.

> ■

Švč. Vardo Dr-jos Naujoji 
Valdyba

Penktadienį, geg. 13 d., įvyko 
šv. Vardo vyrų dr-jos metinis 
susirinkimas. Buvo rinkimai. 
Juozas Kašinskas buvo išrink
tas pirmininku. Valerijonas 
Strazdauskas dr-jos amžinas 
narys, vūmomet lieka garbės 
pirmininkas. Vice-pirm. išrink
tas Kazys Urkšta (Jurkšta); 
raštininkas tas pats Antanas 
Strazdauskas; iždininkas, Fe
liksas Rėkus; maršalka Kazi
mieras Wilchinsky. Atstovais į 
bertaininius arkivyskupijos su
sirinkimus paskirti Jonas Gru- 
džinskas, Paul Grossi, Jonas 
Yoncha, vyresnysis ir jo brolis 
Kazimieras Jonča. Dvasios va
das kun. Antanas Dubinskas 
pranešė susirinkime, kad drau
gija turi geram stovyje 188 su
augusius narius ir 23 jauname- 
čius. Buvo svarstyta daug kitų 
reikalų. Patariant kun. Dubins- 
kui, skirta iš dr-jos iždo $50.00 
Arkivyskupo Labdarybės Vajui. 
Dr-jos valdyba yra gan stipri 
ir prityrusi, todėliai galima ti
kėtis, kad daug bus nuveikta 
per ateinančiuš metus. Sveiki
name ir linkime geriausio pasi
sekimo. Vasaros menesiai kaip 
tik yra tinkami sudaryti {danus 
rudens veikimui.

DEL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

Gite Oty Monument C#.
* GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nopirktum4te.

i
i

"Darbininko’’ Administracijai:—
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

Vardas__ ____________________________  .
Adresas---------------- ------- -- ------------------ - . .

Nauji Tremtiniu Transportai
Apie š. m. geg. 28 d. lai

vu ‘Marine Jumper’ į New 
Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Albushat, Ella į Los An
geles, Calif.

Baltikauskas, Alfonsas į 
Baltimore, Md.

Bendikas, Jonas, Julija, 
Donatas, Julija, Elena į 
Lafayette, Ind.

Bendžius, Jurgis, Marija 
j Watertown, Conn.

Bierys, Mykolas į Po-

Buv. tremtinių grupė turės 
savo išvažiavimą ant Geležėlės 
“šoro” sekmadienį, geg. 29 d. 
Girdėjau, kad klebonas ir ren
giasi juos aplankyti, jei jo su
manymą kas nesutrukdys.

Tie mūsų buv. tremtiniai tik-’quonack, Conn. 
rai nesnaudžia. Antradienį, geg. 
17 d., Polytechnic mokyklos au
ditorijoj mūsų buv. tremtinės 
mergaitės gražiai padainavo ir 
visi Dainos Dr-jos nariai - na
rės pašoko. Tą patį vakarą kun. 
dr. Mendelis prieš pradėdamas 
Amerikanizacijos dienos prog
ramą, padarė invokaciją, o ra
binas Schusterman suteikė be- 
nedikciją.

■ Julius Kastantinavičius neti
kėtai savo firmos reikalais ap
lankė Baltimorę. Jis buvo perei
tą sekmadienį sustojęs pietums 
klebonijoj. Sakė, kad jo naujas 
darbas sekasi gerai. Jo vyriau
sias sūnus priėmė pirmą šv. 
Komuniją Brocktone geg. 1 d. 
Kaip jis uoliai dirbo bažnyčios 
labui čia Baltimorėje, taip jis 
tikisi uoliai pagelbėti kun. Pr. 
Strakauskui Brocktone. Linki
me Juliui geriausio pasisekimo 
visuose jo darbuose.

TREMTINIAI, be atidėlioji
mo užsiregistruokite pas klebo
ną. Yra labai svarbu, kad mūsų 
kunigai turėtų pilną sąrašą visų 
Baltimorės lietuvių, kad, atsiti
kus kokiam reikalui, klebonas 
turėdamas reikalingas žinias 
kad galėtų suteikti, kam- reikia, 
tinkamus liudijimus.

LEGIONIERIAI kviečia visus 
lietuvius dalyvauti pamaldose 
už žuvusius karius pirmadienį, 
geg. 30 d., National Cemetery, 
5500 Frederick Road. Decora- 
tion Day, nedirbsime, tad susi
rinkime atminti mūsų parapijos 
žuvusius 19 jaunuolių ir visus, 
kurie paaukavo savo gyvybę 
ant laisvės aukuro. Pamaldos 
prasidės 10 vai. ryte.

I

Bobelis, Kazys į Chica- 
!go, Dl.

Budonis, Juozas į Cote- 
nau, N. D.

Budrikis, Antanas, Ona, 
Judita j Middletown, N. Y.

Cepulionis, Marcelinas, 
Paulina, Sofija, Benedikta, 
Arvydas į Creston,

Cibas, Mykolas į 
Neck, N. Y.

Dudėnas, Jurgis, 
ja, Vyda, Jurina į Lynx- 
ville, Wisc.

Gasiliūnas, Ignas, Jad
vyga, Saulis, Gražina į 
New York, N. Y.

Giedraitis, Ona, Arnas, 
Auksė į Lake Pewaukee, 
Wisc.

Grigaitis, Albinas, Salo
mėja, Regina į Detroit, 
Mich.

Grigaliūnas, Ignas, Sta
se į Kenosha, Wisc.

Jakubauskas, Vincas į 
Chicago, III.

Jeneckas, Juozas į Wa- 
tertown, Conn.

Juodikis, Leonas į Owen- 
sboro, Ky.

Kairys, Juozas, Liudas į 
Chicago, III.

Kikilas, Aleksas į Chi
cago, III.

I

■ K

(

Iowa. 
Great

Emili-

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį.

FORD*S

Nuotrupos
Parapijos sodalietės prisidėjo 

prie Labdarybės vajaus, paau- 
kodamos iš dr-jos iždo $50.00.

Altoriaus ir Rožančiaus Dr-ja 
rengia pasisvečiavimą buv. 
tremtiniams sekmadienį, birže
lio 19 d. Bus užkandžiai ir mu-

I 
zika. Viskas bus veltui. Visi 
buv. tremtiniai yra kviečiami po 
Dievo Kūno mišparų ir procesi-! 
jos susirinkti į šv. Alfonso sve
tainę.

pati draugija 
Labdarybės 

P-lės Svč. iš

paaukavo■ 
vajui ir! 

Fatimos

Ta
$15.00
$15.00 
statulai, kurią J. E. Vysk. Briz-
gys pašventino Motinų dienoje.

Amelia Kripienė aukavo $10. 
ir Ona Venskienė $5. tai pačiai 
statulai.

Aioizas Yucis, Hollins Street, 
mūsų jaunas kareivėlis išvyks
ta į Vokietiją šią savaitę. Dieve 
padėk jam būti Dėdės Šamo ka
rininku.

Jurkulne vičius, Juozas, 
Valerija, Nijolė į Roches
ter, N. Y.

Kamaitis, Teofilis j She- 
boygan, Wisc.

Kronkaitis, Jadvyga, 
Danutė, Violeta į Poquo- 
nock, Conn.

Lapurka, Vaclovas į 
Kearny, N. J.

Likanderis, Antanas, 
Stefanija, Jurgis, Eugeni
jus į Chicago, III.

Liorencas, Endrius, Au
gustė į Belvidere, Vt.

Maceina Juozas į Man- 
kato, Minn.

Maciulevičius, Jonas, A- 
nastasia, Viktoras, Julius, 
Kazimieras j Worcester, 
Mass.

Marcinkevičius, Antanas 
į Waterbury, Conn.

Mikutaitis, Mečys į So
dus, Mich.

Modestavičius, Vale, Da
lia į Brooklyn, N. Y.

Nenortas, Kostas j Dor
chester, Mass.

Osmolskis, Povilas, Ona 
į Brooklyn, N. Y.

Petrauskas, Jonas į Chi
cago, III.

Petrauskas, Viktoras į 
Chicago, III.

Plausinaitis, Justinas, 
Marcelė, Algirde į Dor
chester, Mass.

Priebys, Justinas į New- 
ington, Conn.

Purvins, Kazys į Dun- 
bar, Wisconsin.

Tęsinys 5-tame pusi.

AutomatiskosA Vandens

šildytuvas Su GAŠLI

I

boston
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PASAUKITE HUbbord 2 7600
VELTUI APSKAIČIUOJAME

Milijono Dolerių Cab!
Ext-a vairuotojui malonumas 
važiuoti su Bonus Built kiek
vienu Fordo Troku. Jūs gau
nate 3-atvčjais oro kontrolių... 
Naujo coach-typo sėdynės, ku
rios teikia daugiau vietos ko
joms ir alkūnėms... “Picture 
Window” aiškumas ir nauja 
Lever Action cab suspencija.

IŠGIRSK FORDO RADIO 
Fred Allen NBC Sekm. 

a pm

Fordo Teatras CBS Penk.
9 PM

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

Iki 145 Arklių Jėgos!
Vėliausios mados inžinas troku 
srityje — 145 arklių jėgos V-8. 
100 a. j. V-8 ir 95 a. j. SESIŲ. 
Pilnas naujų patogumų ir eko
nomijos.

