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Raudonieji, pagaliau, gegužės 
25 d. užėmė didįjį Kinijos mil
žiną — miestą Šanchajų. Kaip 
matome, žingsnis po žingsnio, 
didieji Kinijos plotai bebaigiami 
užlieti raudonojo tvano. Pasau
lis, tarytum užhipnotizuotas, ty
li ir nė žodelio netaria. Sovietai, 
žinoma, tuo tik džiaugiasi, nes 
mato, kad pildosi jų norai — 
susovietinti visą pasaulį.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės — taipogi jau seniai savo 
rankas atitraukė nuo gelbėjimo 
Kinijos, o ankstyvesniuoju sa
vo rėmimu, dėl nevykusios po
litikos, sakyčiau, Amerika dar
gi pasitarnavo ne nacionalistų 
karinėms jėgoms, bet komunis
tams, nes, laikui bėgant, veik 
visi į Kiniją pasiųstieji ginklai, 
amunicija bei susisiekimo prie
monės — perėjo į raudonųjų 
rankas.

Nesunku būtų atspėti kaip 
jaučiasi šiuo metu vakarinės 
demokratinės valstybės bebai
giant visą Kiniją raudoniesiems 
paminti po sunkiu bolševikišku 
batu, nes jau buvo spaudoje 
girdėti balsų, jog ir gen. Me 
Arthuras, gaudamas pašonėje 
“simpatišką” kaimyną, jau ne- 
bepaaitiki savo turimomis jėgo
mis, bet prašo, kad būtų padi
dinta okupacinė kariuomenė Ja
ponijoj. O kiek vakariečių tur
to, kiek milžiniškų investacijų 
užblokuojama šiuo metu Kini
joj — tegalėtų pasakyti tik pa
tys tų kraštų ekonominės ari-
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Amerika ratataiia į 
kurioj Maskvą

Waahington — Jungti
nes Amerikos Valstybės 
reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga įsileistų į Maskvą 
katalikų kun. Brassard. 
Jis padavė prašymą vizai 
gauti praėjusį gruodžio 
mėnesį, bet atsakymo vis 
dar negauna. Jei Sovietų 
Sąjunga įsileis, tai bus 
Maskvoj vienintėlės kata
likų bažnyčios vienintelis 
kunigas. Jis aptarnautų ir 
svetimų valstybių atsto
vybių katalikus tarnauto
jus.

Mokes&y bus sumokėti 
įmjĮni negu numityta
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Vakarai Atmetė Sovietų Pasiūiy 
mą Išklausyti Rytiečių Vokiečių

i Acheson abejoja, kad Liaudies Kon
gresas atstovautų net Rusijos srities 

gyventojus
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Domininkonų bažnyčios Vilniuje, vargonų tribūna. Matome, saulės spindulių Kongresas” 
nušviestą, vilnietį senelį, kuris lyg atstovas maldininkų adoruoja prie švenčiau-, 

i šio jo Sakramento. Tartum girdime dvasioje jo maldos balsą Sekminių švenčių'* 
'aplinkumoje: Dieve, kuris tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios šviesa apšvietei 
Iir meile uždegei; duok, kad per Šventosios Dvasios malonę pažinę tiesą, mylėtu- 
jmėm teisybę ir visuomet vartotumėm neišsemiamas Tavo malonių gėrybes...

Mokesčių vadovas pa
reiškė, kad Jungtinėse A-

aplinkumoje: Dieve, kuris tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios šviesa apšvietei 
• i £«• vmaiIa • /Lv/\lr ČirAninoi/VJ Fhroainc’ molnno nevirto ti^QQ

ta 20,600,000 dolerių dau
giau negu buvo numatyta.
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M—H hritr -itHiirbfaii nauji urnų
Piety Kinijoj

Londonas — Britų karo 
vadovybės praneša, kad ji 
į Hong Kong siunčia dar 
priešlėktuvinės artilerijos 
pulką ir pėstininkų briga
dą.

PRAGOS ARKIVYSKUPAS 
PROTESTUOJA PRIEŠ KRA

TAS PRAGOS KATEDROSE

I Amerika ruošia bendrą 
frantą prieš komunistišką 

Kiniją

Praga — Pragos Arki
vyskupas Juozapas Beran 
Čekoslovakijos vyriausy
bei pareiškė griežtą pro
testą prieš policijos pada- 

ŠV; Vitus ka-
“ttidfejT dar ir fflfeMai tabtoi- 
laiko strauso arba kurapkos 
politikos — jie paslepia galvą į 
smėlį ir... jaučiasi saugūs. Jie 
ir toliau leidžiasi Kremliaus už 
nosies vedžiojami, ir dar kartą 
suvažiavo į Paryžių pasiklausy
ti Višinskio koliojimųsi ir plū
dimų. Atrodo, jog dar per mažą 
jiems “malonių” epitetų patiekė 
Molotovas praėjusiose konfe
rencijose. O sovietai šiuo nau
juoju triuku, žinoma, — tik lai
ką lošia, kuris jiems yra bran
gesnis ir už pinigus. Juk gal 
bebaigiama pas juos atominė 
bomba gaminti, bebaigiama su
virškinti Kinija, tai kodėl jiems 
nepamėginti užmesti meškerę 
dar ir dėl Vokietijos susovieti- 
nimo?...

•

Bet grįžkime prie paties tiks
lo ir pakalbėkime apie nuotai
kas Šanchajuje, įžengus į jį 
raudoniesiems. Pasaulinės spau. 
dos pranešimu, nacionalistų ka
riuomenė neparodė didesnio pa
sipriešinimo ginant šį miestą. 
Labai greitai Šanchajus pasken
do baltų vėliavų jūroj ir tai 
buvo ženklas, kad pasiduoda
ma. Nespėjusieji pasitraukti 
nacionalistų armijos daliniai — 
ir tie iškėlė baltas vėliavas, su 
užrašu. “Sveikiname liaudies 
armiją!”

Pradžioje didmiestis buvęs 
tarytum išmiręs, niekas nesiro
dė gatvėse. Tik vėliau, patyrę, 
kad, vis dėlto, raudonarmie
čiams įsakyta laikytis ramiai 
(nežinia, kaip ilgai?), išėjo į 
gatves. Pirmiausia buvę įsaky
ta nuo sienų nuplėšyti antiko
munistinius atsišaukimus ir sie
nas nuplauti. Tą darbą atliko 
vaikai, krautuvių laikytojai ir 
studentai. Pirmomis dienomis 
visos krautuvės ir magazinai 
buvę uždaryti, gatvėse nesima
tė jokių susisiekimo priemonių, 
net "rikšos” — ir tie su savo 
"karietonfcs” tūnojo kur nors 
užsibarikadavę kiemuose. (*Rik-

Tęsinys 2-rame pusL

Paryžius — Jung. Vals
tybės, Anglija ir Prancū- 
'zija atmetė Sovietų Rusi- 
įjos reikalavimą priimti ir 
išklausyti “Vokiečių Liau
dies Kongreso” delegaci
jos iš Sovietų zonos atsi
šaukimą Vokietijos vie- 

‘ningumo klausimu.
Jung. Valstybių sekre

torius Acheson labai abe- 
kad tas “Liaudies 

", kuris įvyko 
(Sovietų zonoje ir buvo So
vietų vadovybėje, būtų at
stovavęs vokiečių visuo
menę arba nors vokiečius, 
gyvenančius Sovietų zono
je-

Vakarų valstybės labai 
gerai supranta, kad tas 
“Liaudies Kongresas” bu
vo komunistų ir Sovietų 
vadovybėje ir kontrolėje.

Pirmiausia turi susitarti 
dėl Berlyno. Rusija turi 
būti reikalaus pravesti 
rinkimus visame Berlyne, 
kurie būtų priimtini ir Va
karų valstybėms, ir taip 

t atgaivinti keturių val-

sikalbėjimą, pareiškė, kad 
tas pasikalbėjimas dabar 
neįvyks. Jis bus padary
tas, kai pasibaigs kongre
sas.

Paiafto Trunano įneštą 
sveikata draudęs 

įstatymą
VVashington, D. C.—Pre

zidentas Trumanas yra į- 
nešęs priimti įstatymą, 
pagal kurį būtų įvestas A- 
merikoj visuotinas nemo
kamas gydymas. Gydyto
jai tam įstatymui griežtai 
pasipriešino. O Amerikie
čių Demokratinės veiklos 
sąjunga griežtai tą įstaty
mą palaiko. Jie sako, tai 
turi spręsti visuomenė, 
kurią tas įstatymas liečia, 
bet ne gydytojai, kurie čia 
siūlo savo patarnavimus.

----------- Washington — Jungti- 
__________ Amerikos n®s Amerikos Valstybės, 
amhiuulnrhrtYjiuiribi rūpindamosis išdirbti ben- anHMMQ0fw> Vengrijai-----------nusistatymą komunis-

,---------- i tinęs Kinijos atžvilgiu, at-
• Waahiiigtoji — Po Ven- Sįklausė trylikos valsty- 
grijos Kardinolo Juozapotų, kąip jos žiūri į besi-

Veng-lfl^ į,. ar jog mano pripa- 
rijai p. Selden Chapin bu-!žinti komunistinę Kinijos

Raski ■tas

Westboro, Mara. — Pe
reitą sekmadienį, gegužės 
29 d. Chauncy parke buvo 
surengtas Lietuvai Remti 
draugijos piknikas. Pačio- 
, e pikniko pradžioje užku
rus aliejinį krosnį, kilo ek
spliozija ir gaisras virtu
vėje.

Ugnis labai greit apėmė 
visus parko pastatus. At
vykę gaisrininkai iš West- 
boro ir kitur nebegalėjo iš
gelbėti namų. Žmonės ne
nukentėjo. Tik visi gėri
mai ir maistas nuvežtas 
piknikieriams sudegė ir p. 
Vadelio automobilis apsvi
lo.

Parko savininkas sako, 
kad gaisras padarė $60,- 
000 nuostolių. Lietuvai 
Remti draugija turi daug 
nuostolių.

Tą pačią dieną, Romu
vos parke, Brockton, Mass. 
įvyko LRKSA 94 kp. pik
nikas. Piknikas pavyko ir 
kuopai liks nemažai pel
no.

miesto centre, o taip pat 
šiame pat mieste esančioj 
Šv. Ignacijaus katedroj. 
Jis pareiškė, kad policija, 
išvariusi iš katedros besi- 
meldžiančiuosius ir parei
gūnus, užsirakino duris ir 
ilgai tose katedrose rausė 
si, ieškinėjo.

Kartu pažymėtina, kad 
Arkivyskupas Beran savo 
ganytojišku laišku pagra
sino ekskomunika visiems 
Čekoslov a k i j o s katali
kams, kurie bendradar
biautų su komunistais

i

i

veto teise. Tačiau Vkkarai 
veto teisei priešinasi.vo pakviestas į Ameriką 

pasitarimams. Jis j Veng
riją nebegrįžta. Naujuoju 
Ministeriu paskirtas N. P. 
Davis, buvęs ambasado
riumi Costa Rica.

Amemos laivas • ligonine 
paketo į Kiniję

vyriausybę.

Nauji atradimai Danty 
Gydytojams

Čekoslovakijoj vyksta 
komunistiškos pergalė 

konoresas

hAII
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Jau buvo ir "taip"-
4 dužiąją valstykią

Honkong — Jungtinių 
Amerikos Valstybių lai
vas - ligoninė iš Tokyo, 
Japonijoj, vyksta į pietinę

New York — Jau yra 
nustatyta, kad atomo e- 
nergija gali būti panaudo
ta dantų apsaugai ir dan
tų skausmo pašalinimui. 
Pažymėtina, kad radio - 
atomai suteikia Dantų gy
dytojams it naujas akis į-

prieš Katalikų Bažnyčią.
O šiuo į, metu komunistai '
Čekoslovakijoj deda visas' 
pastangas, kad katalikus 
suskaldyti ir sukurti nau
ją, jiems paklusnią katali
kų bažnyčią. Manoma, kad 
artimiausiu laiku Čekoslo
vakijoj su Arkivyskupu 
Juozapu Beran gali įvykti 
tas pat, kas įvyko su Ven- Jungtinių Valstybių ir sudarytoji taryba. Vakarų 
grijos Kardinolu Mind- Anglijoj buvo areštuotas, valstybės tą pasiūlymą at- 

i .lėktuvu atvyko į Čekoslo
vakiją.

mas išgabenti iš pietinės mus dantyse ir burnoje 
■ Kinijos amerikiečius. vyksmus.

EISLERIS JAU ČEKOSLOVA 
RIJOJE

Praga — Gerhart Eisler,.sos Vokietijos reikalus 
kuris lenkų laivu pabėgo tvarkytų keturių didžiųjų

grijos Kardinolu 
szenty, kurs nesenai buvo 
komunistų suimtas ir nu
teistas.

metė.

Gerhart Eisleris, atvy- Susilpnėjęs 
kęs į Čekoslovakiją, pa
smerkė Jung. Valstybes.

Spėjama, kad Eisleris 
atvyko į Čekoslovakiją da- 

vysloope Richard J. Cushing, D. D. vadovybėje įvyks lyvauti komunistų susirin- 
Šventoji Valanda ir Rožančius už pasaulio taiką Fen- kime ir informuoti Komin- 
way Parke, Boaton, Mass.

Programa bus sekanti:
6 vai. vakare — Angels (Carillon)
7:15 vai. v. — Preliminaris KONCERTAS (Caril

lon).
7:30 vai. v. —- Preliminaris KONCERTAS, kurį 

išpildys sudėtiniai Arkidiecezijos šv. Vardo i 
Draugijos Choras ir Koncerto Orkestras.

8:00 vai. v. — Ceremonijų pradžia ir procesija. 
8:30 iki 9:30 vaL v. šv. Valanda ir- Rožančiaus 

kalbėjimas už pasaulio taiką.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sekmadienį, birželio 5 d. Jo Ekscelencijos Arki*

formą apie Amerikos poli
tiką. Tačiau jis tai užgin
čijo, ir sakė, kad jis nesąs 
toks svarbus asmuo.

Soviety Rusija reinlauja 
panaikinti Vakarą Vokieti

jos Valstybę

1
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Praga— Komunistų par
tija Čekoslovakijoj sušau
kė vadinamąjį “politinės 
pergalės” kongresą. Jame 
taip pat dalyvauja atstovų 
iš 55 tautų. Čekoslovakijos 
komunistų partijos pirmi
ninkas ir kartu dabartinės 
komunistiškos Čekoslova
kijos Prezidentas Klemen
sas Gottwald pasakė ilgą 
kalbą. Kongresas vyksta 
uždaromis durimis. Į kon
gresą įleidžiami tik atsto
vai arba labai komunis
tams ptikimi žmonės.

Spėjama, kad kongrese 
gali būti padaryta svarbių 
nutarimų, nes Užsienių 
Reikalų Ministerijos pa
reigūnas, kuris turėjo pa
daryti su spaudos atsto
vais įprastą savaitinį pa-

Vokietija, kuri ankščiau 
buvo svarbiausias Italijos 
visokiomis reikmenimis 
aprūpintojas, dabar tų da
lykų Italijai tiekia tik 
pie 2 procentus.

Kelb žemės ūM

a-

Uragvajaus ūkininkai 
praėjusiais metais pirko 
4120 traktorių. 1947 me
tais jie pirko 899 trakto
rius.

Paryžius — Sovietų Są-
Visi vyrai kviečiami dalyvauti. Iš parapijų dau- jungos atstovai p. Vyšins- 

guma važiuoja specialiais autobusais. Tuojau susiži- kis, keturių didžiųjų vals- 
nokite su šv. Vardo draugijų atstovais ir, jeigu norite tybių pasitarimuose Pary- 
važiuoti autobusais, užsisakykite vietas.

Jeigu sekmadienį lytų, tai Šv. Valanda įvyks pir- naujai susikūrusioji Va- 
madienio vakare, birželio 6 d. arba antradienį, birželio karų Vokietijos Valstybei nėj šiuo metu tarnauja 
7 d., jeigu pirmadienio vakare lytų. būtų panaikinta ir kad vi-1220 britų karininkų.

Britu kuininkai Indijos 
kariuomenėj

žiuje, pareikalavo, kad

būtų panaikinta ir kad vi-

New Delbi — Praneša
ma, kad Indijos kariuome-

220 britų karininkų.

Paryžius — Vienam 4 di
džiųjų valstybių pasitari
mui Paryžiuje pirminin
kavo Sovietų Sąjungos at
stovas p. Vyšinskis. Posė
džiui ilgai tęsiantis, p. Vy
šinskis pasiūlė padaryti 
pertrauką. Visi posėdyje 
dalyvaujantieji pasakė — 
“taip”. Taigi jau yra ir 
vienas vienbalsis nutari-
mas.

Amerikiečiai jau kraštai 
ir tš pietines Kinijos

Canton, Kinija — Ame
rikos Konsulatas patarė 
amerikiečiams, kuriems 
nėra būtino reikalo čia bū
ti, iš šios srities išvykti.

LIETUVI,

Ar vis dar neatsakei į 
anketą lietuvybės reikalu?

Jei taip, tai tuč tuojau 
sėsk ir atsakyk. Tavo žo
dis, kaip tik reikalingas.

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WV0M—1600 kiMeydes 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

šeštadienį, birželio 4 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, birželio 5, 9 vai. rytą iš WV0M sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

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

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

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

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrsrood 7-1443

»
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KATALIKAI NUTRAUKĖ PASI- J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, fa. .8 Tremtiniu TraiKMlfai 
KALBĖJIMUS SU ČEKŲ ™ <roilll"!IU irqP>JW ’®

2.
DABARTIS PASTAROS

VALDŽIA
- - ■ , \ •------------------------

Proga, Čekoslovakija — 
J. E. Arkivyskupas Josef 
Beran pranešė visiems ku
nigams Čekoslovak i j o j, 
kad Katalikų Bažnyčia 
nutraukia derybas su ko
munistine valdžia.

Arkivyskupas Beran sa
vo laiške kunigams sako, 
kad informacijų ministro 
Vaclav Kopecky pareiški
mas Komunistų partijos 
kongrese, kad valstybė y- 
ra apsisprendusi paimti 
visas švietimo įstaigas ir 
mokyklas savo kontrolėn naują blokadą. Šiomis die- 
ir jose dėstyti Marksistinę nomis jau įvesta nauji su- 
idealogiją, privertė Kata-varžymai traukiniams, 
likų Bažnyčią nutraukti vykstantiems iš Vakarų 
derybas. .Vokietijos zonų į Berlyną.

i š. m. birž. 2 d., laivu'fiia, Laimutė į Chicago, 
{“General Muir” į Bostoną Blinois.

SraiMsits firpts

Seniausias pasaulyje var
pas, manoma, yra Veneci
jos miesto bokšte. Jis jau 
skambina nuo 1496 metų.

Mylimieji Kristuje: į
Kaip paprastai, Sekminėse, birželio 5 d. įvyks atvyko šie lietuviai trom
bą va sv. Jono Seminarijai Brightone. Prašau jūs tintai:

Sovieto Rusija jau įvedė 
laujussuvaižyiMisirgele- ?emina

MaHamc 1JBUiga 
UMCImnio į Uvi įj. reiki

Berlynas — Sovietų Ru
sija jau ruošia Berlynui

JAU ATVYKO 5000 LIETUVIŲ
Lietuvių imigracija vyk- kad ir jų vargai greičiau 

sta sparčiai. Vien tik per 
gegužės mėnesį atplaukė 
13 laivų ir 1 lėktuvas, ku
rie atvežė 2174 lietuvius. 
Iš viso pagal D. P. aktą 
atvažiavo 5,000 lietuvių. 
Laivu “General Muir” š. 
m. birželio 2 d. į Bostoną 
kaip tik atplaukia 5,000- 
tasai lietuvis Justinas 
Šiugžda, kuris vyksta į 
Brooklyn, N. Y.

Jau turinčių garantijas 
lietuvių skaičius mažėja, o 
tuo tarpu yra dar daug 
lietuvių laukiančių kvieti
mų. Tat sukruskime visi 
lietuviai, nepraleiskime re
tai pasitaikančios progos 
savo tautiečiams atvykti į 
Ameriką. Pildykite sku
biai garantijas ir kvieski
te tremtinius. Neatidėiū^ 
kitę gero darbo rytdienai. 1

Šia proga kreipiamės į 
visus tremtinius kviesda
mi į bendrą darbą. Jūs ge
riau negu Amerikiečiai pa
žįstate tremties vargus, 
todėl parūpinkite ir savo 
draugams ir pažįstamiems 
reikalingas garant i j a s,

pasibaigtų.
Mūsų obalsis šiandieną 

yra: Gelbėkite vieni kitus.
BALF Imigracijos

Komitetas.

Per Šventos Žuvo 
t t

Pranešė, kad Mirusiųjų 
Atminimo (Mem oriai 
Day) šventėse žuvo 399 
žmonės Jungtinėse Vals
tybėse. Daugiausia žuvo 
automobilių nelaimėse.

Graikai pradėjo ofenzyvų 
•prieš komunistas

Kairys, Feliksas j Chi
cago, ni.

Kekstas, Janyna, Balys į

Pradžia 1-me puM.
šos* — tai žmonėmis traukiami 
vežimėliai Kiaijoa mimtų susi
siekimui).

Raudonieji kareiviai — taipo
gi buvę labai išvargę ir net 
miesto šaligatviuose buvę ma
tyti begulinčią — besiilsinčių...

O

Dabar, tenka pakalbėti apie 
peties Šanchajaus miesto reikš
mę Kinijai ir visam pasauliui. 
Šanchajus — tai milžiniškas a- 
sijatiško pasaulio metropolis — 
sostinė. Tai yra ketvirtas savo 
didumu miestas pasaulyje, tu
rįs nemaža net dangoraižių. Ja
me gyveno 5,000,000 gyventojų. 
Eilės tvarkoj pasauliniai mies
tai — milžinai, pagal 1949 m. 
pasaulinį Almanachą, atrodytų 
šitaip: Londonas — turi 8,700,- 
000 gyventojų, New Yorkas — 
7,454,000, Paryžius — 6,675,- 
859, Šanchajus—5,000,000, Ber
lynas — 4,332,242, Maskva — 
4,1374)12 gyventojų.

Iš šešių didžiųjų pasaulio 
miestų — Šanchajus krito tre
čias nuo priešo invazijos. Pir
muoju buvo Paryžius, kuomet, 
1940 m., kad apsaugojus istori
nius pastatus ir monumentus, 
pasiskelbė atviru miestu ir pa
sidavė nacių okupacijai. Ant
ruoju — krito Berlynas, kurį 
alijantai užėmė 1945 jn., kapi
tuliavus Vokietijai ir trečiuoju, 
štai, — Šanchajus — pasidavė 
raudoniesiems 1949 m.

Šanchajus, be to, dar yra ir 
milžiniškas internacionalinis uo
stas. Jis buvo naudojamas rytų 
ir vakarų prekybiniam susisie
kimui su milžiniškąją Kinija.

Taigi, raudonieji užėmė tą 
milžiniškąjį miestą, kuris buvo 
vienas iš didžiųjų ir vienas iš 
nepaprastųjų miestų visoje že
mėje. žinoma, tuo pačiu, ypač 
Vakarams, uždaryta* prekybi
nis Ir kitoks kelias 
širdį, o jis atvertas 
valdovams...

Bloga, bet ką gi 
Atrodo, kad Vakarai ir toliau 
‘‘tradiciškai” tylės ir lauks, pa
kol “ivanai” pradės sukti ratu 
apie jų pačių didmiesčius ir 
dangoraižius. Tuomet jau jie 
kariaus ir ginsis, tik, kažin, ar 
nebus per vėlu?... Pr. AL

rinkliava šv. Jono Seminarijai Brightone. Prašau jūs tintai: 
parodyti daugiau negu paprasto duosnumo šiam visų Abromavičius, Mečys, 
svarbiausiam labdarybės tikslui, šiuo tarpu jūsų rink- Stase, Algirdas į Philadel- Chicago, BĮ. 
liava turi padengti ne tiktai vis augančio išlaikymo phia, Pa. I Kerais, Pranas, Stefani-
lėšas, bet ir atlikti dvejopą patarnavimą. i Ambrazaitytė, Stefa į ja į Chicago, UI.

Visų pirma, mes turime rimtą pareigą paremti Arrington, Mass. Kaulinis, Leonas, Vero-
mūsų Vyskupijos Seminariją. Pereitą mėnesį mes Ašmontas, Leonas, Ka- nika, Anelė į Philadelphia, 
įšventėme dvidešimt devynis kunigus mūsų Vyskupi- zys į Chicago, III. Ta.
jai. Mes turime virš dviejų šimtų klierikų didžiojoj, Bacevičius, Jonas į Det-‘ Kudirka, Antanas, Mag- 
Seminarijoj ir apie 80 studentų mažojoj, ši pastaroji roit, Mich. dalena, Arvyda, Nijolė į

t jau seniai išaugo iš savo dabartinių patalpų! Bacevičius, Vytautas, Waterbury, Conn.
Sofija, Eleonora, Milda/ Kulbis, Cecilija, Anta- 
Loreta į Waterbury, Corfn. nas, Ona, Petras, Irmgard 

Balėnas, Kazys į Mas- į Cambridge, Mass.
peth, N. Y. | Leparskas, Bronius, Ele-

Bartkevičius, Petras į na, Virgilijus į Waterbu- 
Brooklyn, N. Y. Iry, Conn.

Basi ui is, Gediminas į j Liunys, Antanas, Janina,
Worcester, Mass.

Baužys, Stasys, Marija, 
Stasys į Brockton, Mass.

Belinis, Jonas į Grand 
Rapids, Mich.

Brazauskas, Sabina į So- 
merville, Mass.

Brazys, Vincas, Ona, Ri
mantas, Rūta į Amster- 
dam, N. Y.

Buraeikis, Jonas į Chi
cago, ūl.

Būrais, Povilas, Kazi
miera, -Regina į N. Scran- 
ton, Pa.

Čepas, Leonardas, Vale
rija, Jonas, Leonardas į 
Chicago, UI.

Cyras, Vincas, Brone į 
Worcester, Mass.

Didzbalis, Pijus, Emili
ja, Alguta į Harrison, N.J.

Dragūnas, Vaclovas į 
Chicago, BĮ.

Dzvankauskaitė, Stefa į 
Baltimore, Md.