Virš 150 Modelių!

•49 FORD F-5
Iki 28.000 sv. G.T.W. Pa
dangos iki 8.25-20's. Pa
sirinkimas 100-arkliif jė
gos V-8 arba 95 A. J. SE- 
AIU. Didelis Quadrax a- 
lys. 15 cotig per y į-co- 
lig vacuum jėga operuo
janti stebiiai.

Trakas jūsų darbams 
didelis ar malas. Ir ki 
vienas Fordo Troko Mo
delis yra Bonus Built kad 
ilgiau dėvfttusi



Penktadienis, Gegužės 27, 1949 pinnnns
J. Kuzmickis Mes Pasiilgstame Dievo Nauji Tremtinių Transportai

Stachanoviečių daržo ir 
kolchozinės kūrybos pasi-1 
gedo Lietuvoje išeinan
čiuose žurnaluose ir kino 
kronikose ilgametis komu
nistų partijos sekretorius 
drg. Sniečkus.

Tie jo pikti žodžiai šį tą 
pasako ne tik Lietuvoje 
gyvenantiems, bet ir laiki
nai užsienyje įsikūru- 
siems. Partijos sekreto
rius, vykdydamas anoje 
santvarkoje gerai žinomą 
savikritikos principą, ne
slėpdamas patvirtino, jog 
Lietuvoje kolchozai ir sta
chanoviečių titulas niekam
— netgi komunistams — 
nekelia entuziazmo ... ir 
džiaugsmo. Kad tie “liuk
susai” nedžiugina nė ko
munistų sakau dėl to, kad
— savaime suprantama,— 
jog okupuotos Lietuvos 
laikraščius ir kino filmas 
tvarko tiktai užgrūdinti 
komunistai.

Tačiau partijos sekreto
rius stachanoviečių darže 
pastebėjo baisų baubą ir 
išsigando jo, kaip... velnio.

KOMUNISTŲ REŽIMO 
BAUBAS

Kiekvienas objektyvus 
prašalaitis, perskaitęs drg. 
Sniečkaus kalbos, pasaky
tos šeštojo Lietuvos Ko
munistų partijos suvažia
vimo metu, tekstą, iš kar
to pastebi, ko komunistai 
taip baiminasi ir su kuo 
pasiryžę kovoti. Tas bau
bas — katalikų tikėjimas 
ir jo dvasiškiai.

Apie tą baubą partijos 
sekretorius prasitarė net 
septynis ar aštuonis kar
tus. Apie ką jis nekalbėjo
— ar apie ideologinę veik
lą, ar apie politinį švieti
mą, ar apie mokyklas, ar 
apie literatūrą, ar, paga
liau, apie kolchozus, — vi
sur jį baugino baisusis 
“religinis prietaringumas”

v •

“Vyrai, Galiliejiečiai, ko sto

vite, žiūrėdami į dangų? Jėzus 

taip pat ateis, kaip matėte Jį 

žengiantį į Dangų.”

(Ap. D. 1:14)

Dr. B. Paulius, O. P.

ir “dvasininkų reakcingu-
mas”.

Gerai įsiskaitę į minėtos 
atsakingo komunistų pa
reigūno kalbos tekstą, 
mes tik nusišypsome, pri
siminę vakaruose esančių 
komunizmo agentų naivu
mą: jie, nuduodami nieko 
nežiną apie krikščionybės 
persekiojimą komunizmo 
diktatūroje, išsijuosę įti
kinėja, jog Sov. Sąjungo- Petras, būdamas Kristaus atsimainymo liudytoju ant 

Taboro kalno, pakeltu ūpu sušuko: Viešpatie, mums 
čia gera būti” (Mato XVII, 2). Kristui iš numirusių 
prisikėlus, Jo Apaštalų ir Mokytinių ūpas dar labiau 
pakilo ir jų širdys degė Kristaus meilės ugnimi. Kuo
met vieną kartą po savo iš numirusių prisikėlimo 
Kristus pasirodė dviem mokytiniam, keliaujantiem iš 
Jeruzalės į Emaus miestelį, ir pakalbėjęs su jais va
landėlę, išnyko iš jų akių, tuomet jie sakė vienas ki
tam: “Argi mūsų širdis nebuvo užsidegusi mumyse, 
kai Jis kalbėjo kelyje ir aiškino Raštą?” (Luko 
XXTV, 32).

Keturios dešimtys dienų Velykų džiaugsmo greit 
prabėgo ir, štai jau šeštinės! Kristus Apaštalų ir 
Mokytinių lydimas išeina iš Jeruzalės. Jis eina ten, 
kur Didžiojo Ketvirtadienio naktyje prasidėjo Jo di
džioji kančia. Jis eina tuo pačiu keliu per Kedrono 
upelį ,pro Alyvų Daržą ir kopia į Alyvų Kalną ir iš 
ten, visiems bežiūrint, įžengia į Dangų...

Apaštalai labai mylėjo Kristų, daug malonių iš Jo 
gavo ir patyrė, kad, gyvenant su Dievu, net ir ant šios 
žemės nėra jau taip bloga, bet kaip gi daug geriau bus 
gyventi Danguje su Dievu ir matyti Jį ten “veidas į 
veidą”, kaip sako Šv. Povilas Apaštalas. MES PASI
ILGSTAME DIEVO!

Mielasai skaitytojau,
Mūsų žemiškasis gyvenimas dažnai kinta; kar

tais mums šviečia laimės saulė ir gydo mūsų skurdo 
žaizdas, žadėdama mums gražią ateitį čia ant žemės. 
Mes tais pažadais sužavėti, net pamirštame beėsą 
tremtyje...

Turėdami Kristų savo tarpe, zypač matydami Jo 
stebuklus, Apaštalai tartum buvo patenkinti. Simonas

je... religinė laisvė.
Gal tiems agentams to

kios. taktikos laikytis lie
pė Kominformas, o gal jie 
patys persitempė. Jeigu 
taip, turėtų pasisaugoti 
ateizmo pranašų Rusijoje, 
nes ir herojus gen. Ruden- 
ko pateko į nemalonę, kai 
nevykusiai pasirodė rusų 
emigranto Kravčenkos su
organizuotame teisme Pa
ryžiuje.

KOKIOS TO BAUBO 
PLUNKSNOS?

Tačiau pažiūrėkime, kaip 
tas baubas atrodo komu
nistų vadui Lietuvoje. Ge
rai įsiskaitykime į jo žo
džius. Štai jų krūva:

1. “Reikia mobilizuoti 
mases j lemiamą kovą su 
pasilikusiais prietarais ir 
demaskuoti katalikų dva
sininkų reakcingumą“.

2. “Politinio švietimo są
junga suruošė 1.500 pa
skaitų 1948 m., bet šita 
veikla visai neišplėtota 
tarp kaimo gyventojų, y- 
pačiai religiniam prieta
ram demaskuoti”.

3. “Laikraščiai demas
kuoja katalikų dvasininkų 
reakcingumą, bet respubli
kiniai laikraščiai nepakan
kamai kovoja su buržuazi
niais įpročiais”.

4. Mokyklose “nepanau
dojamos veiksmingos prie
monės kovai su religiniais 
prietarais“.

5. “Esminiai trūkumai

♦ v

Dr. B. Paulius, O.P.

Pradžia 4-tame pusi.
Rakauskas, Vincas, Leo

kadija, Aldona, Antanas, 
Stefanija į Detroit, Mich.

Ramanauskas, Antanas, 
Izabelė, Vytenis, Albina į 
Woodhaven, N. Y.

Rėmelis, Alfonsas į Chi
cago, UI.

Raslavičius, Regina, Le
oną, Raminta į Justice, III.

Satkevičienė, Vanda į 
North Leeds, Me.

Sauytė, Eugenija į Gr. 
Neck, N. Y.

Seniūnas, Antanas į 
Richmond, Va.

Smitaitė, Lidia į Dear- 
born, Mich.

Stanvečius, Juozas į Mil- 
ford, Mich.

Stantaitis, Pranas į Del- 
mar, N. Y.

Švilas, Balys į Gobies, 
Mich.

Tamulevičius, Jonas į 
Worcester, Mass.

Tamulionis, Vitalija, Ma
ria į Cleveland, Ohio.

Urbonaitis, Juozas, Biru
tė, Arvydas, Dalia į Re- 
mington, Ind.

Urmanavičius, Stasys į 
Waukegan, UI.

Veselka, Jonas, Brone į 
Chicago, III.

Vildžius, Anna, Kazimie
ras į Falls Church, Va.

Zalytė, Alfona į Newark, 
N. J.

Zinaitienė,* Ona į New 
York, N. Y.

Tremtinius pasitiks 
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

$
Tallat - Kelpša, Stasys, 

Marija į Pittsburgh, Pa.
Tarasewisch, Marija į 

Williamsport, Pa.
Telycenas, Alfonsas, O- 

na, Vytenis, Dalia į Cleve- 
lan, Ohio.

Tiskutė, Olimpija į So. 
Boston, Mass.

Valaitis, Jonas į Brook
lyn, N. Y.

Valiulis, Antanas, Pet
ronėlė, Aleksandras, Eu
genijus į Watervliet, N.Y.

Valiulis, Leonas į N. An- 
dover, Mass.