Giedraitis, Izidorius į 
Brockton, Masą.

ir reiks ją kraustyt į Jamaica Plain — naujon buvei
nėm

Apgyvendinimas, išmaitinimas ir išmokslinimas to
kio gausaus būrio Bažnyčios tarnų sudaro milžinišką 
uždavinį, ypač pastoviai didėjant pragyvenimo lė
šoms. Mes galime išeit lygioms vien tik dėlto, kad 
Bostono Arkivyskupijos dvasiškija ir žmonės tokiu 
didingu duosnumu kasmet paremia Seminarijai daro
mas rinkliavas. i

Ir vėl, šiais metais dar mes turime pareigą šelpti 
Amerikos Kolegiją Romoje. Vieton daryti atskirą 
rinkliavą tam nepaprastai svarbiam reikalui, aš labai 
jus raginu padvigubinti šią Sekminių kolektą. Tik tuo 
būdu mes galim ir mūsų Seminariją nuo skolos išgel
bėti ir atlikti savo pareigą link Amerikos Kolegijos 
Romoje. Aš žinau, kad Aukščiausias mūaų Kunigas 
Kristus gausiai palaimins visus, kurie šelpia šį apaš
talavimo darbą.

Jūsų ištikimas. Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

JUNG. VALSTYBES NENORI
KARO

Lake Success, N. Y. — (na grąso Britų ir Sovietų
• • ▼ 4 • • » CJ ■■ ■ t* ji j. m 4 «rlj ■ jį Linu

Atėnai — Graikų Gene
ralinis kariuomenės šta
bas praneša, kad ofenzyva 
prieš sukilėlius komunis
tus eina sėkmingai. Komu
nistai jau nustojo 1579 
žmonių, kai tuo tarpu 
Graikijos vyriausybės pu
sėj yra 63 užmušti, 210 su
žeistų ir 13 dingusių be ži
nios.

Lietimu R. K. Sv. Juozapo Darbininku Sujungęs

Šiomis dienomis Jungtinių ; 
Tautų leidinyj tilpo straip
snis, kuriame sako, kad 
Andrei A. Gromyko, bu
vęs Sovietų Rusijos atsto
vas Jungtinėse Tautose, į- 
tikinęs Staliną pereitų me
tų Kalėdose, kad Ameri
kos žmonės nenori karo, ir 
kad Sovietų Rusija galės 
gauti iš Amerikos ekono- 
ninę pagalbą kaip tik po
litiniai skirtumai bus pra
šalinti.

Taigi Berlyno blokados 
nuėmimas esą priklauso 
nuo Gromyko pasikalbėji
mo su premieru Stalinu. 
Rusija viešai pasidarė 
nuolaidesnė, tačiau slaptai 
stiprina savo pozicijas 
“nulemiančiam momentui” 
Paryžiaus konferencijoje.

Sąjungos santykiams. Toji 
grasmė reiškiasi ypač 
trukdymais prieš Britų 
Ambasados Maskvoje tar
nautojus.

Kalbėtojas pažymėjo, 
kad septyniems Ambasi- 
doj, duAiiUngis i.Grimfiį-
buvo Uždrausto 'ToHąus Stanislava,, 
čia dirbti, o ptųĄiems Bri
tų vyriausybės paskir
tiems į Britų Ambasadą 
Maskvoj tarnautojams ne
buvo Sovietų Sąjungos 
duotos vizos į čia atvykti. 
Tuo būdu Sovietų Sąjunga 
kliudo Britų Ambasadai 
Maskvoje veikti.

Yilihba ftcpirtiincntii 
ReftilMija PaslubMf kiti- 

dįl Š. Atarto Pairto1J
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įvyksta š. m. birželio m. 26-27 d. Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėj, 94 Bradford St., Lavvrence, Mass.

DIENOTVARKE
Birželio 26 d., sekmadienį.

11 vai. 45 m. a) Iškilmingos Mišios. 4
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 vai. ryto. Seimo posėdis.

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

II. 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. Venčicnę, 290 Lawrence St., Lawrence, Mass.

Kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. Kneižy s, 
Sekretorius.

Caiimaa
tArvięn jhkthm

sau B VeMeiljos ir 
produkcijos ^lininius

Paryžius— Diskusuojant 
4 didžiųjų Valstybių pasi
tarimuos Vokietijos reika
lus, Jungtinių Amerikos 
Valstybių Užsienių Reika
lų Sekretorius G. Acheson 
pareiškė, kad negali būti 
jokios kalbos, kad būtų 
Sovietų Sąjungai moka
mos jos pareikalautos iš 
Vokietijos reparacijos. Šia 
proga p. Acheson pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga 
Rytų Vokietijoj yra nusa
vinusi apie trečdalį visos 
produkcijos. Kai kurių da
lykų nusavinimas pasiekė 
labai aukštą laipsnį, pav. 
chemikalų gamybos tarp 
90 ir 100%, motociklų ga
mybos 100%, kitos trans
porto gamybos tarp 74 ir 
79%, statybos medžiagų 
43% ir kuro 93%. Vakarų 
Valstybės jos okupuotose 
zonose produkcijos srities 
visai nelietė.

Washtagton — Valsty
bės Departamentas reika
lauja Senatą paskubinti 
ratifikaciją Š. Atlanto 
Pakto. Valstybės Depar
tamentas nurodo, kad prie 
to pakto nėra jokių slap
tų protokolų, ar kas nors 
panašaus, kas galėtų įneš
ti nesusipratimų su kitais 
kraštais.

Ils; Marija į New Orleane, 

Grigaitis, Albinas, Jad
vyga, Algirdas į Brooklyn, 
N. Y.

Grinevičius, Gediminas į 
Brooklyn, N. Y.

Hahn, Ona į Alden, Pa. 
Jagminas, Pranas į Chi

cago, m.
Jakovickas, Valerijonas 

į Chįcago, BĮ.
Jancauskas, Pranas, 

Vanda, Romus į Browns- 
vill^

Juodis, Viktoras į Wa- 
terbury, Conn.

Juzėnas, Antanas į Det
roit, Mich.

Kavaliauskas, Julija, An
tanas į Chicago, III.

Kavaliūnas, Juozas, An
tanina į Mt. Clemens, Mi- 
chigan.

Kazlauskas, Stasys, So-

Liunys, Antanas, Janina, 
Liudvika į Jersey City, N. 

, J-
Lukšys, Ignas į Pitts- 

burgh, Pa.
Maciejauskas, Henrikas 

į Pittsburgh, Pa.
Malinauskas, Ciprijonas, 

Eugenija, Vida į So. Bos
ton, Mass.

Mazūras, Antanas, Ma
tilda į Jamaica Plains, 
Mass.

Melninkaitis, Bronisla- 
vas, Eugenija, Ramutis, 
Eugenija į Naugatuck, Ct.

Mikalkevičius, Vladas, 
Josefine į Brooklyn, N. Y.

Natkevičius, Jonas, Arė
jas į So. Boston, Mass.

Nausėdaitė, Izabelė į 
Chicago, UI.

Pajeda, Albinas į Chica
go, m.

Pakalniškis, Aleksan
dros, Mirga, Milda, Emili
ja į Chicago, III.

Pakulis, Kazimieras, Eu
genija į Washington, D.C.

Palubinskas, Justinas, 
Marijona; Feliksas į Lo- 
well, Ind.

Palubinskas, Marta, Me
čys, Vladas į Cleveland, O. 

Palubinskas, Viktoras į 
Cleveland, Ohio.

Paškevičius, Kostas, An
tanina, Algirdas į Water- 
bury, Conn.

Peškys, Antanas, Geno
vaitė į Chicago, UI.

Petrėnas, Juozas į New 
York, N. Y.

Pipirienė, Ona į Austin- 
burg, Ohio.

Pliskaitis, Augusts, Pet
rė į Preston Hollow, N. Y. 

Prunskis, Vladas, Albi
na, Teresė į Chicago, UI.

Puikunas, Algirdas į E. 
Chicago, Ind.

Putna, Jonas į Baltimo
re, Md.

Putvytė, Emilija į U, 
nion, N. J.

Tęsinys 8-tame pusi.

į Kinijos
Kremliaus

padarysi.

SO. BOSTON, MASS.

4

felrfK TrMMMS
Annipolyje

Annapolls — Preziden
tas Trumanas dalyvavo 
Jūrininkų Akademijos už
baigimo iškilmėse ir, iš 
baigusiųjų toje .akademi
joje mokslus ir pradedam 
čių eiti savo atsakingas 
pareigas, priėmė priesai
ką. Prezidentas dalyvavo 
Jūrininkų Akademijos ko
plyčios pamaldose, šiais 
metais akademija išleido 
791 auklėtinį.

■ . ..!■■ L- *

PRASIDĖJO ALGER HISS BYLA

Mirimai
Birželio 2 dieną mirė Alena 

Rusienė (Staniulionytė), 58 m. 
amžiaus, gyv. 19 So. Monroe 
Ter., Dorchester, Mass. Pašar
vota savo namuose. Paėjo Dus- 
menų parapijos. Amerikoje pra
gyveno 42 metus. Paliko dide
liame nuliūdime vyrą Andrių 
Rusą, du sūnus, vieną seserį ir 
vieną brolį.

Laidojama šeštadienį, birželio 
4 d., 10:15 vai. rytą iš Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Londonas — Britų Už
sienių Reikalų Ministeri
jos atstovas pareiškė, kad 
•Sovietų Sąjungos laikyse-

Naujės ty patą asmenį 
vedybos

Artistas Milton Berte ir 
artistė Joyce Mathcws ve
dė, šeštus metus pagyveno 
ir išsiskyrė. Dabar prane
ša, kad jiedu vėl naujai 
apsives.

New York — Buvęs Val
stybės Departamento vir
šininkas Alger Hiss yra 
kaltinamas ir teisiamas 
už melavimą, kad jis būtų 
davęs slaptus dokumentus 
Sovietų šnipų kurjeriui 
Whittaker Chambers.

Teisėjo Kaufman įsaky
mu jau yra išrinkti pri- 
siekdintneji teisėjai. Alger 
Hiss advokatas pareikala
vo išbraukti du kaltinimų 
punktus. Jis įrodinėjo, kad 
teismas neturi jurisdikci
jos.

Whittaker Chambers, 
pats prisipažinęs ' esąs 
Raudonųjų šnipų gengės 
kurjeriu, liudijo ,kad Hiss 
jam davęs oficialius Vals
tybės Departamento doku
mentus. Alger Hiss pakar
totinai užginčijo. Tačiau 
valdžia savo kaitinamą ja
me akte padarė pareiški-

mus, kad tie Hiss užginči- 
jimai esą melagingi.

Sovietai UMari Savo 
Konsulatg Sanghajuje

Šanghajtts — Sovietai 
uždarė savo konsulatą ko
munistiniame Šanghajuje. 
Tai padarę tuo pagrindu, 
kad, būk tai, Sovietų vy
riausybė dar oficialiai ne
pripažįstanti naujojo rėži
mo Kinijoje. Sovietų kon
sulatai taip pat yra užda
ryti komunistų valdomuo
se Peipinge ir Tientsine.

; Paskelbta asparagų diena
Hadley — Hadlcy apy

linkėse auginama daug ge
rų asparagų. Laikydami 
asparogus geru, sveiku 
maistu ir norėdami palai
kyti asparagų auginimą,

11 •J t

Gegužės 31 d. staigiai mirė 
miesto ligoninėje Mykolas Or
ia, 55 metų amžiaus, gyv. 29 G 
St., So. Bostone. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Velionis 
pašarvotas D. A. Zaletskų, lai
dotuvių direktorių, koplyčioje 
564 E. Broadvay, So. Bostone. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Katriną (Vyšniauskai
tę) Orlienę, sūnų ir posūnį.

Laidojamas šeštadienį, birže
lio 4 d., 9:30 vai. rytą iš šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

atitinkama šios srities va
dovybė paskelbė šeštadie
nį asparagų diena. Tą die
ną čia visus ir visur kvie
čiama ypač valgyti aspa- 
ragus.

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

a
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DARBININKAS
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•AINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Maaa. under the Act of March 3, 1*70.
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8UBSCRIPTION KATES

Domeetic yearly ____________ >5.00
Domeatic once per week yearly >3.00
Foreign yearly __________ ___  >5.50
Foreign once per week yearly >3.50

I

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams —_______ >5.00
Vieną kart savaitėje metams __ >3.00
Užsieny metams ___________  >5.60
Užsieny 1 kart sav-t*j metams >3JO

DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Man.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Sudary kim Lietuvos šelpimo bazę

}

“Savo garbei sukūrei mus, 

o Dieve, dėl to nerimsta mūsų 

širdis ir nenurimsime, kol nera

sime piilsio Tavyje.”

šv. Augustiaas
Vertė A. Maceina.

TIKROJI LAISVE

Mielasai skaitytojau,
Maž-daug prieš tūkstantį metų pirm Kristaus atė

jimo į šį pasaulį, karalius Dovydas, stebėdamas kaip 
tamsybių kunigaikštis drąsiai rikiuoja savo armiją 
prieš Dievo Karalystę, matė šventosios Dvasios švie
soje busimąją Katalikų Bažnyčią, tartum išrikiuotą 
kariuomenę po Kristaus Karaliaus vėliava, ir to regė
jimo pagautas, jis su entuziazmu rašė pergalės himną: 
“Tepakyla Dievas ir teišsklaido Jo priešus, ir, kurie 
nekenčia Jo, tebėga nuo Jo veido?' (Ps. 87:2).