Venclovas, Jonas, Elena, 
Sigita, Svajūnas, Guoda į 
Hickman, Kentucky.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai. Tarp 
kitų atvyksta pasitikti sa
vanoriškai kun. Pakalnis, 
kun. Aleksiūnas, kun. Če- 
kavičius, D. J. Averka, A- 
verkienė, Valaitienė, Tre
čiokienė, Petrulienė, Vasi
liauskas, p. Vasiliauskie
nė, J. Atkočaitis ir kiti.

BALF Imigracijos
Komitetas.

or-

Elzbieta j

Jadvyga į

Nekalto PrasIdSjiino Seserų Vienuolyno Naujosios
Koplyčios Projektas

literatūroj: nėra knygų a- 
pie kolchozų gyvenimą 
meniniais vaizdais, nepa
kankamai demaskuojama 
buržuazija ir katalikų 
dvasininkijos reakcingu- 
mas”.

6. Žurnaluose ir kino 
kronikose “kai kurie klau
simai nušviečiami silpnai, 
ypačiai katalikų dvasinin
kijos rolė”.

7. “Pelėdos, Valančiaus 
ir kt. veikaluose buvo ne
maža reakcinių požiūrių ir 
religinių prietarų“.

8. “Tvarkydamas kultū
rinį palikimą, lietuvių kal
bos institutas išleido lietu
vių kalbos žodyno du to
mus, parašytus klerikaline 
frazeologija, bažnytine ir 
feodaline kalba“.

Taigi, komunistams ka
talikų tikėjimas baubu iš
virsta dėl:

a) “religinių prietarų”,
b) “katalikų dvasininkų 

reakcingumo” ir
c) specyfinės kalbos, ku

rią drg. Sniečkus pavadino 
“bažnytine”.

TIKĖJIMAS DAR 
GYVAS!

Komunistų partija pas- 
skelbė Lietuvoje lemiamą

nyčios lankymas, šventų 
vietų, kryžių ir kapinių 
gerbimas, įprastinės mal
dos, pasninkai; gyvas reli
ginis gyvenimas — mote
rystės nesuardomumo pa
gerbimas, kūdikių krikš
tijimas, tikėjimo tiesų mo
kymas, dorovinio gyveni
mo praktikavimas, tėvų ir 
kunigų gerbimas ir t.t.

Deja, komunizmas to ne
pripažįsta ir visam tam 
skelbia lemiamą kovą!

Mes, gyveną laisvuose 
kraštuose, su džiaugsmu 
turime konstatuoti, kad I 
Lietuvoje tikėjimas dar 
gyvas, jei prieš jį organi
zuojama visa sunkiausioji 
komunizmo artilerija. Ta 
artilerija taip atrodo:

“Tai primygtinai reika- 
lauja pirmoje eileje iš ko
munistų nenui 1 s t a m a i 
dirbti savo idėjiniam - te
oriniam lygiui kelti. Visa 
tai reikalauja įtraukti į šį 
darbą visas ideologinio 
darbo grandis. Suvažiavi
mo nutarimai reikalauja 
užtikrinti aukštą užsiėmi
mų idėjinį lygį partinio 
švietimo tinkle, tikrinti jo 
darbą, ypatingą dėmesį 
atkreipti į propagandinin
kų, lektorių ir konsultantų

Apie š. m. geg. 29 d., 
laivu “General Taylor” į 
New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Alisauskas, Juozas, Ade
lė, Eugenijus, Gertrude, 
Viligaile į Woodhaven, N. 
Y.

Andriušaitis, Liudas į 
Cleveland, Ohio.

Babickas, Povilas į Wor- 
cester, Mass.

Bacevičius, Skirmundas 
į E. Chicago, Ind.

Parariame šios Koplyčios Statyba!
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 Garbčs 
ar Amžinuoju Nartu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus {amžintas Naujoje Koplyčioje.

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

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

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

Aukas prašome siųsti:

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

kovą su pasilikusiais reli-^^jpų parinkimą, nuolat 
prietarais _.w Le-j savarankiškai stu-

..... ..di juo jaučių marksizmo - 
j r^^^^teninizmo teoriją darbą“ 

1949 53. “plačiai 
išaiškinti LKP (b) VI Su
važiavimo nutarimus).

Kartu turime būti tikri, 
jog krikščionybės kanki
niai Lietuvoje turės ir at
eityje jėgų bei ryžto stoti 
Kristaus pusėje ir nesibi
joti didžiausių bausmių, 
nes jei Kristus su jais, — 
kas gali eiti prieš juos?!..
TAIP TURI ATSITIKTI...

Kai mes žiūrime į sta
chanoviečių daržą ir ma
tome katalikų kančias, ne 
kartą suabejojame. Mums 
kyla klausimas: kodėl

gintais ”Į
miamoji kova — žūtbūti-i 
nė kova: ;
turi atsižadėti Dievo, ar
ba žūti.

Prie tokios baisios alter
natyvos — arba - arba — 
paprastai prieinama tiktai 
paskutiniu atveju, kai vi
sos priemonės jau išmė
ginamos. Dėl to reikia 
spėti, kad Lietuvos tikin
tieji ligi šio laiko perkentė 
didžiausias kančias ir at
eityje jų laukia lemiamos 
tortūros.

Komunistų vadinamieji 
“religiniai prietarai“ — 
katalikų praktinio gyveni
mo būtinybė. Ją sudaro: 
religinė praktika — baž-

Balčiūnas, Antanas į Eli
zabeth, N. J.

Baltrukonis, Algirdas į 
Worcester, Mass.

Baniulis, Stasys į Chi
cago, UI.

Baranauskas, Balys, El
zbieta, Balys į Argo, UI.

Bedarbis, Jonas, Teofile 
į Chicago, III.

Bliudnikas, Ernestas, 
Teofilą, Kęstutis į Brock
ton, Mass.

Blozis, Povilas, Ona, Al
gimantas į Waterbury, Ct.

Brizgys, Juozas į Phila
delphia, Pa.

Bubnys, Klemensas į E. 
Setauket, L. I., N. Y.

Bukaveckas, Vladas, Ja
nina, Tadas, Pranciška į 
Chicago, III.

Busmanas, Antanas į 
Worcester, Mass.

Domeika, Vincas, Juze į 
Albion, N. Y.

Dubickas, Jonas, Elena, 
Juozas, Angelą, Česlovas į 
Worcester, Mass.

Eidimtas, Feliksas į So. 
Boston, Mass.

Ekertaitė, 
Chicago, UI.

Ekertaitė,
Chicago, III.

Garliauskas, Stasys, Er
na, Aušrelė, Stanislovas, 
Rita, Jonas į Baltimore, 
Md.

Gasparaitis, Kostas, Eu
genija, Arūnas į Cleveland 
Height, Ohio.

Gircys, Antanas, Alfon
sas, Antanas į Spencer, 
Mass.

Glodenis, Antanas į Chi
cago, III.

Gražulis, Antanas, Ona, 
į Ona į Millbury, Mass.
> Grinius, Pranas, Anice
tas į Melrose Park, III.

Hintendorf, Anna, Ben
jaminas į Stoughton, Mas- 
sachusetts.

Hofmanas, Ada į Chica
go, III.

Jacevičius, Stasys į Wau- 
kegan, III.

Jakniūnas, Ona į Au- 
burn, Mass.

Jakubaitis, Pranas, E- 
lena į Chicago, III.

Jakubaitis, Pranas, Ele
na į Chicago, III.

Karklius, Alfonsas, Be
nediktas į Homestead, Pa. 

, Kirsinienė, Valerija į 
Ardmore, Pa.

Kizlauskas, Vincas, Ona, 
Edvardas į Brooklyn, N.Y.

Krusinskas, Kazys, Ona, 
Stase, Antanas, Irena į 
Nanticoke, Pa.

Kulikauskas, Jonas, A- 
ne, Arturas, Arvydas į 
Newark, N. J.

Mikuckis, Marija į So. 
Boston, Mass.

Paliulis, Bronius, Irena į 
Cicero, III.

Račius, Vladas, Ona, Al
girdas į Cameron, W. Va.

Radvila, Kasparas, Ste
fanija, Nijolė į Fennville, 
Mich.

Rusteikis, Vytautas į 
Worcester, Mass. 

j Sabockis, Antanas į Chi-

Penktadienį š. m. gegu
žės 27 d. lėktuvu atvyksta 
iš Vokietijos į New Yorką 
šie tremtiniai.

Asaitis, Vytautas, Aure
lija į Cleveland, Ohio.

Juozapavičius, Stasys, 
Petronėlė, Izidorius į Dag- 
gett, Mich.

Vyžas, Banaventuras, 
Juzefą, Salomėja į Eliza
beth, N. J.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Viešpats visa tai paken
čia? Kodėl visa tai leidžia?

Į šitą mūsų klausimą 
duoda atsaką pats Išgany
tojas. Kai Kristus buvo 
Judo išduotas ir karių su
imtas, vienas jo mokinys 
griebėsi kardo. Tačiau Iš
ganytojas ramiai atsakė:
— Kišk atgal savo kala

viją į jo vietą; nes visi, 
kurie ima kalaviją, pra
žus nuo kalavijo. Ar ma
nai, kad aš negaliu melsti 
savo Tėvą, ir jis tuojau 
man atsiųs daugiau kaip 
dvylika legijonų angelų? 
Bet kaipgi tuomet įvyks 
Rastai, kad taip turi atsi
tikti? (Mato 26, 52-54).

Mes turime gerai atsi
minti, kad Dievo planai, 
nors jie pradedami vykdy
ti šioje žemėje, nėra ski
riami tiktai šiai žemei. 
Dievas nori laimėti sau iri 
dangui atskiras sielas. Jo.cago, III. 
planu, tai įvyksta ne tik-! Saladzius, Valentinas į 

Detroit, Mich.
Sepeika, Antanas į Chi

cago, III.
Šeštokas, Jonas, Juozas, 

Ona, Ona į Warwick, N.Y. 
Skripkus, Vladas į Sali

ne, Mich.
Stelmokas, Vytautas, 

Scholastika, Reda į South 
Boston, Mass.

Šilbajoris, Rimvydas, 
Algirdas į Brooklyn, N. Y. 

Stockus, Jonas į Bur- 
lington, Wisc.

Sukackas, Juozas į Cice
ro, IU.

Apie š. m. geg. 30 d., lai
vu ,General H. B. Stewart’ 
į New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Alkevičius, Antanas, Bi
rutė į Waterbury, Conn.

Ancevičius, Vaclovas, I- 
rena, Algirdas, Alina į 
Shrevvsbury, Mass.

Balčiūnas, Aleksandra, 
Juozas į Chicago, III.

Balčiūnas, Antanas, Ma
rija, Domininkas, Marija į 
Waterbury, Conn.

Baranauskas, Jonas į 
Kearny, N. J.

Bučinskas, Mečys, Irena, 
Irena į Littlestown, Pa.

Bulotienė, Ona į Balti
more, Md.

Buivydas, Viktoras į 
Madre, Calif.

Cepkauskaitė, Janina į 
Woodside, L. I., N. Y.

Dikinis, Daumantas, Ja
dvyga, Virgilija Hartford, 
Conn.

Drimba, Juozas į Phoe- 
nix, Ariz.

Gabriūnas, Petras, Biru
tė į Chicago, III.

Galinis, Bronius, Irena,
Tęsinys 8-tame pusi.

tai palaimintps laisvės ke
liu, bet dažnai persekioji
mų ir priespaudos būdu. 
Juk kankiniai — puoš
niausios dangaus gėlės.

Dievo planai šioje žemė
je prasideda, bet baigiasi 
amžinybėje. Jeigu šioje 
žemėje Jis leidžia ne vie
nam žmogui ir ne vienai 
tautai pakentėti, — tikėki
me — aname amžinybės 
pasaulyje nebus užmiršta 
nė mažiausia ašara, nė 
mažiausias skausmas, iš
kentėtas dėl Jo meilės.

Tarptautinės spaudos 
korespondentas. George 
Vine, išbuvęs 20 valandų 
Kinijos nacionalistų vyk
domojo būrio grėsmėje 
būti sušaudomu. Jis buvo 
nuteistas, kaipo nusikal
tęs Kinijos karo įstaty
mams.



m*Į girdėti LIETUVIU 
KOLONIJOSE *1

didesnę dalį išpildė ponios IVaš
kienės šokėjų grupė, kas publi
kai labai patiko. Kitą progra- 

vyskupas V. Rrizgys. mos dalį išpildė muzikantai ve-, 
Gegužės 12 d. šią koloniją ap- teranai, C.Y.O. organizacijos 
lankė vyskupas V. Brizgys. nariai. B. Matjoška. Dan An- 
Vakare šv. Kazimiero bažny- ctil ir Mtkatujo. Gražiai padai- 
čioje laikė pamaldas, suteikė 
palaiminimą žmonėms ir pasakė 
pamokslą. Nors tą vakarą 
sitaikė ir prastas oras, 
žmonių dalyvavo daug.

NASHUA, H. H.

DARBININKAS

NEW BMTAIN. CONN

Visi Keliai VedaĮ Pirmąjį Pavasario

navo keletą dainų Šv. Kazi
miero parapijos vyrų grupė: L. 
Tamulionis. J. Juknevičius. J. 
Tamulionis, Julius Ora.ška, Jo
nas Karauskas, A. Zautra ir 
P. Tamulionis. Pianinu akom
panavo vargonininko dukrelė, 

pa- l Tamulionytė; duetą padai-

pa- 
bet

ir Elvira Čepienė. T. Mitchell ir 
Ona Skirkevičienė.

Generolas Musteikis,

buvęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris, kuris šiomis dieno
mis atvyko iš tremties - Vokie
tijos i Dėdės Šamo kraštą — 
Bostoną, užkviestas pasižadėjo 
dalyvauti, sekmadienį, gegužės 
29 d., š. m., Romuvos Parke. 
Brockton. Mass.. GEGUŽINĖ
JE. kur maloniai tars sveikini-

Pagerbimas Dievo Motinos. 
Sekmadienį, gegužės 22 d., šv. 
Andriejaus parap. bažnyčioje į- 
vyko Dievo Motinos, šv. Pane
lės Marijos statulos apvainika
vimas. Nors oras buvo nejier- 
geriausias, bet žmonių į šias iš
kilmes prisirinko daug. Procesi
joje dalyvavo apie du šimtai 
jaunimo. Pagerbiant Dievo Mo
tiną, vainiką uždėjo panelė V. 
Matulevičiūtė, Sodalicijos pir
mininkė. Po apvainikavimo ap
eigų visi procesijos dalyviai 
bendrai atkalbėjo šv. Rožančių. 
Tos dienos iškilmėms pritaikin
tą pamokslą pasakė anglų kal
ba kun. P. Pranckus iš Hart- 
ford, Conn., naujų narių įžadus 
priėmė kun. B. Benesevičius, 
kleb. kun. V. Karkauskas pasa
kė sveikniimo žodį ir padėkojo 
visiems dalyviams.

X
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2 vai. po pietų

ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS.
Parapijos Peny sale, šis

rapijos naudai parengimas įvy- navo Ona Skirkevičienė ir varg. 
ko gegužės 13 d. Žmonių atsi- j Tamulionis. 
lankė daug. Parapijai pelno į 
buvo $417.47. 1 Po Pr°Sra“°s svečių vaiku

čiams buvo surengti užkandžiai.
Klebonas dėkoja už tokią žy- kuriuos aukavo Marijona Mari

nsią paramą parapijai, ypač do- joškienė. Marijona Nadzeikienė 
vanų rinkėjoms ponioms: T. 
Mitchell, B. Česnulevičiūtei ir 
J. Milvamty. Svetainėje dirbo
ir tikietėlius pardavinėjo Jau-, lD§ Kuopos susirinkimas, 
nų Moterų ir Merginų Klubo Gegužės 15 d. įvyko kuopos su- __ „ __ ____
narės. Katalikų Karo \ eteranų sirinkimas, į kurį atsilankė ne- mo ir padėkos žodelį mieliems 
organizacijos nariai. Isšaukdi-[£enjaj atvykęs iš tremties p. 
nėjo Petras Tamulionis. dova- I Antanavičius, kuris prisirašė 
nas tvarkė Teklia Mitchell. Į prie kuopos. Kuopa nutarė da-

-------------- jlyvauti LDS Seime ir išrinko
LDS 65 kuopos vakaras. LDS ■ delegatus. Buvo pakviestas va- 

kuopa gegužės 8 d. buvo suren-'žiuoti į Seimą ir P. Antanavi- 
kusi vakarą, kurio programos ’ čius. Kazys.

lietuviams už jų geraširdingu- 
mą vaduojant Tėvynę ir trem
tyje brolius ir seses iš tos šių 
dienų pavergtų tautų nelaimės. 
Iš So. Bostono j gegužinę busai 
išeis nuo “Darbininko” namo, 
1 vai. p.p. Kviečiami visi vykti 
į pirmutinę šių metų gegužinę.

l

Laimės Vakaras gerai pavy
ko. šv. Rožančiaus draugijos 
vadovybė reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems atsilankiusiems į 
šį vakarėlį, ypač toms narėms, 
kurios prisidėjo aukomis ir dar
bu.

Vakaro pelnas eina parapijos 
reikalams.

Šokiams gros geriausias lietuvių Al Stevens or
kestras. Įdomi programa: sporto ir komiško sporto 
varžybos, bei kitokios staigmenos. Susitiksite su se
nai matytais draugais ir giminėmis gryname ore, 
žaliojoj tanketėj. Turtingas ir skanus bufetas. Prie 
įėjimo tikietų skiriami du geri laimėjimai: 1) Ge
ras, paskutinės mados radio aparatas; 2) ir mo
derniškas automatiškas tosteris.

Atsilankysit - nesigailėsit ir pataikysit tautinį 
bei kultūrinį darbą. Dalis pelno bus paskirta BAL- 
F’

X
t

NAUJOSIOS ANGUJOS LIETUVIU
Paaukštinta pareigose. Pane

lė Milda Janušonytė jau treji 
metai, kai darbuojasi vietiniame 
Raudonojo Kryžiaus skyriuje. 
Šiomis dienomis gavo paskyri
mą į Raudonojo Kryžiaus mo
kyklą, kaipo mokytoja ir tvar
kytoja superior.

ui ir A. L. Tarybai.
L.R.JC~S.^4. Rengimo Komisija.

jį Iš So. Bostono autobusai išeina nuo "Darbininko" 1 vai. p. p. *:*

PIRMADIENĮ,

Pasimelskime už ligonius. Je- 
va Karosienė jau trys savaitės, 
kai randasi General ligoninėje 
ir sunkiai serga. Taip pat sun
kiai serga Ona Skiotienė savo 
namuose; Ona Jankauskienė 
susilaužė puldama ranką, ir 
randasi savo yamuose. Malvina 
Skarupskienė po operacijos jau 
sveiksta; Juozas Prabulis jau 
trys mėnesiai, kai guli ligoni
nėje.