Sekminės — Katalikų Bažnyčios gimtadienis... 
Pirmųjų Sekminių metu Jeruzalėje, 120 žmonių gavo 
ugnies krikštą. Šventoji Dvasia nužengė ant kiekvieno 
iš jų ugnies liežuvio pavydale ir tuomet gimė Katalikų 
Bažnyčia, kurios nei pragaro galybė nepajėgia nuga
lėti, nes joje gyvena galinga Dievo Dvasia...

Kaip kadaise karalius Dovydas šaukėsi Dievo pa
galbos savo priešams išsklaidyti, taip šiandieną mes 

plaukė nuolatinė išeivių banga. Jai nutrūkus, išeivija!šaukiamės Šventosios Dvasios pagalbos mūsų gyve- 
pradėjo silpnėti ir pagaliau merdėti. Dabartiniam sto
vy ji pati labai, labai reikalinga išorinės pagalbos.

Tačiau dėl žodžių nesiginčysim. Gerbiamieji Sve
čiai geriau už mus pačius pastebėjo mūsų smunkančią 
padėtį, ir jeigu jie mums teikia lietuvių tautos užnu
gario vardą, tai vien tam, kad pakeltų mūsų dvasią 
ir mus įpareigotų darbuotis kiek pajėgiame Lietuvos 
išlaisvinimui. Žodį “užnugaris” jie pavartojo nukeltine 
prasme, mintyje turėdami sukurti čia Lietuvos gelbė
jimo bazę 
tinių patriotizmo atlietuvinimo čia gimusios kartos ir, 
kas svarbiausia, pinigine parama Lietuvos reikalams. 
Tokią pagalbą mes galime ir privalome suteikti, kaip 
kad praeity esame suteikę.

Tenka prisiminti, kai du kartu Lietuva laukė pa
galbos iš Amerikos lietuvių ir susilaukė. Tai buvo ca
ro persekiojimo bei knygnešių laikais ir nepriklauso
mybes kūrtmosi metū. Ypač pastaruoju atveju patrio
tinis išeivių polėkis iškilo į padanges. Aukos plaukė 
dešimtimis tūkstančių. Kodėl dabar tas nepasikarto
ja? Ar jau būtume netekę vilties, kad Lietuva atgaus 
nepriklausomybę? Ar jau būtume įsitikinę, kad bolše
vikai visiškai sunaikins lietuvių tautą?

Tautos nesiduoda ūmai sunaikinamos. XVHI-to 
šimtmečio pradžioje rusų generolas šeremetjev taip 
sunaikino estų kraštą, jog pranešė carui Petrui I, kad 
“visoj Estijoj nė viens gaidys nebegiedos, nė viens šu
va nebelos”. O bet gi estų tauta ne tik neišnyko, bet 
po 200 metų nepriklausomybės susilaukė.

Neišnyks ir lietuvių tauta.

Išvykdami iš Amerikos VLIK’o ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkai — Prelatas M. Krupavičius ir 
ministeris V. Sidzikauskas, paliko mūsų išeivijos va
dams ir eiliniams darbuotojams nurodymų bei planų, 
kokių priemonių imtis Lietuvos išlaisvinimui. Smulk- 
meninių planų išdirbimas palikta, žinoma, vietos vei
kėjams, tik pastatyta prieš visų išeivių akis bendras 
pagrindinis vaizdas: kad Amerikos išeivija būtų lietu
vių tautos užnugariu, ar, kaip priimta dabar sakyti, 
namų frontu.

Be galo daug garbės, bet kokia gi realybė? Kaip 
mes sugebėsime būti lietuvių tautos užnugariu, patys 
turėdami jau palaužtą tautinį nugarkaulį? Būtų tiks
liau pasisakyti atvirkščiai: tai išeivija reikalinga tau
tos užnugario. Tą paremia išgyventi faktai. Išeivija 
tik tuomet buvo lietuviškai stipri, kai iš Lietuvos

nimo kovose su tamsybių galybėmis, giedodami: 
“Ateik, Dvasia Viešpatie,
Ir išleiski dangišką
Savo šviesos spindulį...

šviesa laimės amžina 
Pripildyk širdies gilumą 
Tavųjų tarnautojų...

<•

spauda, gyvu žodžiu, panaudojimu trem- Duok mums doros nuopelną, 
Duok laimingą pabaigą, 
Duok linksmybę amžiną. Amen.

Dr. B. Paulius, O. P.

PABV Wt! V.8_.____ ..
susilaikyti nedraugiškai 
rašyti. Ir buvo susilaikyta, 
o sovietai tapo draugais, 
kuriems galima pasitikėti.
— Tuomet aš pakartojau 

mintinai išmoktą iš nedi
delės suomių knygutės 
tragišką balansą. O jis y- 
ra toks: kiekvienas devin
tas žmogus Suomijoje yra
pabėgėlis iš sovietų už
grobtų sričių, kiekvienas 
šešioliktasis yra invalidas, 
kiekviena septynioliktoji 
moteris yra našlė ir kiek
vienas dvidešimt pirmas 
vaikas yra našlaitis.

• i— Ar manote, — paklau
siau amerikietį, — kad tie 
pabėgėliai, invalidai, naš
lės ir našlaičiai gali sovie
tams atleisti?
— Netaip klausimą spren
di, — atkirto amerikietis. 
— Ar suomiai būtų palan
kūs sovietams, ar ne, bet 
jie turi sudaryti su Mas
kva sutartį. Tuo tarpu jie 
gyvena “Saugojamoje” 
laisvėje.
— Tuomet jam atkirtau: 

man įrodinėjo ,kad perver
smas yra neįmanomas, nes 
pusė milijono stosią prieš 
ginkluotą pajėgą.

Amerikietis gusčiojo pe
čiais ir toliau tęsė:
— Jėgos panaudojimas 

yra visuomet galimas, kai 
turima tam tikras užnuga
ris.
linkę greitai paklusti. Bet 
ir jų tarpe nuolat teisia
mi karininkai ,kurie gink
lą slėpė ar prisidėjo prie 
pogrindinio sąjūdžio. So
vietai ne akli, turi didelį 
šnipų tinklą. Jėga gali pa-

Dominiąue Auėleres

Laisvoj Suomija, kuriai J,Ą.V.

Kiekvienais metais pir- menį įrašytais Dievo įsa- 
mą rugpiūčio Šveicarijoj kymais? O duoti teisingą 
labai iškilmingai švenčia- atsakymą! Palikti šalia 
ma laisvės šventė. Vos tik visus klaidingus savimei- 
pasirodo vakaro prieblan- lės išsisukinėjimus! šian- 
da, apdengdama kalnus,*die meluoja ir apgaudinė- 
slėnis ir ežerus, tuoj pra- ja visas pasaulis; bet Iš- 
byla šventės garsai iš visų pažintyj mes turime ne- 
bokštų, iš visų lūpų su- permaldaujamai būti atvi- 
skamba dannos, ir didžiu- ri patys sau. Atgailos Sa
liai laužai suliepsnoja nuo kramentas priverčia tave 
kalnų viršūnių: nuo Rigi,!neapgaudinėti pačio savęs, 
nua Piloto, Stanserhorno i ir tai jau yra pirmas žing- 
ir kitų akmeninių milžinų. Į snis į pasitaisymą. Kur 
Kaip puikiai ši maža šalis:dvokia pelėsiai, ten nepila- 
jaučia savo laisvę! jma kvepalų, ir kur juo-

Jaunuoli, ar žinai, kas duoja dėmės, ten nebars- 
yra tikroji laisvė! Tai šie-;tomą pudra.

I Kiekviena kaltė reika
lauja bausmės. Žmogaus 
prigimtis tol nenurimsta, 
kol atstato suardytą doro- 

ivinę tvarką. Jau ir stab
meldžių dramose didvyris 
turėdavo apgailėti padary
tą nuodėmę. Bet pirmoji 
bausmės sąlyga turi būti 
kaltės įsisąmoninimas, iš 
kurio kyla gailestis. Nėra 
ra šventesnio akimirks
nio, kaip tas, kada mes po 
sąžinės tyrimo prieiname 
išvados, kaip kvaila buvo 
prieštarauti Dievui ir ne
paisyti Jo įstatymų. Ir nė- 
rma šventesnio akimirks
nio, kaip tas, kada mūsų 
širdį perveria didis pasi
ryžimas: taip gyventi to- 

visų įrirma i£wa“‘iitirtilliau nenoriu. Aš kelsiuos, 
sąžine- reikia nusileisti i eism pas savo Tevą ir sa' sąžinę, rasią nūs neis u į nucidpian»”pačias sielos gilumas ir kysm’ ^eve, nusidėjau, 
nepermaldaujamai ati- Toks gailestis ne tik su- 
dengti visas klaidas. Ge- Ke^a širdį, bet ir paguo- 
_i ? _1 ‘ _ _ _2‘. džia. Jis nužemina, bet

nimas yra būtina priemo- kartu }r pakelia. Jis su- 
sąlyga kiekvienai triuškina praeitį, bet užtat 

-•* ° . . . . . i •  ®
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nam charakterio auklėji- mui. Norėčiau

los laisvė. O kokia bai
siausia vergija? Tai nuo
dėmės pančiai.

Tą žinodamas, suprasi ir 
to didelio, mūsų religijos 
rekomenduojamo turto 
vertę, vertę Atgailos Sa
kramento, šv. Išpažinties.

:. Žinoma suomiai nesą ■ Išpažintis yra sielos mau-
dyklė; tai atgimimas; tai 
tikriausia priemonė pasi
taisyti, sustiprinti valią ir 
auklėtis. Kitos tokios prie
monės žemėje nėra.

Tikybos pamokų metu e- 
si užtenkamai girdėjęs a- 

tarnauti valstybei, kad su- šį Sakramentą. Betuiiuauu vsu’ a .
ėmus ir kalėjiman paso- pagalvok pats, kokio pasi- w ’ fonontviA v*oi lzo 1 o ii tq —■ rengimo reikalauja Išpa

žintis, norint kad ji atnau
jintų sielą.

Katekizme mokeisi, kad

dinus, kurie dabar yra 
laisvi. Klausimo esmė yra 
kur kitur: ar sovietų įsi
kišimas yra čia reikalin
gas? Kai kas tars: suo
miai gali būti laisvi, tik 
Skandinavijai esant neu
traliai sovietų atžvilgiu. 
Tačiau, žinoma, Norvegijai 
jau atsisakė neutralumo: 
Oslo nutarimas jau buvo 
Žinomas iš anksto. Į sovie
tų pasiūlymus sudaryti 
draugiškumo sutartį atsa
kė mandagiai ir išmintin
gai, bet neigiamai. Kopen
haga (Danija) pasekė Os
lo (Norvegiją). Žaidimas 
telieka Švedijai. Švedai 
lieka neutralūs, o sovietai 
kurį laiką ramūs, nes, 
jiems pradėjus neatsar
giai judėti, gali švedus nu
kreipti į vakarus.

Vertėjo paotaboo. švedi- naujam tarpsniui.
jai žaidžiant nėutralumii,| Tuo pačiu metu staiga 
Suomijos padėtis nelen-:išvydau amerikietį, žurna- 
gvėja, o priešingai jį įstu-įlistąr kuli prieš porą sa- 
miama dar į didesnį pavo-}vaičių buvau sutikęs Oslo, 
jų. Išoriniai sovietų ap- Jis manęs klausia, ar aš 
veržta geležiniu . lanku, o pabuvojęs 8 dienas Helsin- 
viduje net ir nekomunisti- kį galėjau suprasti suo- 
nės partijos nuolat svy- mių politiką? 
ruoja: tai vyriausybei iŠ-į aplankiau,; — ta-
reikšdamos nepasitikėji- konservato-
mą, tai vėl pasitikėjimą, irius, socialdemokratus.

Vakarai tuo tarpu nu- kairiuosius < socialistus ir 
vargintai Suomijai . nieko komunistus. Daug kartų 
negali padėti. Prancūzų kalbėjausi su eiliniais pi- 
konservatorių dienraščio, iiečiais. Kiekvienas su ma- 
“Le Figaro", 1949 m. kovo mini nuoširdžiai kalbėjosi, 
4 d. laidoje jo specialus iš bęt nei vienas nesutiko, 
Helsinkio korespondentas.kad jo pavardė būtų spau- 
apie dabartinę suomių pandoje minima, 
dėtį štai ką rašo: — Kokias iš to išvadas

Suomijoj stebimas ter- darote? — paklausė kole- 
mometras krito iki 20C° ga. 
šalčio. Sniegas krenta. A- — Aš vis tik galvoju, 
kinanti pūga siaučia. Nuo kad mes nesame už geleži- 
jūros pučia žiaurus, drėg- nės užtvaros. Jei ten būtu- 
mės prisigėręs vėjas ir ne- mėm, tai nė vienas jų ne
gailestingai glosto veidus, būtų drįsęs “snapą pra- 
Baltijos jūra dėl šiemet verti", 
švelnios žiemos neužšalo, i Tragiškas balansas. Tuo-_______________________...

Vaikštau Helsinkio gat- met jis padarė išraišką tų partijos pažebojimas Vo gyvenimas,tavo* žodžiai 
vėmis, galvodamas apie labai išmintingo žmogaus J tuojau iššauktų Maskvos ir darbai sutinka su į ak- 
suomių komunistų parti- tarsi, jis žinotų visas nedraugiškumą. Todėl su-j----------------------------------
jos generalinio sekreto-Skandinavijos j-—- ......................................................... ... .
riaus pareiškimą: komu- problemas ir pradėjo dės- 

išplitimą JAV, Fine sako,{Ypatingai švietimo darbą nistų partija palaikytų so-.tyti: 
4--------------------vietus bet kurio antpuolio! — čia juo atviriau kal

inėtu (Tokie pareiškimai bėsi apie tai ką žinai, tuo — Kas liečia 1948 m. su- dos: 
Rlivzzv no/lav-tH-i ai, I _

rai žinai, kad savęs paži- džia. Jis nužemina, bet

K.