Tepaguodžia ir tepadeda 
jiems Dievulis. B.M.
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Marianapolyj, Thompson, Conn
T

NORWOOO. MASS.
» '

Sodalicija. Gegužės 18 d. 
gegužinių pamaldų Mergaičių 
Sodalicijos įvyko mėnesinis su
sirinkimas, 
pritaikintą kalbelę pasakė kun. 
A. Janiūnas. Buvo renkama at
einantiems metams valdyba, ku
rion buvo išrinkta: Ona Paznio- 
kaitė — pirmininkė, Jennie Ba- 
bel — vicepirmininkė, Jennie 
Vasiliūnaitė — sekretorius, An
gelą Pazniokaitė — iždininkė.

šventoji Valanda. Birželio 5 
d. bus laikoma Šv. Valanda 
Fenway Parke, Boston, Mass. 
Šv. Valandą rengia Bostono 
Arkidiecezijos Šv. Vardo drau
gijos pasaulinei taikai išmelsti. 
Arkivyskupas Cushing pasakys 
pamokslą, apie 40,000 vyrų 
bendrai atkalbės rožančių dėl 
pasaulio taikos. Kiekvienas ka
talikas yra raginamas tą dieną 
sukalbėti rožančių tąja pačia 
intencija, kad būtų sukalbėta 
milijonas rožančių.

Bušai veš vyrus nuo Šv. Jur
gio parap. bažnyčios iki Fen- 
way Park. Vyrai važiavimui ga
li užsirašyti pas Gasperą Paz- 
nioką, Jasper ar Juozą Paznio- 
ką, Vincą Kudirką ar Raymond 
Vitartą.

Sekmadienį, gegužės 29 d., 8 
vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje bus atnašau
jamos šv. Mišios N. P. P. Švč. 
Moterų draugijos intencija. 
Narės bendrai priims šv. Komu
niją.

Pereitą savaitę atvyko iš Ci
cero, I1L pas savo tėvelius pp. 
Pazniokus, gyv. 58 Heaton Avė. 
p. Jonas Pazniokas su savo 
žmonele Emilija ir dukrele pra
leisti atostogas. Linkime links
mų atostogų.

po

Marijos mėnesiui

Altoristai: Jaunieji berniukai 
altaristai organizuoja savo 
baseball skyrių. Jie laukia ir 
kitų berniukų ateinant žaisti po 
pamokų, Eliot Park.

Paaugusieji. Jie pradės žaisti 
už kelių savaičių Norwood’o 
miesto vakarinėje grupėje.

kiečių už gražų choro dainavi
mą. Su choru buvo nuvykęs ir 
parapijos vikaras kun. V. Pran- 
skietis.

Praeitą savaitę buvo palaido
ta a. a. R. Sipavičienė su baž
nytinėmis apeigomis iš lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčios.

Gegužės 15 d. apsivedė p. 
Vincas J. Medveskas, gyv. 248 
Lenox St., 
Nordblom, 
Kleb. kun. 
šliubavo.

Dramos Skyrius. Susikūrus 
mergaičių Dramos skyriui, so
dalietės ir keliolika vyčių suti
ko pastatyti lietuvišką ir ang
lišką komedijas su muzikale 
programa ir tautiniais šokiais 
Šv. Kazimiero parapijoje, Pro
vidence, R. I. Sekmadienį, gegu
žės 22 d., jie į ten nuvyko ir 
tai išpildė. Buvo nuvykusi iri 
gabi pianistė, sodalietė Jenne 
Vasiliūnaitė.
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♦j* [Jiems padeda buv. Vyčių spor- 
V.tininkas, Mykolas Marks. No-

Tintieji prisirašyti prie dides- 
JŲ niųjų berniukų baseball grupės, 
Jk tesikreipia prie Michael Marks. 
Xi -------

su p. Dorothy 
gyv. 396 Winter 
F. E. Norbutas

B. 
St. 
su-

Praeitą sekmadienį įvyko 
mūsų bažnyčioj vainikavimas 
Š. P. M. statulos ir iškilminga 
procesija, kurioje daug dalyva
vo mažyčių mergaičių, kurias 
galima pavadinti Dievo angelė
liais. Motinos, kurios leidžia sa
vo mažytes į tokias procesijas, 
nusipelno tikro pagyrimo. Tai 
iškilmių progai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. J. Čebato- 
rius, palaiminimą suteikė kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas, visą 
tvarką palaikė kun. V. Prans- 
kietis.

Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par
ką, kur įvyks tradicijinė Naujosios A.nglijos LIETUVIŲ DIENA.

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

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

Pirmoji šv. Komunija. Birže-
lio 5 d. bus parapijos vaikučių 

♦5» pirmoji šv. Komunija. Vaiku
ti* čius prie šv. Komunijos rengia 
*♦* Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys.JĮ
„Ų gia Moterų Sodalicija. Yra pa- 

kviestos sodalietės

Arbatėlė. Birželio 5 d. po 
pietų parapijos salėje įvyks su
sipažinimo arbatėlė, kurią ren-

ir ii kitų

Gegužės 15 d. parapijos cho
ras buvo nuvykęs į Newark, 
N. J. "Lietuvos Atsiminimų” 
Radijo valandos koncertan, kur 
J. J. Stukas, choras ir choro 

išplistai, vad. A. Stanišausko iš
pildė dalį koncerto, kuri publi
kai patiko, nes po kiekvienos 
dainos publika gausiai plojo, o 

Į kai kurias dainas reikalavo pa
kartoti. Pabaigus programą, p. 
J. Stukui, chorui ir jo vedėjui 
publika gausiai plojo.

Choras buvo pasipuošęs lietu- 
'viškais tautiniais kostiumais.

Pereitą sekmadienį, geg. 22 , 
d. Moterų Sąjungos 27 kp. na
rės — p.p. Elena Novikienė, 
Estella A. Sykes ir Alena V. ' 
Kneižienė dalyvavo Moterų Są
jungos Mass., Maine ir N. H.? 
apskrities suvažiavime Aušros, kurie darė labai gražų įspūdį. 

Po koncerto A. Stanišauskas 
gavo daug sveikinimų iš newar-

Vartų parapijoj, Worcester, 
Mass. p. O. Warabow iš Brock- 
tono vežė savo automobiliu, 
taipgi ir Brocktonietę p. M. 
Bartkevičienę.

Norvoodietės dėkingos p. O. 
Warabow už nuvežimą.

Pirmadienį ir trečiadienį, geg. 
23 ir 25 d.d. buvo atnašauja
mos šv. Mišios Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje už a. a. kun. 
Stepono Kneižio vėlę, kuris mi
rė gegužės 27 d., 1947 m.

Antradienio vakare, geg. 24 
d. parapijos svetainėje įvyko 
“Penny Sale” parapijos nau
dai. Dalyvavo labai daug para
pijiečių ir svečių.

Parapijos piknikas įvyks bir
želio 19, kur bus leidžiamas iš- 
laimėjimui naujas automobilis.

Remkite tuo* profesionalus ir Mi
sterius, kurie savo skelbimais remia 
’Oarbinfnka”.

Visi, skelbkite* "Darbininke”.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. S-1944

207 PARK BUILDING 
Woroester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

i

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų ,kad su pirmais naujo darbo me
tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra rei
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėjų. Rėmė- 
S* į vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto

te talkon ir kitus paraginkite.
Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pirmais me

tais knygų už $7.50. Jos bus visos naujos. Pirmoje eilėje numa
toma spausdinti prof. J. Balio “Istoriškus Padavimus”, paskui 
prof. A. Vaičiulaičio novelių naują rinkinį ir t. t.

Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00. 
Amžinieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00, Garbės Rėmėjai au
koja $100.00 ir Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00 ar 
daugiau. Jie visi kas metai gauna naujų knygų už $7.50.

Metines duokles ir visas lietuviškai knygai leisti aukas ma
lonėkite siųsti adresu:

Rev. C. A. Matulaitis, 2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, m.



Penktadienis, Gegužės 27, 1949
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ZINUTĖS
Penkt. geg. 27 d., 4 v. p.p. ir 

per Šv. Valandą, vakare, šv. 
Petro parapijos bažnyčioje bus 
klausomos išpažintys, ypač tų, 
kurie priims Sutvirtinimo Sa
kramentą.

šešt. 7:30 v. r., giedamos šv. 
Mišios Žareikų šeimos vėlėms. 
8 v. r., bus giedamos egzekvijos 
ir Mišios už Trainavičių miru
sius. 9 v. r. bus skaitomos šv.

Mišios (intencija priimančių Su
tvirtinimo Sakramentą. *10 v. r., 
Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Richaų£ J. Cushing, D. D. su
teiks Sutvirtinimo Sakramentą.
11 v. r., bus laidojamas Anta
nas Kasčiukaitis. Vakare, pa
maldos. Po to Whist Party, pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St, 
parapijos Moterų - Merginų 

, kliubo vadovybėje, bažnyčios 
, atnaujinimo naudai.

Garbei Užsitarnavusi 
Lietuvaite

DAKTARAI

BO 8-4478

Br. Joseph F.
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway 
Baatth Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki B-tai
šeštadieniais nuo 2 iki 8-taL

1

Taria ačiū. Kunigai dėkoja 
parapijiečiams geradariams už 
aukas, ypatingai už aukas nau
jiems bažnyčios langams ir pik- 
ninko fondui. Šiam fondui jau 
yra surinkta $500.00.

Gausiųjų aukotojų tarpe ran
dasi šie: po $10.00 aukavo: S. 
Mockus, Ona Brown, Dominin
kas Zaletskas, V. Paplauskas, 
D. Jonušaitė. Po $5.00: O. Dik- 
sienė, J. Naujokienė, Jonas Ba
nionis, Walter Marcinkus. Ber
natoniai aukavo $4.00. Po 
$3.00: Antanas Pivariūnas, Pet
ras Kiburis, V. Grenis. Kiti au
kavo po $2.00, po $1.00 ir po 
mažiau. Visiems kunigai taria 
ačiū.

DARllHlNtlS

17
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gę-

BALF*o 17 Skyriaus 
Susirinkimas

■ . Pranešame, kad BALF’o 
skyriaus bendras visų narių 
sirinkimas yra šaukiamas
gūžės 31 d., 8 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Dr-jos patalpose, 
“E” ir Silver St. Kampas. Visi 
nariai bei naujai atvykę trem-1 
tiniai kviečiami kuo skaitlin- 
ginusiai dalyvauti. Susirinkimas i 
yra labai svarbus, todėl kiekvie
no nario pareiga yra jame da
lyvauti.

BALF o 17 Skyriaus 
Valdyba.

1 MII IBBEB—

Gegužės 26 d., mirė, senatvės 
liga, Elzbieta Jučaitė, Seselių 
prieglaudoje, Elmhurst, Pa., 78 
metų amžiaus. Paėjo Šaukėnų 
parapijos. Amerikoje pragyveno 
46 metus. Paliko giminaitę Bar
borą Sasnauskienę. Laidojama 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, geg. 
28 d., 12 v. d., Naujos Kalva
rijos kapuose. Pašarvota pas 
laidotuvių direktorių D. Zalets- 
ką, 564 Broadway. Laidojimo 
iškilmingos pamaldos su trejo
mis šv.‘ Mišiomis, 9 v. r. antra
dienį, geg. 31 d.

Melskimės už mirusius.

n
laidotuvėse. Taipgi dėkojame 
Pranui Vaitkui, laidotuvių di
rektoriui, kurio koplyčioje a.a. 
Benediktas buvo pašarvotas, Už 
malonų patarnavimą.

Lai Dievas visiems atlygina? 
Nuliūdę

Apalionija Burokienė
ir sūnus Alfonsas ir Pranas ;

Cambridge, Mass.

{VAJUOS SKELBIMAI
Ras. 80 8-3728 80 8-4818 '

LHhuanian Fumiture Co.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr.LC.Sejmv
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

584 E Breadw*y, 
South Boston, Maąą 

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki A

Tel. TROwbridge 6330
If no answer call A V 2-4026

1
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

'<L£,MJ).

(VAIRŪS SKUIHAI

A J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Breadvray

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

Bes. 87 Oriole Street 
Weet Raxbury, Man.

TEL. PA—7-123S-W

Vizitavo Broad way. Kun. Al
bertas Abračinskas su Juozapu 
Kasparu atlankė visas Broad- 
way įstaigas, palikdami bilietų 
kamavalio ir naujo automobi
lio. Sunkus tai darbas, bet tė
vas Albertas yra užsidegęs baž
nyčios atnaujinimo darbu ir ne- 
bepaiso jokių sunkenybių. Va
lio jam ir jo bendradarbiams. 
Visa parapija džiaugiasi tų dar
bų gausingais vaisiais.

PirmadieBį, geg. 30 d., yra 
laisva Atminimų Diena. Proga 
visiems pasimelsti. Šv. Petro 
par. bažnyčioje šv. Mišios bus 
laikomos valandomis: 7:30; 8 
vai. už labdaringo darbuotojo 
Vincento Kavolio ir šeimos vai- 

’kų — Kavolių mirusius; 9 vai. 
Į už adv. Juozapą Gailių. Liūdin
ti žmona ir šeima prašo priete- 

; lių su jais šia proga pasimels
ti už visų mylimą advokatą 
Juozapą.

Geg. 24 d., staiga mirė, Anta
nas Kasčiukaitis, savo namuose, 
488 Western avė., Brightone. 
Kilęs Raseinių parapijos. Ame- 
.rikoje pragyveno 45 metus, Pa
liko žmoną Oną (Sudentaitę), 
sūnų dukterį ir brolį. Laidoja
mas iš šv. Petro parapijos, geg. 
28 d. Šv. Benedikto kapuose.

p. Evelina M. Bendoraitė 
(Bender)

Birželio 7 d. š. m. užbaigs 
Emmanuel Kolegiją Bostone p. 1 
Evelina M. Bendoraitė (Ben- 1 
der), gyv. 108 Fuller St., Dor
chester, Mass. Ji yra pasižymė
jusi moksle nuo pat pradžios 
pradinės mokyklos, kurią užbai
gus už savo gabumus gavo ge
rą dovaną.

Po to įstojo į Boston Latin 
School for Girls būdama 10 me
tų amžiaus. Šią aukštesnę mo
kyklą užbaigė su geriausiais 
pažymiais ir už savo gabumus 
moksle gavo 4 metų stipendiją 
į kolegiją ir dar $50.00 kny
gom. Aukštesnėje mokykloje 
mokėsi ne tik anglų kalbą, bet 
Iatynų, vokiečių ir prancūzų 
kalbas.

Užbaigus Emmanuel Kolegi
ją, gauna stipendiją (scholor- 
ship), kad dar vienus metus ga
lėtų studijuoti Massachusetts 
Institute of Technology, kad 
gauti masters laipsnį. Ji siekia 
aukščiausio mokslo matemati
koje.

p. Evelina M. Bendoraitė yra 
taipgi studijavus muziką ir daž
nai akompanuoja parengimuo
se. Ji labai gerai vartoja lietu
vių kalbą ir raštą. Priklauso 
prie Lietu Yris' Vyčių lf kuopos, 
So. Bostone, prie kurios pri
klausė ir jos mamytė Uršulė 
Vilkaitė - Bendoraitienė. Ji yra 
duktė p.p. Antano ir Uršulės 
Bendoraičių.

Tai labai malonu girdėti taip 
aukštai iškilusią jauną lietuvai
tę moksle. Yra gražus pavyz
dys ir kitiems.

Sveikiname jauną ir gabią 
graduantę ir linkime geriausių 
sėkmių siekiant aukščiausio 
mokslo savo profesijoje — ma
tematikoje. Rap.

BALF Piknikas 
Birželio 5 d.

Geg. 23, Lietuvių salėje įvy
ko BALF 17-to skyriaus valdy
bos ir pikniko komisijos susi
rinkimas. Paaiškėjo, kad dėl 
kažkokio nesusipratimo nutarto 
pikniko ruošimo darbas nebuvo 
pradėtas. Todėl nutarta dabar 
visiems smarkiai subrusti ir su
ruošti vieną iš puikiausių pikni
kų birželio 5 d., Romuvos Par
ke, Brocktone, su įdomia prog
rama. Tam tikslui nutarta su
šaukti visų narių susirinkimą, 
gęgužės 31 d. Lietuvių salėje, į 
kurį kviesti atsilankyti plačiąją 
visuomenę ypatingai naujai at
vykusius tremtinius, nes čia 
visų lietuvių reikalas. Rap.

Henrikas Kačinskas, 
dramos artistas - aktorius, ne
senai atvykęs iš tremties Vo
kietijos ir apsigyvenęs South 
Bostone, pas savo brolį prof. 
Jeronimą Kačinską, kuris yra 
Šv. Petro par. vargonininkas. 
Artistas Henrikas Kačinskas 
kviečiamas pasižadėjo dalyvau
ti, sekmadienį, gegužės 29 d., 
š. m., GEGUŽINĖJE, Romuvos 
parke, Brocktone. Jis dalyvaus 
programoje ir kas tik myli 
juoktis ligi ašarų kviečiamas 
atvykti ir pasiklausyti jų pasa
kojimų. Kadangi šios geguži
nės pelnas skiriamas ir BAL- 
F’ui ir A.L. Tarybai, todėl visi 
kviečiami atvykti, kad gautu j 
pelnu prisidėtume parama va- ; 
davimui tėvynės Lietuvos ir su
šelpiami tremtinių.

Whist Party
šv. Petro liet par. Moterų 

kliubas rengia Whist Party. Ji 
turėjo įvykti pereitą šeštadienį, 
bet nenorėdamos pastoti kelią 
Dariaus Postui, kurie tuo pačiu 
turėjo savo parengimą, Moterų 
kliubas nusikėlė į šeštadienį, 
geg. - May 28, 7:30 vai. vakare 
Švento Petro parapijos salė
je, E. 7th St, So. Bostone.

Kviečiami visi dalyvauti. Bus 
gražių dovanų. Rengėjos.