Ne Visi Sovietų Sąjungos Vaikai Gali 
Lankyti Mokyklę

Amerikietis pedagogas' respublikoj du trečdaliai 
Benjaminas Fine savoj vaikų nebaigia net keturių 
straipsny “NYT” laikraš-! pradžios mokyklos skyrių, 
tyje rašo, jog “mokyklų I 
sistema Sovietu Saiuncrn . Šitokia katastrofiška sistema Sovietų Sąjungoj švietimo padėto SOvietuo- 
siuo metu yra labai nu-susidarė da dviejų da. 
smukusi . Anot Fine JAV^ k x vaikai turi ttvams 
beveik visi vaikai baigia1 dėti lnyti d 
astuonių skyrių pradžios da verčiami dirbtl fabri. 
mokyklą, tuo tarpu kai kuose ar kolchozuose, 2. 
is eiles straipsnių tilpusių Sovietų Rusijoj dide_ 
‘‘Pravdoj matyti, jog lis mokytojų trūkuma3. 
daugely Sovietų Sąjungos 
vietovių yra privalomas Apskritai mokyklinė pa
tik keturių pradžios mo-dėtis Sovietinėj Rusijoj y- 
kyklos skyrių baigimas.

“Pravdoj” matyti, ; 
daugely Sovietų Sąjungos

ra 19 a. lygio. Mokyklose 
yra įvesta griežta, neper- 

Atmesdamas neseniai maldaujama disciplina. Už 
sovietų spaudoj pasklidu- menkiausį nusika 11 i m ą 
sias neteisingas žinias a-1 mokyklos tvarkai numa- 
pie didelį analfabetizmo tytos skaudžios bausmės.

jog paskutiniais statisti- neigiamai veikia nebuvi- 
kos įstaigos daviniais A-j mas tarp mokytojo ir mo- 
menkoje iš vyresnių kaip kinių glaudesnio, nuošir- 
20 m. gyventojų tik 2,7 dėsnio asmeninio ryšio, 
proc. yra analfabetai. Gi 
Sovietų Sąjungoj 1948 m. 
nemažas skaičius pradžios 
mokyklos amžiaus vaikų 
visai nelankė mokyklų. 
Vien tik Briansko provin
cijoj 3000 mokyklinio am
žiaus vaikų visai nepradė
jo mokslo, o kiti 2000 įpu
sėję turėjo iš mokyklos’ 
išstoti. Sovietinėj uzbekų

A. Erdvilas.

Gailestingumo jausmas yra 
kilnus, paaukok dienos uždarbį 
vargan patekusiems lietuviams!

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

U

nė ir 
sielos pažangai prikelia naujam gyveni- 

i išnaikinti 
į tai, ką padariau. Deja, to 

rūpesčiai negalima padaryti. Todėl

kiekvie-

mui.
j s Jęj

šiandie pagrobia jau irįdarau, ką galiu: aš paža- 
jaunimą. Skubus moder- du niekados daugiau nebe- 
niškasis gyvenimas, nepa- nusidėti (tvirtas pasiryži- 
prastai greita techniško- mas); prisipažįstu netiku
sios kultūros pažanga pa- šiai pasielgęs (Išpažintis); 
gauna jau ir jaunuolio šie- noriu --- -x *■

KOMUNISTŲ 
UŽKIETĖJIMAS

— Kas man kelia didžiau
sių susirūpinimų — tęsė 
toliau amerikietis — tai 
komunistų partijos užkie
tėjimas. Suomija yra lais
va, bet 1948 met. sutarti
mi ji yra susirišusi su So
vietais, ir negali panau
doti bet kurias antikomu
nistines propagandos prie
mones. Bet kuris komunis-

atlyginti įžeistam
lą taip, kad ji lengvai gali į Dievui (atgaila), 
pamiršti kilnų savo tikslą,* Ar gali, mano mielas, 
amžinąjį savo paskyrimą taip rimtai galvoti apie Iš- 
ir žemės gyvenimo pras- pažintį? Pasitaiko jaunuo- 
mę. Todėl tavo subrendi- lių, kurie prieš Išpažintį 
mui yra būtina kartas nuo taip jaučiasi, lyg kas būtų 
karto pasišalinti iš šito šalto vandens jiems už a- 
triukšmo ir, rengiantis Iš- pikaklės užpylęs. “Brr!”-— 
pažinties, nuo paviršiaus jie sako. Koki paviršuti- 
nusileisti į rimtų klausi- niški žmonės! Juk kas ga-
mų gelmes, pagalvoti apie Ii bijoti rankos, norinčio 
save ir save pakontroliuo- dalinti palikimą? Kas bijo 
ti. Ar gali surasti savo gydytojo, norinčio gydyti 
sielai svarbesnį akimirka- ’ 
nį, kaip tą, kada šventoje 
sąžinės tyrinėjimo tyloje 
atsakai į klausimą, ar ta-

žaizdą?
Kiekvienas žmogus, y- 

pač skausmo metu, jaučia 
didelį vidinį norą išsišne
kėti. Kaltės jutimas, lyg 
kokia našta slegia mūsų 
sielą ir gąsdina mus, kaip 
kokia šmėkla. Bet jei 
mums pasiseka nugalėti 

ir tikrai nuošir- 
nalistas prieina šios išva- džiai atlikti Išpažintį, tada 

jaučiamės, lyg nuvertę 
kraštui, darytą draugiškumo su-| —Jung. Amerikos Valst. nuo širdies didžiulį akme- 

vado kuris nori būti neprikišu- tartį, jūs gerai žinote, kad nieko negali suomiams pa- nį, ir, keldamiesi nuo klau- 
dėti. Vakarai baigiasi Bot- syklos, kvėpuojame gaiviu 
nijos įlankoje. Suomiai y- Dievo oru. Žymūs psicho- 
ra perdaug pasižadėję, net logai, net ir nekatalikai, 
patys to nejausdami, žinodami tokią palaimingą 
Vengkite, su jais atvirai Išpažinties įtaką, negali 
kalbant, juos pažeisti, nes susilaikyti jos neišgyrę. 
jie už savo didvyriškumą Priešingai, Horacijus va
jau yra brangiai sumokė- dina kvailiais tuos, kurie, 
ję. vietoj gydę savo žaizdas,

Iš prancūzų kalbos vertė jas paslepia ir tuo būdu 
G. Kymantas.'padeda įsigalėti puvimui.

politines įprantama, kad Helsinkyje ka, kad padėtis labai sudė- 
tik komunistų laikraščiai tinga ir net nepastovi, 
tegali varyti savo komu- Pagaliau amerikietis žur- nenorą 
rastinę propagandą.

buvo padaryti ir Princu- mažiau padėsi 
rijos komunistų 1 
Maurice Thorez, Italų — somas. Sovietų oficialioji 
Togliatti, Vokiečių O. Gro- nota, kuri davė progos už- 
tewohl ir kitų kraštų ko- megzti pokalbį su kairiai- 
munistų. Tuo sutartiniu siais socialistais, visus pa
gąsdinimu komunistai pa- lenkė, išskyrus kelis libe- 
rodė, kad yra patys išsi- ratas, kurie turėjo drąsos 
gandę). Suomių - sovietų prieš metus laiko balsuoti 
nepuolimo pakte numato- prieš suomių 
mas pavojus tik iš vokie- draugiškumo sutartį. Tuo-pamiršti, kad suomių sos- 
čių pusės. Ar jau dabar met nuskambėjo himnai tinė yra pasiekiama per 
išmušė istorinė valanda sovietams ir buvo įspėta sovietines sritis. IŠ to se-

suomiai yra pasižadėję 
priešintis vokiečių antpuo
liui. Dabar jau komunis
tai siekia žymiai daugiau: 
sovietus ginti nuo bet ku
rio antpuolio. Aišku, kad 
dabar Suomija negali gin- 

sovietų tis nuo Maskvos. Nereikia
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tiniftC K PlltllMI CflML .dienį. Atsilyginimas už rekolek-
_________ * ei jų laiką tik $5.00.

__ — — . ~ ___ ___ ‘ /*^«bb«bn ImniBAiileiRėmėjų Seimas gegužės 15 I™“™*** prasideda
dieną šauniai praėjo. Pirmą birželio 26 dieną. Mergaites jau 
kartą toks gausus buvo.

Pirmininkas p. A. Vasiliaus
kas. N. A. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Centro Valdybos' 
pirmininku išrinktas p. A. Va-j 
siliauskas, žymus katalikų vei
kėjas tremty ir Amerikoj. Sei
me jis skaitė gražią paskaitą.

J. E. Vyskupas V. Brizgys 
priėmė į Postulatą. J. E. Vys-] 
kūpąs V. Brizgys po Seimo, se- rioje visuomet visuose kampuo- 
kančią dieną priėmė į postulatą se skambėjo lietuviškos dainos, 
savo tolimą giminaitę Mariją ir jų net caro rėžimas nepajėgė 
Gra jauskaitę. Ji nesenai atvyko iš Lietuvos liaudies išplėšti. Lie- 
iš Vokietijos. Šiuo laiku N. Pr.'tuvis - lietuvė dainavo dainas 
Švč. P. Marijos Seserų Kongre-'eidami į darbą ir grįždami iš 
gacijos yra 5-ios mergaitės at- darbo pavargę namo. Lietuviš- 
vykusios iš tremties, besiruo- kos dainos, plaukdamos iš jau- 
šiančios vienuoliškam gyveni- nuolių krūtinių, linksmino ir 
mui. Jų žada atvykti ir dau- gaivino lyg koks dvasinis pe- 
giau. Jo Ekscelencija Vyskupas nas, visus.
V. Brizgys iškilmių proga paša-; Sekmadienį, gegužės 29 d. šv. 
kė seselėms gilią ir turiningą Pranciškaus parap. Cecilijos 
konferenciją. 'choras suruošė šaunų koncertą J

SuMdomėjunas spaustuve. Po kuris gražiomis liaudies daino- 
Seimo daug kas atvyksta pama- mis atgaivino čia susirinkusius 
tyti I-ją Lietuvaičių Seselių lietuvius. Vakaro programą ati- 
spaustuvę. Seselių spaustuvėje darė kun. P. Šakalys, pakvies- 
atspausdintas Kunigų Vienybės damas kalbėti kleb. kun. Pr. Ju- 
biuletenis. rą. Kun. Juras savo kalboje pa-

J. E. Vyskupas P. Būčys kon- reiškė svarbias mintis ir apibū- 
certe. Gegužės 18 dieną Nekal- dino dainos reikšmę.
to Prasidėjimo Vienuolyne į- Koncertas buvo pradėtas A- 
vyko gražus klasinės muzikos merikos himnu. Po to buvo pa- 
koncertas. Koncertą davė muzi. dainuotos trys lietuviškos dai- 
kos mokiniai, kurie čia mokosi nos. kurios klausytojus nukėlė 
muzikos. Reikia paminėti, kad į savo gimtąją sali — Lietuvą., 
iš Nekalto Prasidėjimo Vienuo- Solo padainavo Paulina Rymai- 
lvno į plačiąją Putnam apylinkę tė, G. Lisauskas, jaunasis alto- 
sklinda muzikos kultūra. Jau ristas Francis Phillips, L Zolu- 
penkti metai kaip čia apsigyve- baite, J. Černiauskas, S. Raz- 
no pagarsėjusi muzifrna ir halan nauskaitė, Blaževičius, Jucaitie* 
mokytoja p. E. Ecker, buvusi n® ū* Dalis. 
Arkivyskupo R. Cushing vargo- Frances 
nininkė. Ji, seselių padedama, 
moko apylinkės jaunimą muzi
kos. P. E. Ecker yra padėjusi 
ne vienam, gabiam lietuviui iš
kilti.

J. E. Vyskupas P. Bučys kon
certą pradedant 
kintas 50 metų 
biliejaus proga, 
palydėjo Tėvas 
Marianapolio Viršininkas Tėvas 
A. Jagminas.

Toronto Seselių Rekolekcijos 
įvyksta prieš Sekmines. Jas ves 
Tėvas J. Borevičius, S. J. Iš 
Putnam i Torontą vyksta ke
lios seselės pavaduoti laikančias 
rekolekcijas. Kartu vyksta ir 
Motina M. Aloyza.

Rekolekcijos moterims įvyks 
š. m. birželio 10, 11, 12 dieną. 
Rekolekcijas ves Tėvas Bernar
dinas Grauslys, pranciškonas. 
Rekolekcijos prasidės penkta
dienį vakare ir baigsis sekma-, padainavo

registruojasi. Dar yra vietų pir
moms dviems savaitėms.

Lietuvių Susiartinimo šventė 
arba piknikas įvyks liepos 24 
dieną Vienuolyno sodyboje, 
Putnam, Conn.

UVRBKE, MASS.
Lietuva yra dainų šalis, ku-

liaudies dainų, už kurias, jai 
atsidėkodama publika gausiai 
plojo. J. Kristulaitytė tikrai 
puiki dainininkė ir gali konku
ruoti su bet kuria operos artis
te. P. A. Šimkui priklauso gar
bė už jos -pakvietimą į mūsų 
koloniją.

Visiems dainininkams akom- 
ponavo muzikas Alg. Šimkus. 
Laike pertraukos visus iki so
ties prajuokino komikai Jonas 
Stanevičius ir Martynas Blaže
vičius. Vakaro programą sklan
džiai pravedė p. J. Blaževičius. 
Koncertas buvo baigtas Lietu
vos himnu.

Apgailestaiyama, kad parapi
jiečiai tokiais parengimais ne
labai įdomaujasi, nes publikos 
galėjo atsilankyti daugiau. Sa
vo atsilankymu labiau paska
tintų jaunimą prie parapijos ir 
visuomeninės veiklos. F.AK.

užsiregistruokite pas pp. Gas
parą Paznioką, Vincą Kudirką, 
Vitartą ar Juozą Paznioką.

Miestas pagerbė žuvusius ka
ruose. Gegužės 30 d. įvyko į- 
spūdingas karuose žuvusių pa
gerbimas. Kariai veteranai ir 
civiliai sudarė gražią paradą 
gatvėse, o kapinėse atliktos ce
remonijos.

Jau artinas parapijos metinis 
I piknikas, kuris įvyks birželio 19 
d. Šv. Stepono parapijos darže. 
Tą dieną parapija leidžia gražų 
automobilį “Cadillac”, 
mes, tai jau nereikės 
pareiti.

kas lai-, 
pėsčiam

Bridge-

Kummage sale. Moterų Są-’tingų dovanų. Neužmirškit sau 
jungos 73 kuopa turėjo “Rum- pasižymėti, kad birželio 12 d., 
mage sale”, kuri įvyko geg. 27 susitiksim parapijos piknike, 
d. Bra skaitė.

I

buvo pasvei- 
kunigystės ju- 
Į koncertą jį 
J. Jakaitis ir

Gegužės 28 d. Šv. Jurgio lie
tuvių par. salėje įvyko “bridal 
shower” pagerbti p. Valentiną 
Naujokaitytę, kuri rengiasi į 
vedybinį gyvenimą liepos 2 d. 
š. m. Ji yra našlaitė, atvykusi 
iš tremties — Vokietijos ir yra 
p.p. Prano ir Agotos Kuru, 
gyv. Willow St, globoje, p. Va- 

jlentinos būsiantis vyras yra p. 
Rudaitis, gyv. Floridoje.

Pereitą savaitę p. Vena 
davaitė .buvusi tremtinė ir 
p.p. adv. B. ir E. Slkes, 
Bond St, globoje, minėjo savo
gimtadienį. Ji gavo daug svei
kinimų, linkėjimų ir dovanų 
nuo savo draugių ir globėjų.

Bu- 
yra 

gyv.

I

Šį metą birželio 12, 
porte įvyksta “Festival of Na- 
tions” pagerbimui Barnum. Su
sirinks daugelis tautų ir pasi
rodys su savo tautiškais šokiais 
ir liaudies dainomis. Tad, ma
nau ir lietuviai neatsiliks. Kiek 
teko nugirsti, jaunimas jau mo- 
cosi lietuviškų šokių ir dainų 

ir rengiasi tą dieną pasirodyti. 
Visi bus su tautiškais kostiu
mais.

Praeitą savaitę buvo palaidoti 
net trys asmenys: a. a. G. Ja
nuškienė, J. Banis ir kareivis 
S. Varonielis, parvežtas iš Eu
ropos. Visi buvo palydėti iš 
tuvių šv. Jurgio bažnyčios.

lie-

Sekmadieni, geg. 29 d. nema
žas skaičius jaunimo — Vyčių 
buvo nuvykę j Marianapoiį pra
leisti dieną, tarp kurių buvo pp. 
Jonas ir Emilija Pazniokai, at
vykę iš Cicero, III. praleisti ato
stogas pas savo tėvelius.

Dueto padainavo 
Suslavičiūtė, Juozas 

Černiauskas, Stella Raznaus- 
kaitė, G. Lisauskas. Merginų 
grupė: S. Laycock, P. Rymaitė, 
F. Susliavičiūtė, E. ir G. Mar- 
cinonytės ir J. Andriukaitytė 
sudainavo kelias liaudies dai
neles. Dainavimas pavyko ge
rai.

Leo Gaidis akordeonu sugro
jo lietuviškus kūrinius. Smuiku 
solo sugrojo R. Skrodis. Jam 
pianu akompanavo jo sesutė 
Helen Skrodytė. Monologą pa
sakė p-lė Slosek. Pabaigoje 
choras sudainavo dar tris liau
dies dainas.

Netikėtai į koncertą atvyko, 
neseniai atvykusi į Worcesterį 
iš tremties, žymi dainininkė - 
artistė Juzė Kristulaitytė, kuri 
buvo pakviesta padainuoti. J. 
Kristulaitytė pasirodė estrado
je tautiškais lietuviškais rūbais, 
kuri labai sužavėjo publiką, ir 

keletą lietuviškų

Gegužės 30 d. Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje kun. A. 
Janiūnas atnašavo šv. Mišias 
už a. a. kun. Stepono P. Knei- 
žio vėlę, kuris mirė geg. 27 d. 
1947 m. Šias šv. Mišias užpra
šė vietinė LDS 3 kuopa.

P.p. Kazio ir Elenos Viesulų 
(Weisul) dukrelė Diana tikrai 
gerai pasižymėjo moksle. Ji ga
vo 4 metų stipendiją (scholar- 
ship) į Tuft Kolegiją. Sveikina
me. P.p. Viesulai yra Samovar 
Restaurant savininkai.

i

New Jersey Pirmasis Pavasarinis

PIKNIKAS
rengia

Dievo Motinos Sopulingos Parapija
HARRISON - KEARNY, N. J.

SEKMADIENĮ,

Birželio - June 12,1949 
Pradžia 12:30 valandą po piety 

LINDBERGH PARK
S1COMAC BOA D NOKTU HALEUON, N. i.

Šokiams gros EDDIE SCHULTZ ir jo orches
tra. Bus įdomi programa, nes chorai dainuos gra
žias dainas. Taip pat šeimininkės pavaišins atsi- 
lankusius su skaniais valgiais ir gėrimais. Komi
tetas kviečia visus didelius ir mažus atsilankyti ir 
visi sykiu linksmai dieną praleisim.

M!——■ ■ I. I

Pirmas Piknikas. Saldžiausios 
Jėzaus Širdies draugija sekma
dienį, birželio 5 d., rengia pikni
ką. Pradžia bus 1 vai. po pietų. ' 
Piknikas įvyks Franklin Coun- 
ty Parke, kur turėsime progos 
gražioje vietoje smagiai pra
leisti laiką ir paremsime vietinę 
katalikišką draugiją.

Kviečiame visus brangius lie
tuvius atvykti pas mus sve- 
čiuosna iš visur. Komitetas de
da visas pastangas svečius gra
žiai priimti. Į Komitetą yra iš
rinkta : Adomas Budriavičius, 
Jonas Bunevičius ir Jonas Cin
kus.

Dar kartą kviečiame visus ir 
iš visur dalyvauti Greenfielde. j

Specialus Pranešimas
Jau gautas labai . prielankus 

komp. A. J. Aleksio praneši
mas, kad šv. Juozapo parapijos 
choras sutiko dalyvauti Trijų 
Apskričių Gegužinėje ir išpildy
ti dainų bei tautiškų šokių pro
gramą. Ši žinia labai nudžiugi
no rengimo komisiją ir kartu, 
manau, visą mūsų koloniją, nes 
visi yra labai pasiilgę gražių 
dainelių mūsų didesniuose išva-i 
žiavimuose. j -

Širdingai dėkuojam komp. A. 
J. Aleksiui ir šv. Juozapo pa
rapijos chorui už malonų suti
kimą dalyvauti gegužinėje.

Laukiam prielankaus atsaky
mo iš kitų parapijų chorų.

Trijų Apskričių Gegužinė į- 
vyks birželio - June 19, 1949 
Sea Cliff Inn. Morris Cove, Ct.

M.

Pagerbtuvfe. Praeitą sekma
dieni, gegužės 22 d., buvo pa
gerbti ponai Kastantinas ir A-

Vis daugiau ir daugiau 
vyksta iš tremties pas mus 
teligentijos. Praeitą sekmadie
nį teko sutikti, tik atvykusią 
pas savo vyrą, Birutę Kuklerie- 
nę, neperseniai yra atvykę, pp. 
Bigeliai. P. Bigelis buvo Lietu
vos Universiteto Teisių Fakul
teto profesorius. Taipgi atvyko 
p.p. Sumilai su sūnum, p.p. 
Mitkevičiai su šeima, p.p. Va
lančiai, p.p. Abramaičiai, 
Baltrušditiš, P. Kliorikaitis, 
Vilkaičiai.

Iš Appliance Sales & 
kompanijos krautuvės,

.; 1130 Washington St.,

Service
1124- 

anksti 
šeštadienio rytą įsilaužė vagi
liai ir pavogė keletą television 
setų ir kitokių elektriškų daik
tų vertės tarp $4,500 ir $6,000. 
Vagiliai įsilaužė per užpakali
nes duris. Savininkai broliai 
John ir Louis Macchi sako, kac 
nežiūrint to išvežimo television 
setų ir kitokių daiktų yra už
tektinai pirkėjams. Toje krau
tuvėje dirba ir p. Petras Ra
kauskas. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos vargonininkas.

LOiaLMASS.

HHUDELPHU. PA

at-
in-

šiene, 66 met. amž. Palaidota 
gegužės 12 d. irgi Holy Sepul- 
chre kapuose.

Visi paminėtieji mirusieji bu
vo laidojami su gedulingomis 

i pamaldomis iš Šv. Jurgio baž- 
įnyčios. Laidotuvėms patarnavo 
Į čia pagarsėjęs savo darbštumu 
'bei sąžiningumu viengentis Do
mininkas Earaminas, 2339 E. 
Allegheny avė., Phila. 34, Pa.

Nuo savęs tariu šiems miru
siesiems "‘Amžiną Atilsį”, o jų 

i likusiems gyviems artimiesiems 
(bei giminėms pareiškiu širdin- 
Igiausią užuojautą - kondolenci-

Kazys Vidikauskas.

Giltinas piūtis. Gegužės pir- 
gota Dėdinai. Jie buvo pagerbti momis dienomis iš ričmonmškių 
45 met. vedybinio gyvenimo tarpo negailestingoji giltinė iš- 
proga ir 50 metų sukaktuvių, kirto viengentį, Benediktą Ki- 
kaip gyvena Amerikoje Puota sielių, 66 m. amžiaus. Palaido- 
jiems surengė jų sūnus Anta- tos gegužės 7 d. “Holy Sepul- 
nas Dėdinas. Puotoje dalyvavo chre” kapuose.
daug svečių ir giminių Buvo Gegužes 5 d. su šiuo pasauliu 
daug skanių valgių ir gėrimų, atsiskyrė Paulina Okstinienė, 
Buvo daug svečių atvykusių iš 63 m. amžiaus, iškentėjusi 21 
Athol, Mass. Vi«i smagiai pra- metus ligos. Palaidota gegužės 
leido laiką gražioje 
zidencijoje.

Linkime ponams 
SUSilaukti auksinio 
Lai Dievas juos 
kus.

I

Dėdinų re- 9 d. tuose pačiuose Holy Sepul- 
chre kapuose.

Gegužės 8 d. nukeliavo amži-Dėdinams
Jubiliejaus, nybėn viengentė Albina Molu- 

užlaiko svei-
A. Dėdinas.

NEVARU. N.1
40-ties Valandų Atlaidai

Švč. Trejybės lietuvių para
pijoje birželio 5 dieną įvyksta 
40 Valandų atlaidai, kurie iškil
mingai prasidės Suma 10:30 v. 
ryto. Adoracija Švenčiausio Sa
kramento tęsis per 3 dienas. 
Vakarais 7:30 vai. baigsis iškil
mingais Mišparais. Taip pat 
prasidės vienos savaitės šv. Mi
sijos, kurios baigsis Švč. Trejy
bės šventėje, birželio 12 dieną. 
Misijas ves domininkonas Tėvas 
Pauliukas, Lietuvos provincijos 
viršininkas.

Brangūs parapijiečiai, kadan
gi Velykinių išpažinčių perijo- 
das baigiasi Švč. Trejybės 
šventėmis, tai šia proga pasi
naudodami gausiomis Dievo 
malonėmis, atlikite savo šven
tas pareigas dėl savo sielos iš
ganymo. Kviečiu visus.

Kun. L Kelmelis,
klebonas.

P-

p.

aSUfvOtK

Mirė. — Geg. 16 d. mirė 
Petronėlė Žukauskienė. Buvo 
palaidota iš Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnyčios Šv. 
Trejybės (lenkų) kapinėse.

Netikėtai mirė P. Jonas Za
karauskas (Zaker) geg. 21 d. 
Buvo palaidotas iš Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažnyčios 
geg. 24 d. Švč. Trejybės (len
kų) kapinėse.

Metinis Piknikas
Šv. Kazimiero par. klebonas 

kun. A. E. Gradeckas jau iš
siuntinėjo knygeles su praneši
mu, kad metins parapijos pik
nikas įvyks birželio-June 12 d., 
1949 metais, Sea Cliff Inn. Mo- 
rris Coeve, Conn.