MOVER6 — 
Inoured and 

Bonded 
Local A Long 

Dictance 
Moving

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

PADĖKA

IVAIROS SKELBIMAI

Bušai į “Darbininko” 
Pikniką

Sekmadienį, birželio 12 d. Ro
muvos Parke, Brockton, Mass. 
įvyks Naujosios Anglijos Lietu
vių Sąskrydis į kurį yra kvie
čiami visi lietuviai atvykti. Čia 
bus skanių valgių ir gėrimų. 
Gros pagarsėjusi Al Stevens 
orchestra. Kalbės įžymus kal
bėtojas PROF. S. SUŽIEDĖ
LIS, nesenai atvykęs iš trem-

(Politinis Skelbimas)

Kandidatuos Į Miesto 
Majorus

Lankėsi
dienomis atvykęs iš 
prof. Ignas Končius 
sūnų Vytautą, gyv. 

>” name, lankėsi

šiomis 
tremties 
pas savo 
“Darbininko' 
“Darbininke“. Kartu su juo at
vyko ir jo sūnus Liudas.

REIKALINGA skribėlių ir 
kojinių pardavėja. Turi turėti 
patyrimą. Gali dirbti pilną laiką 
arba atliekamu laiku.

H. DAVIS
449 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-9684

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

220 E SL, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA dviejų šeimy
nų namas su sale trim lotais. 
Namas turi steam heat — garu 
šildomas. Taipgi sykiu parsi
duoda ir didelė barnė. Namas 
netoli lietuviškos bažnyčios, 26 
Ridge St., arti Ames St., Brock
ton, Mass. (24-27)

BOSUS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Av&» Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KIS, Namų Tel Dedham 1304-R

■aaBR8SMW8BSNNK8B8ia6S«KK8aMMK8SSCMKSSMKKSNaSCNMKaMSSaaG

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo-

nuo histerijos ir žemųmario, 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mase.

ties. Bus ir kitokių gražių daly
kų.

Bušai išeis iš So. Bostono 1 
vai. po pietų nuo “Darbininko” 
namo kampas E St. ir Broad- 
way. Round trip bilietas $1.25. 
Bušai iš daržo grįš 8 vai. vaka
re.

Iš Cambridge busai išeis nuo 
bažnyčios 12:30 v. Busus orga
nizuoja p. Antanas Daukantas, 
Antanas Zaveckas ir Benedik
tas Jakutis. Ten ir atgal bilieto 
kaina $1.25. Bilietus galite gau
ti p. Daukanto* krautuvėje 187 
Webster St. Cambridge ir pas 
LDS narius.

Patrick J. “Sonny” 
McDonough

Gegužės 25 d. Hotel 
Statler įvyko žinomo So. 
Bostone politikieriaus Pa- 
trick J. “Sonny” McDo
nough šaunus bankietas, 
kuriame dalyvavo 500 sve
čių bei viešnių jojo pager
bimui. Bilieto kaina buvo 
$100.00. Taigi, tam vakare 
sukelta $50,000. Tai bent 
vakaras...

Bankiete buvo pasakyta 
daug kalbų ir iškelti p. 
McDonough nuopelnai po
litiškoje dirvoje. Šiame 
bankiete jis pranešė visuo
menei, kad ateinančiais 
rinkimais kandidatuos į 
Bostono miesto majorus.

Reikia pasakyti, kad Mr. 
McDonough yra 38 metų 
amžiaus ir labai energin
gas žmogus. Jis yra So. 
Bostone gimęs ir augęs ir 
puikiai pažįsta lietuvius ir 
yra jiems palankus. Per jo 
malonę Šv. Petro parapija 
labai pigiai iš Bostono 
miesto įsigijo dvi mokyk
las. Bile kokia reikalui at
ėjus, jis lietuvius nuošir
džiai remia ir prie jo labai 
lengva prieiti ir pasikalbė
ti. Už tai be abejo, atėjus 
momentui lietuviai ir jam 
padės. Sklb.

Pereitą savaitę buvo parvež
tas iš Europos a. a. Benedikto 

j Buroko, 26 m. amžiaus, kūnas. 
: Jaunuolis Benediktas Burokas 
i prieš įstojimą karo tarnybon 
gyveno su savo mamyte 304 
VVashington St., Cambridge, 
Mass. Jis buvo tris kartus su-I 
žeistas kautynėse ir kovo 25 d. 
1945 m. mirė Vokietijoje.

Palaidotas iškilmingai pirma
dienį, gegužės 23 d. su bažnyti
nėmis ir militarėmis apeigomis 

. iš Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
par. bažnyčios Cambridge kapi-

> nėse.
Nuoširdžiai dėkojame parapi

jos kunigams už dvasinį patar
navimą; dėkojame Seselėms ir 
mokyklos vaikučiams už mal
das; dėkojame visiems gimi
nėms ir draugams už šv. Mi
šias, gėles, pareikštas užuojau
tas, dalyvavimą šermenyse ir

Draugijų Valdybų Adresai

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Baiukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Vest Bnadway, South Bestai, Mass.

Km norite įsigyti Sauktoje 
Califsmijojs Narna ar kttae 

nuosavybe* 

kreipkiUis pas:

CMAS. LUKStS .
Realststiniukas

716 N. Va* Neas Avė., 
Hollyvood 38, Calif.

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maaa. 

Jueph V.Cnper 
(KABRERAB) 

.^Jaidotuviv Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL BO 8-1437 
8Outh Boston 8-3940

YAKAVONIS 
r—erai Home

741 Ne. Mai* SL
Brcckton, Maso.

V. YAKAVONIS
LmIOvTuVItf "Klvrili* tr

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną, ir Naktį „ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 8-1580

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS WAHKUS -
Ir -

tr naktj. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam, 
brldge ir Bostono kolonijas le- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
i rotus
Reikale šaukite; TeL TR-S-8434.

Nueikim pažiūrėt lenktynių 
ir praleisti popietį 

JUDRIAI ir ĮDOMIAI ZALETSKAS
FUNERAL HOME ‘

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Ratams vi mas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815

BOuth Boston 8-2808

8 Reisai Kasdien iki Birželio 7 
Su TURF REISAIS Kas Utarninkas ir Subata

- SI BATOS ĮDOMYBE
THE CONSTITUTION HANDICAP

Pridėta $7500. Treigiai-Senaani. Mylia tr $eįioliktadalis 
ARKLIAI STOJA 2:00 DOU8LC BAIGIAS 1:40 
laanga i Grandstand $1.00 Daug vietos Karams 

8. A M.. GotvCkanat h- Busa: ikt Vietos 
Panedaiy: TOMASELLO Memenai Handicap Pridėta $10.000
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Nauji Tremtinių Transportai I
■

Pradžia 4-tame pusi. ja, Nijolė į Benedicta, Me.
Jura, Giedrė į DorchesterJ Kaskonas, Stasys į So.

Boston, Mass.
Gailiūnas, Petras, Kata- Kasperavičius, Kęstutis,

rina, Petras į Hinsdale, III. So£%aJ Augusta, Main^
Gavemene, Konstancija

Lowell, Mass.
Germanas, Juozas, Ona, ’

Gražina į Chicago Heights, 
Iilinois.

Girdziūnas, Jonas į E.
Chicago, Ind.

Glovackaitė, Adelė į Ro- 
chester, N. Y.

Grigalius, Julija, Elena
į St. Louis, Mo.

Grusaitis, Antanas, Bro
nė į Waterbury, Conn.

Gutauskas, Vytautas, O-
na į Chicago, III.

Gylys, Antanina, Juozas
į Waterbury, Conn.

Jancauskas, Vladas, Ge
novaitė į Brooklyn, N. Y. Philadelphia, Pa.

Jankauskas, Vladas į
Lynbrook, L. I., N. Y.

Janulevičius, Leonas, Ja- brook, L. I., N. Y.
nina, Vida į Paterson, N.J. Kuinys, Jonas, Geno-

Januta, Kazys, Petrone- vaite, Algis, Danutė, Jo
lė, Donatas į Chicago, III. nas į Chicago, III.

Jasinevičius, Leonas, Liaudanskis, Jonas Bro-
Stase į Richmond, UI. ne, Virginia, Romualdas į

Jaskelevičius, Vincas į Detroit, Mich.
Philadelphia, Pa. Lokienė, Petro n e 1 ė į

Jonikas, Petras, Ona į Poughkeepsie, N. Y.
Riverside, UI. Lukas, Arnoldas, Emili-

Jusevičius, Jurgis į Tron- ja į Detroit, Mich.
ton, N. J. i Mačiulis, Jonas į Chica-j

Juzėnas, Ignas į Cicero, go, III.
UI. ' I Matiukas, Jonas, Janina;

Jurevičius, Stanislava į į Berwyn, Md.
Chicago, III. i Manomaitis, Mykolas į,

Jurgelevičius, Jonas, Ma- Boston, Mass.
rija, Vytautas į Southing- Maruskienė, Konstanci 
ton, Conn. ja į Benedicta, Maine.

Jurksaitis, Stasys, Geno- Meidunas, Kazys, Ona, cester, Mass. 
vaite, Ričardas į Grand Algimantas į Baltimore,; Mockevičius, 
Rapids, Mich. Md. ‘Chicago, III.