Kviečia visus parapijiečius ir 
lietuvius bei lietuvaites į šį pik
niką atsilankyti, pasigerėti 
gamtos grožiu, pakvėpuoti tyru 
oru, smagiai pasišokti ir pasi
vaišinti su kaimynais bei pažįs
tamais. Bus proga laimėti ver-

Vedybos. Geg. 21 d. 1 vai. po 
piet susituokė p-lė Alena Suks- 
taitė su P. Raymond Scanlon, 
Sv. Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Linkime šiai porelei laimingo 
vedybinio gyvenimo.

Per šv. Mišias priėmė mote
rystės sakramentą p-lė Geno
vaitė Janulytė su P. Pranu 
Karsoku. Moterystės sakramen
tą suteikė kun. Kazimieras Jen- 
kus.

praleisti popieti

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

SUBATOS ĮDOMYBĖ
Didžiausis Reisų įvykis Naujoj Anglijoj

THE YANKEE HANDICAP
Pridėta $25.000. Treigiai - Senesni. Mylia ir Ketvirtdalis 

ARKLIAI STOJA 2:00 DOUBLE BAIGIAS 1:40 
Įžanga i Grandstand $1.00 Daug vietos Karams

B. M., Gatvčkariai ir Bušai iki Vietos

kombinacija sveria iki 28.000 sv.

Čia parodytas Fordo Modelis F-6. Sveria iki 15.500 sv. 
padangomis. Kada vartojamas kaipo traktorius. Gross

P. Stasys Kulišauskas (Kalis), 
veteranas, rengiasi į vedybini 
gyvenimą. Jis apsives su p. Do- 
rothy Earle, Gaisrininkų De
partamento viršininko dukteri
mi.

Gegužės 31 d. p.p. Kazys ir 
Elena Novikai, gyv. 25 St. 
George Avė., šventė savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Šia 
proga gavo daug sveikinimų ir 
linkėjimų.

šv. Valanda už pasaulio tai
ką. Sekmadienio vakare para
pijos vyrai rengiasi važiuoti į 
Fenvay Park, Boston, Mass., 
kur įvyks Šv. Valanda už pa
saulio taiką. Daug važiuos spe
cialiais autobusais. Norintieji 
važiuoti specialiais autobusais,

Aušros Vartų veikimas. Meti
nės šv. Mišios ir pusryčiai įvy
ko geg. 15 d. Buvo pakviestos 
visos draugijos narės ir taip pat 
jos dvasios vadas, kun. Kazi
mieras Jenkus. Visos narės ir 
jų dvasios vadas dėkoja už pa
sidarbavimą, sumosiant šiuos 
pusryčius, šioms moterims, bū
tent: P. Amebai Rameneckienei 
ir jos pagelbininkėms P. Kato
nai Bagdonienei, Teofilijai Se- 
nutienei ir Alenai Kazlauskie
nei. Po pusryčių įvyko 
nis susirinkimas. Buvo 
surengti metinį pikniką 
mėnesį.

mėnesi- 
nutarta 
birželio

Pirmoji vaikučių šv. KonuM- 
ja. — Parapijos vaikučiai pri
ėmė pirmąją šv. Komuniją ge
gužės 28 d., 8 vai. ryto per iš
kilmingas tą valandą laikomas 
šventąsias mišias. I

PIRMUTINIS

SU SIAIS VISAIS ĮRENGIMAIS
PAMATYKITE ŠIANDIEN! Gaukite fak
tus apie 1949 m. Fordo Troka parodyta 
modelj Nitą kurį it 150 skirtingų For
do Trekų modelių. Kokį tiktai panorėsi ir 
Mle kokiam darbui atlikti, jūs gausite tro- 
ką pritaikintą visokiam darbui. Mes turi
me juos Bonus Built DIDELIUS... Bonus 
Built MATUS... Bonus Built bile kokiam 
darbui atlikti.

IŠGIRSK FORDO RADIO 
Fred Allen NBC Sekm. S PM — 

FORDO TEATRĄ CBS Penkt. 9 PM 
PAMATYKITE FORDO TELEVISION 

"Through the Crystal Bali” VVNAC-TV 
- Pirm. 9 PM

STIPRESNIS. KAD ILGIAU 
dėvctusi

Apdraudos kompanijos vedama registracija, parodo ii 
6.106.000 trokų. Fordo Trokai ilgiausiai tarnauja.

FORI
* 9 4 s

] §!!!!> TRUCKS
’ -J S '

PADARYTAS

Pitikrink Pas Mik Reikale Greito Pristatymo!
o
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J. E. Vysk. V. Padolskio Laiškas
prieš akis anas didysis už
jūrio gerasis Samarietis. 
Jis nepraeina pro apiplėš
tą ir sužeistą savo tautie
tį, bet prie jo nusilenkia, 
apžiūri jo žaizdas, jas ap
riša, nugabena jį į užeigą 

Kristų ie ir rūpinasi juo (Luk. 10,

Tas gerasis Samarietis 
esate jūs, brangūs Ameri
kos lietuviai katalikai. Jū
sų broliai tremtyje, paskli
dę Vokietijoje, Austrijoje, 
Italijoje ir kituose Vakarų 
Europos kraštuose, jau 
kelinti metai jaučia malo
ningą jūsų dėmesį jų var
gams ir skausmams. Jūs 
ne tik aprišote jų žaizdas, 
bet daugeliui jūs grąžino
te tiesiog patį gyvenimą. 
Lietuvos vyskupai trem
tyje niekuomet neužmirš 
šitos jūsų paslaugos bena
miams jų broliams ir se
sėms. Ir kraščiausi jų pa
dėkos žodžiai negalės nie
kuomet pilnai išreikšti to 

’ dėkingumo jausmo, kurs 
, glūdi jų širdyse.

Jei mes dėkojame už tai, 
kas tų vargšų benamių 
naudai jūsų padaryta, tai 
drauge norime priminti, 
kad gerojo Samariečio už
daviniai nebaigti: dar ne 
vienas guli pakelėj ir api
plėštas ir laukia jūsų ma
loningos juos į gyvenimą 
pakeliančios rankos.

Nesiimu surašyti visas 
sritis, kur Jūsų parama 
būtų reikalinga. Pakaks 
suminėjus keletą, kurias 
laikau labiau opiomis.

Pirmoj vietoj tenka pa
minėti dvasinio religinio 
gyvenimo vadų paruoši
mą. Lietuvių tauta jų nie
kuomet neturėjo per daug. 
Daugeliui kritus kaip bol
ševizmo aukoms, išretėjo

Brangūs Amerikos Lie
tuviai Katalikai!

Visi Katalikų Bažnyčios 
vaikai sudaro vieną šeimą, 
vieną mistinį Kristaus kū
ną ir yra to mistinio Kris* 
taus kūno nariai, gyveną* 
artimai susiję 
nuolatinėje sąvokoje, nuo
latiniam bendradarbiavi
me savo tarpe. “Yra daug 
sąnarių, bet vienas kū
nas”, sako šv. Povilas A- 
paštalas. “Akis negali sa
kyti rankai: Aš tavo pa
tarnavimo nepri valau; 
taip ir galva kojoms: Man 
jūsų nereikia! Priešingai, 
daug labiau reikia tų kū
no sąnarių, kurie rodosi 
silpnesni... Jei ką kenčia 
vienas sąnarys, kenčia visi 
drauge sąnariai; arba jei 
vienas sąnarys esti garbi
namas, džiaugiasi visi 
drauge sąnariai”, sako to
liau tas pats Apaštalas (1 
Kor. 12, 20-22, 26).

Panašiai yra ir tautų 
gyvenime. Ir jos sudaro 
vieną šeimą, vieną orga
nizmą, kurio sąnariu yra 
kiekvienas tos tautos as
muo. Ir juo jų tarpe sąvei
ka bus didesnė ir bendra
darbiavimas intensyves
nis, juo organizmas bus 
sveikesnis.

Apžvelgiant visų lietu
vių tautos vaikų, jos sąna
rių bendradarbiavimą šių 
dienų tėvynės nelaimės 
laikais, atrodo, kad lietu
vių tautai to organizmo 
sveikumo netrūksta. Ištie- 
sų, ką kentėjo vienas są
narys, kentėjo visi drauge. 
Jie ne tik kentėjo drauge, 
bet ir stengėsi tam ken- 
čiančiaaa nariui padėti, 
švelninti jo skausmą, jį 
guodžiant ir stiprinant.

Šitai sakant man iškyla 

v •

v •

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi- 

į ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
į išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 

< įspūdį.
Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 

gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
Šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

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

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

minklaa, 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 West Broadway South Boston 27, Maas.

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

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

Vardas___________________________________ ___ —

AMŽINAM PAMINKLUI

ir likusieji gyvi jokiu bū
du nepajėgs to darbo, ku
ris jų lauks į laisvę ir ne
priklausomą gyv e n i m ą 
prisikėlusioje tėvynėje. 

Todėl dvasiniu prieaugliu 
urime rūpintis jau dabar.

Ir rūpinamasi. i
Antai, dar siaučiančio i 

karo metu (1944 m.) pa-, 
vyko surinkti mažame Ba- ( 
varijos miestelyje, Eich- 
statte, apie 90 klierikų, 
kur jie vietinėje vokiečių 
kunigų seminarijoje galė
jo tęsti savo mokslą ir 
ruoštis kunigystei. 1945 
metų rudenį 20 iš jų pa
vyko išsiųsti Romon, į 
kur nuskubėjo ir per 20 
kunigų, norinčių pagilinti 
savo studijas Amžinaja
me Mieste. Čia greit susi
kūrė Šv. Kazimiero Kole
gija, kuri šiuo metu gyve
na savose patalpose, ku
rias jai malonėjo dovanoti 
didžiai gerb. kun. Antanas 
Briška.

Jei Eichstatte ir Romoje 
gali tęsti savo studijas 
mūsų levitai, tai tik dėka 
jūsų, brangūs Amerikos 
lietuviai katalikai, ir dėka 
Katalikų Akcijos Fondo, 
kurį jūs sukūrėte ir kurį 
taip kruopščiai palaikote. 
Nuo jūsų tolimesnės para
mos priklausys ir viso šio 
darbo tąsa.

Studijuojantiems kuni
gams didelė parama, net 
vienintelis jų pragyveni
mo šaltinis buvo šv. Mišių 
stipendijos. Tikiu, kad jos 
ir ateity nenustos plaukę 
į Kolegiją ir tuo suteiks 
galimybę mūsų kunigams 
tęsti savo studijas.

Dievas veikia per žmo
nes. Ir savo gerumą jis 
dažniausia per žmones pa
sauliui apreiškia. Visai ne
abejoju, kad ir jus Dievas 
pasirinka būti Jo gerumo 
įrankiais. Tai didi Dievo 
malonė. Tikrai laimingas 
tas, kurs neatsisako su 
šia Dievo malone bendra
darbiauti, kurs neatsisako 
gyvenimu ir darbu atspin
dėti Dievo gerumą.

Per juos Dievo gerumo 
spinduliais nori pasi
džiaugti ir mūsų studenti
ja, kuri šiuo metu tik di
delio pasiaukojimo dėka 
tepajėgia irtis pirmyn. Po 
pinigų reformos Vokieti
joje gyvenimas labai pa
brango ir daugeliui gerų 
jaunuolių universitetų du
rys užsitrenkė. Kiti šiaip 
taip stumiasi, su dideliais 
pavojais sveikatai.

Laisvoji tėvynė inteli
gentijos labai pasiges, nes 
ir jos gretas negailestin
gas priešas skaudžiai pra
retino. Užtat mūsų juo di
desnė pareiga tuos nuosto
lius išlyginti, padarytas 
spragas vėl užtaisyti. Juo 
daugiau jaunuolių išleisi
me į mokslus, juo lengviau 
tėvynė atsikvėps.

To laukia iš mūsų ir 
Bažnyčia, kuriai taip rei
kalingi ir pasauliečiai in
teligentai, uolūs ir išpru
sinti katalikiškosios akci
jos darbininkai. Jiems 
teks labiausia gydyti tėvy
nės moralines žaizdas.

Šiuo metu Vokietijoje 
lietuviai labai retėja, dėl 
to labai nukenčia visas 
kultūrinis gyv e n i m a s. 
Nyksta chorai, užsidaro 
mokyklos, spauda merdė
ja, nes vis mažiau tų, ku- 
ire rašo ir skaito. Tiesa, 
skaitytojų dar būtų, bet 
nėra už ką laikraštį ar 
knygą nusipirkti.

Spausdintas žodis vi
suomet yra geras apašta
las, kurs neša žmonėms ir 
šilimą ir šviesą. Gali žmo
gui stigti maisto. Bet žmo-

TORONTO
Atvyko kun. Dr. J. Gutauskas

Iš Kolombijos į Kanadą nese
niai atvyko kun. Dr. Jonas Gu
tauskas ir Jo Eminencijos To
ronto Kardinolo buvo paskirtas 
darbuotis torontiečių lietuvių 
tarpe, kartu su kun. P. Ažuba-j 
iu.

Kun. Gutauskas yra žinomas 
iš Lietuvos laikų kaip labai 
darbštus, taktiškas ir sumanus 
dvasiškis. Per labai greitą lai
ką jis buvo iškilęs iki Kauno 
Kunigų Seminarijos profeso
riaus pareigų. Jojo doktorato 
darbas yra rusų didžiojo filoso
fo Vladimiro Solovjevo filosofi
jos ir santykių su katalikybe 
nagrinėjimas. Tremtyje kun. 
Gutauskas per ilgą laiką darba
vosi prie Apaštališkosios Dele
gatėms, vadovaudamas katali
kiškų organizacijų ir mokyklų 
religijos dėstymo srityje. Susi
darius galimybėms emigruotis, 
kun. Gutauskas išvyko į Pietų

seminarijoje darbavosi kaip 
profesorius Medelyno mieste, 
Kolombijoje. Deja, ilgiau čia 
pasilikti negalėjo dėl nepaken
čiamo jo sveikatai tropiško kli
mato. Kelių daktarų patartas 
ir net paragintas, prof. dr. Gu
tauskas užmezga ryšius su Ka
nados herarchija, ir to išvado
je, gauna vietą pastoracinėje 
srityje lietuvių tarpe Toronte.

Torontiečiai lietuviai džiau
giasi savo parapijoje gaudami 
naują, energingą kunigą, linkė
dami jam gražios darbuotės 
religinių ir tautinių idealų tar
nyboje.

Kanados Lietuvių Gyvenimas
s

“DARBININKO” METINES 
GEGUŽINES TALKININKAI

ronto lietuvių parapijoje kas
dien buvo laikomos gegužinės 
pamaldos Švč. Panelės Marijos 
garbei. Nesant lietuvio kunigo 
per ištisą 12 metų, gegužinių 
pamaldų nebūdavo. Tikrai, su 
pasitenkinimu dabar tenka kon- 

Istatuoti labai malonus reiški
nys, kad kasdien taip gausiai 

(lietuviai lankėsi į gegužines 
pamaldas. Pastebėtinas yra 
gražus ir meliodingas Švč. Pa
nelės Marijos litanijos giedoji
mas, kurią gieda visa bažnyčia.

Torontiečiai lietuviai ypač 
mėgsta gražųjį Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslą, pieš
tą lietuvio p. Br. Grikenio, ir 
kuris, prožektorių šviesoje, 
taip žaviai spindi didžiajame 
altoriuje.

ge-

Ameriką ir kurį laiką kunigųKriežt°ką straipsnį,

ATVIRAS LAIŠKAS 
PONUI J. KARNAI 

Gerbiamas Oponente,
“Naujienose” Nr. 113, iš 

gūžės 13 d. Tamsta paskelbėte 
kuriame, 

tarp kita ko, suminite ir mano 
pavardę. Į Tamstos pareikštas 
mintis noriu atsakyti trumpai 
ir tai tik principiniais klausi
mais.

Tamsta teigiate, jog “Darbi
ninke” Pranys Alšėnas citavęs 
Vyt. Kastyčio mintis, išdėsty
tas “Naujienose” dėl p. Karde
lio pasiimtosios linijos, reda
guojant “Nepriklausomą Lietu
vą” ir, dargi, jis, girdi, net ne
užsiminęs “Naujienų” Redakci
jos esminių pastabų, kurios bu
vo paskelbtos prie p. Kastyčio 
straipsnio.

Dar kiek toliau, Tamsta 
draskotės prieš kokius tai 
“krikdemus” Kanadoje, kurių 
tikslas veikti tam, kad p. Kar
delis “dar labiau nesusilpnintų 
jų silpnų pozicijų Kanadoje” 
(paimtieji kabutėse — Jūsų 
žodžiai! Pr. A.) ir, be to, kvie
čiate kritikuojančius p. Kardelį 
nurodyti faktus, kodėl jis kri
tikuojamas?

Pirmiausia, tai norisi p. Kar
nai pasakyti, kad jis visiškai 
prasilenkė su spaudoje prakti
kuojama tvarka, pabrėždamas, 
kad Pr. Alšėnas yra citavęs p. 
Kastyčio mintis, nes, kiek yra 
žinoma, po minėtomis pastabo
mis tebuvo tik inicialinis para
šas: “Pr. Al.” Nors ir koks be
būtų “aiškariagis” spaudos 
žmogus ir kažin kaip jaustų 
kas po neužbaigtu ar slapyvar- 
diniu parašu randasi — jis ne
gali skelbti savo “pranašystės” 
į viešumą. Tokia jau buvo, yra 
ir bus spaudoje tvarka. Aš tai
pogi — labai nujaučiu, koks 
autorius slepiasi po J. Karnos 
slapyvardžiu, bet niekad to sa
vo spėjimo nepaskelbčiau į 
spaudą.

į Kodėl nebuvo paminėtos prie 
'pastabų, kitaip sakant, prie ci
tatos iš p. Kastyčio straipsnio 
“Naujienų” Redakcijos “esmi
nės” mintys, taipogi tik dėlto, 
kad ir “Naujienos” surado 
naują būdą — pačios polemi- 

'zuoti su savo bendradarbiais. 
Juk Redakcija, norėdama sto-

gus šį nepriteklių leng
viau išgyvens, jei jam ne
stigs anos dvasinės šili
mos ir šviesos.

Kultūrinio dvasinio gy
venimo vadai Vokietijoje 
šiuo metu labai susirūpi
nę, kaip taip gražiai užsi
rekomendavusią spaudą 
išlaikyti, Ne tik ją išlai
kyti, bet ir išplatinti po 
platųjį pasaulį, kur tik be- 
atsiras lietuvių.

Sukūrę spaudą, tremti
niai patys norėtų ją išneš
ti ant savo pečių per visus 
gyvenimo sukumus. Deja, 
šiuo metu jų daugumas 
patys pakibę tarp dan
gaus ir žemės, dar nespėję 
įsikurti naujoje šalyje ir 
tuo būdu nepajėgia finan
siniai savo spaudą parem
ti.

Šiuo metu kiekviena pa
rama spaudai, kad ir pre
numeratos formoje, yra 
jai gaivinantis balzamas, 
palaikąs jos gyvybę. Tai 
gerojo Samariečio vynas 
ir aliejus, kuriais gydoma 
žaizda.

Pradėtą kalbą kas gali 
sulaikyti? Bet juk žo- 
džias tremtinio vargų bei 
rūpesčių neišsakysi. Ne- vėti nuošaliausiai nuo bendra- 
nusakysi nei jų dydžio nei darbių poleminių minčių ir bū- 
įkyrumo. Viską gali ta-,ti bešališka, tik tiek tegalėtų 
čiau nujausti ir suprasti'pastebėti, kad, pav., Redakcija 
mylinti gerojo Samariečio, nesutinka su autoriaus išvedžio- 
širdis. jjimais ar pan. Gi jeigu Redak-

Apie Kristų Šv. Petras cija, prie kiekvieno bendradar- 
yra pasakęs, kad Jis pe- bio straipsnio, dar pradės 
rėjęs žemę gera daryda-, spausdinti ir po savo straipsnį 
mas (Apd. 10, 38). Nema- — laikraštis nebeišlaiko pusiau- 
nau, kad gali būti geresnis svyros... 
Kristaus sekimas, kaip ei-j 
ti jo pėdomis, darant gera 
visiems.

f Vincentas Padolskis, 
Vilkaviškio Vyskupijos « 

Koadjutorius.
Aukas Katalikų Akcijos 

Fondui siųsti: Rev. Igna- 
tius AlbaviČlUS, 1515 So.! silpninti, nes šventadieniais Ka- 
50th Avė., Cicero 50, UI. Jnados lietuvių bažnyčiose —net

Toliau. “Krikdemų" partijos 
Kanadoje visai nėra, o jeigu 
skaityti tos partijos nariais vi
sus tuos, kurie bažnyčią lanko, 
tai, mano manymu, tikrai jau 
galima teigti, kad vienas as
muo, kuris bažnyčios nelanko, 
jų pozicijų niekad nepajėgs su-

“Darbininko” metine tradicijinė GEGUŽINĖ - iš
važiavimas įvyks BlržeUo^fune 12, š. m., Romuvos 
Parke, Montello, Mass. Tai visai arti toji diena, kada 
iš arti ir toli suvažiuos, kad pasimatyti, pasikalbėti, 
pasivaišinti mielieji lietuviai ir tuomi pačiu paremti 
laikraštį “Darbininką”, kuris taip intensyviai varo gi
lią vagą katalikiškos akcijos dirvoje, Šią taip rinkti
nę dieną remia visi iš toli ir arti ir nori iš anksto pa
rodyti kilnumą reikalo, kad būtų visokeriopai sėkmin
ga, nors kai kurie ir negalės pribūti dėl ilgų distanci
jų ar kitokių priežasčių vedini. Todėl iš anksto jie tal
kininkauja tam didingam suvažiavimui ir siunčia sa
vo dovanėles. Štai jie:
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass...................
St. Rocco’s Church, Brockton, Mass...................
Sisters of St Casimir, New Phila., Pa...............
Rev. K. Paulionis, Lake Ęonkonkoma, L. I. N. Y. 
St .Casimir Church, Worcester, Mass...................
Rev. J. Rastutis, Amsterdam, N. Y......................
Rev. John Jutkevičius, Worcester, Mass............
E. Svagzdys, Brockton, Mass................................ 
Rev. John Starkus, Elizabeth, N. Y......................
Rev. J. Kelmelis, Newark N. J.............................
Mr. and Mrs. Radauskas, Phila., Pa...................
Anastasia Juzukonis, Everett, Mass....................
Magdelena Sibitis, Hyde Park, Mass...................
Emilia Kaunelis, So. Boston, Mass.......................
V. Jonušas, Brighton, Mass..................................
Mrs. V. Bernardo, Pittsfield, Mass......................
Albina Zadakis, Rumford, Maine........................
Joseph Vizynis, Londonderry, N. H......................
Sophia Arbataitis, Toronto, Ont. Canada............
D. Ramonas, Waterbury, Conn..............................
Joseph Schultz, South Boston, Mass. ..................
Sisters of St. Casimir, Worcester, Mass...............
Jennie Politis, Norwood, Mass...............................
M. Brazauskienė, CIeveland, Ohio........................
Mrs. A. Yankus, Detroit, Mich..............................
Sisters of St. Casimir, Baltimore, Md..................
Sisters of St. Francis, Pittsburgh, Pa.................
Frank Tawter, Gardner, Mass..............................
Kaz. Drevinskas, Loweil, Mass..............................
Mary Walak, W. Lynn, Mass.... ............................
Josephine Brown, Lyyn, Mass..............................
Ursula Zglegiriz, Baltimore, Md.............. ..........
Sisters of St. Francis, New Britain, Con............
James Navitsky, Fairfield, Conn..........................
Eleonora Strimaitė, Toronto, Ont. Canada........
Sisters of St. Casimir, MinersviHe, Pa.................
Chariaa D. Urban, AMiaaee, Ohio..........................
Sisters of St. Casimir, Newtown, Pa...................
C. Mayshville, Jr., Islington, Mass.......................
Mr. Anthony Gibas, Newington, Conn..................
George Berzinkas, Ashley, Pa..............................
Mrs. K. Bigansky, Woodhaven, N. Y...................
J. Zaliaduonis, Toronto, Ont. Canada................
G. Juskaitis, Brooklyn, N. Y.................................
Simas Sužiedėlis, Montello, Mass..........................
K. Jokubauskas, Montreal, Canada ....................
S. Baranauskas, Waterbury, Conn......................
Joseph Voega, Dorehester, Mass..........................
P. A. Apshaga, Roslindale, Mass.........................
Ludvik Wolkovich, Hudson, Mass.......................
J. Paškevičius, Toronto, Ont. Canada................
J. Uaulovicky, Norwood, Mass..............................
Kazys Rimkevičius, Coniston, Ont. Canada.....
Adolfas Kanapka, Toronto, Ont. Canada ........
Mrs. A. Yonika, Brighton, Mass..........................
John Daniete, Worcester, Mass.............................
Sisters of St. Casimir, Chicago, III......................
Ignas Volskus, Westfield, Mass..........................
Mrs. O. Rudienė, Orange, Mass..........................
Mrs. C. Razauckas, Brooklyn, N. Y......................
K. Mickevičius, Terryville, Conn.
P. Bertman, Sask, Canada...................................
Tom Tamulevich, Branford, Conn.......................
Sisters of SL Francis, Maspeth, L. I., N. Y.......
Sisters of St. Francis, Brooklyn, N. Y...............
Juozas Lukša, New Haven, Conn..........................
S. Kinderavičius, Lawrence, Mass.......................
Mr. John Akstinas, Nashua, N. H.......................
Mr. & Mrs. W. Mizeras, Lawrence, Mass.............
Edv. Davidonis, Ont. Canada................ . ............
B. Silkauskas, Waterbury, Conn. _......................
Ignas Šalkauskas, Baltimore, Md........................
Ona Sabėstenas ,Newark, N. J.............................
K. B. Razmantas, Richmond Hill, N. Y..............
A. V. Sedliavicus, Hudson, Mass..........................
J. Tamašauskas, Schenectady, N. Y...................
Mrs. B. Gegeckas, Shelton, Conn.........................
A. Kunigiškis, CIeveland, Ohio . .........................
Agnės Thompson, New York, N. Y....... ».............
Joseph Casper, South Boston, Mass....................
Julia Oreska, Binghamton, N. Y..........................
S. Mažeika, Phila., Pa.................. „.......................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

sienos braška, kiek tikinčiųjų 
susirenka.

Dėl faktų prieš p. Kardelį, 
norėtųsi tik tiek pasakyti, jog 
kiekvienas Kanados lietuvis aiš
kiai mato, jog “N. L.” yra nu-
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vesta į kraštutiniausią kairę. 
Užtenka priminti tiek, kad 
“Liaudies Balse” ir “Nepr. Lie
tuvoj” pradeda tilpti tie patys 
komunistinės Sūnų ir