Kanauka, Kostas, Mari- Merkevičius, Viktoras, Norkūnas, Juozas, Ona,'

i

Kindurys, Alfonsas, Ci
ną, Vidutis į Gloversville, 

• iKleiva, Kazimieras. Vik
torija, I-oreta, Angelą į 
Chicago, III.

Klikna, Matas į Chicago,
m.

Klimas, Mikas, Kazimie
ra, Vytautas, Milda į Lin- 
den, N. J.

Končius. Juozas. Kuni
gunda į Chicago, III.

Kontautas, Petras, Kot- 
rina į So. Boston, Mass.

Kovsas, Steponas į Bal
timore, Md.

Krasauskaitė, Marija į
i

Krivickas, Felicija, Vla
dislovas, Regina į Lyn-

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

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS, j kuri 
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

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

ja, Dalia į So. Boston, Ma-. 
ssachusetts.

Pusneraitis, Juozas, E- 
ma į Chicago, III.

Račkauskas, Vytautas į 
New Hyde Park, L.I., N.Y.

Radzionis, Stasys, Mari- 
nislava, Vytautas, Algir-i>- ®lena » Staten Island’ 

Milašius, Petras j Wor\das, Romas j Old Say-j Vincas, Jadvy-
GinUutas, Violetai Leonas į! Pietuska, Stasys, Agota, Rarre Pa

Irena j Hudson, N. Y. I *«rre, ra.Podėlis, Ignis, Salome-1 J°™* Į Ch.-
_ cago, 111.

| Riskus, Stepas, Anasta
zija, Albinas, Nijolė į Chi
cago, III.

Satinskas, Henrikas, Do
micėlė, Ludvika, Henrikas 
į Brooklyn, N. Y.

Sideravičius, Rimvydas, 
Giedra į Pittsburgh, P.

Šileikis, Petras, Birutė, 
Romanas į Lovvell, Mass. 

Stasiunaitis, Kleopas į! 
Maspeth, L. I., N. Y.

Svenčiūnas, Danielius į 
Elizabeth, N. J.

Tomasickas, Mykolas, 
Antanina į Lynbrook, L.I., 
N. Y.

Valaitis, Feliksas, Ago
ta, Irena, Remigijus, Regi
na į Lawton, Mich.

Valaitis, Kazys, Ona į
- Dowiagac, Mich.

į Valantinienė, Brone, A- 
Įleksandra į East Vander- 
grift, Penn.

j Venckus, Jonas, Pranė į 
į Cicero, HL

Vilpisiauskas, Juozas, O- 
na, Auksė į Brooklyn, N. 
Y.

i Vitkauskas, Vladas, Liu
dvika į Cleveland, Ohio. 

Vosylius, Antanas, Gene 
•į Grosse Point Park, Mich.
i Zaparackas, Antanas, 
Stase, Algis, Žibutė į St. 
Clair, Penn.

Žilinskas, Vytautas, Ona 
į Chicago, UI.

Zizniauskas, Mylita į 
Clevealnd, Ohio.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Dele, Vaclovas į Cleveland, Milda, Aušra į Montgome- 
Ohio. ;ry, Ala.

Mikalauskas, Markari-' Ozalas, Ignas, Stase, Ni- 
jus į Brooklyn, N. Y. jolė į Brooklyn, N. Y. 
„ v"6, Ona *1 Pamataitis, Petras, Jina,

Elvyra į Los Angeles, Cal. 
Peckaitis, Petras, Sta-

Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
Brooklyn, N. Y.

Miklitonas, Andrius į 
Hazardville, Conn.

» _ _ ELECTRICITY

Naujoj Anglijoj yra 178 vandens jėga varomų e- 
lektros įmonių, reprezentuojančių daugiausia eko
nomiškai prieinamų vietovių. Visos kartu jos pa
gamina 25% Naujai Anglijai reikalingos elektros.

Su jungiant

dus vienus

73-jose elektros įmonėse Naujoj Anglijoj genera
torius suka garas. Jos pagamina apie 75% mūsų 
elektros; pagamina net daugiau, kuomet vandens 
jėga varomos įmonės susilpnėja dėl kintančių ir 
nenumatomų Naujos Anglijos oro sąlygų.

vandens ir garo jėgų transmisijos lai-

su kitais, elektros gauna pakankamai >

Naujos Anglijos namai, komercija ir industrija.

electric light and
•F NEW ENCLAND

power companies

Nusišypsoki
Surašė J. K. M. Išleista

m., 150 pusk
Sakoma: juoktis sveika. Nu- 

. sišypsok! pripasakoja visokiu 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo* 
tykių. Kaina $1.00.

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

1935
s

Pradžia 3-Čiame pusk 116. Čia kyla klausimas: Jeigu 

kevičius, su p. Adolfu Šapoka ir 
p. Antanu Šauliu, buvo išrinkti 
į suvažiavimo rezoliucijų komi
siją. Taigi, kokie dar galėjo 
būti Winnipege “slapti” pasita
rimai, norint pakeisti vietinį 
buv. K.L.T. skyrių į Kanados 
Lietuvių Sąjungos skyrių? Juk “ 
tai yra įvykęs visiškai legalus 
faktas ir atgal negrįžtama.

Taigi, nustebau beskaityda
mas tuo reikalu “Svečio” išve
džiojimus ir dar labiau įsitiki- nipego 
nau, kad Winnipego padangėje gyvenimą kas 
klajoja kažkokie tai paslaptin- objektyvų rašinį 
gi rūkai...

Dar toliau. Skaitome posky
rių: “Bendras darbas” ir čia — 
visai jau nebegalima susiorien- 
tuoti, kokiam stovyje būdamas tikrąją pavarde, 
reporteris minimą reportažą ra
šė? Nors, kaip matome iš raši
nio minčių, “Svečias” norėjo 
“aplamdyti” Kanados Lietuvių 
Sąjungą, bet, pažodžiui, jis ra
šo šitaip: “Kai tarybininkai bu- 1 
vo gerokai aplamdyti, tai jie 
pasidarė žymiai švelnesni”... j 
(Kas yra per hiperbolė? K.L.). ,

Vėliau, esą, plačiai žinomas ' 
vietos veikėjas ir C.C.F. Mani- 
tobos Lietuvių grupės organi- ; 
zatorius, K. Beniušis, tarp kita ( 
ko, p. Povilą Liaukevičių už- , 
klausęs: Suvažiavime buvę su
aukota “nemažai pinigų”. Kas 
tas aukas sudėjo, — Tarybos 
skyriai, ar delegatai?

Liaukevičius paaiškinęs, jog 
aukas sudėjo patys delegatai.
— To man pakanka, pareiškęs 

Beniušis. Dabar aš susivokiu, 
kur tiesa, o kur melas. Jeigu ; 
delegatai sudėjo patys aukas, 
tai aišku, jog jie tai darė pri- I 
tardami Tarybai.

Gerb. K. Beniušiui yra aišku, 
bet iš šalies apie tai klausant— 
visiškai nebeaišku: apie kokius 
čia “nemažai pinigų”, sudėtų 
aukomis, kalbama? Kaip galėjo 
būti iš kur tai gauta “nemaža 
pinigų", jei šiuo metu, kaip ofi
cialiai “N. L." skelbia, KLTC 
kasoje tėra tik $40. Tai kur gi 
dingo tie aukų pinigai, o, rei
kia manyti, kad ir prieš tai dar 
KLCT savo kasoj kiek nors tu
rėjo?..

Na, ir labai įdomus dar re
portažo poskyris: “Balsavi
mas”. Jame sakoma, kad bal
suojant pasisakė 40 balsų už

jau reportažo pradžioje mini
ma, kad susirinkime dalyvavo 
“per 90 asmenų”, tai kur gi 
dar pusė balsų? Susilaikė? 
Taip, žinoma, šitaip ir buvę. 
Bet, sakykite, ar tai normalus 
reiškinys, jei susilaiko net 50 ’o 
nuo balsavimo? Tas ir parodo, 

Winnipege klaidžiojama 
kiepo tai sudarytuose neaišku
muose.

Labai norėtųsi, kad apie Win- 
lietuvių organizacijinį 

nors parašytų 
į spaudą ir 

tai — kas nors iš tokių asme
nų, kurie drįstų tai padaryti 
nesidangstydami kokiais tai 
“svečių” slapyvardžiais, bet 

K.L.

PADĖKA

Mes Eleonora, Salomėja, Vy
tautas , Regina ir Eduardas 
Juškevičiai, nuoširdžiai dėkoja
me už mums suteiktą paramą, 
gyvenant tremtyje ir už tėvišką 
globą, tik pasiekus Amerikos 
krantą, Pranciškonų vienuoly
nams — Kennebunk 
Greene, Maine, o ypatingai Tė
vui Petrui Beniūnui, kurio 
ka, mums buvo sudarytos są
lygos atvykti į šią laisvės šalį.

Taip pat esame dėkingi kun. 
J. Valantiejui ir p.p. Savickams 
už mūsų rėmimą maisto siun
tiniais, gyvenant Vokietijoje.

Esame labai dėkingi'ir vietos 
lietuviams, kurie, tik atvykus 
mums, suprato mūsų vargingą 
įsikūrimo pradžią, ypatingai pp. 
Kawlaicz.

Port, ir

dė-

Juškevičiu šeima.
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“N. L.” rėmimą, o prieš — tikį




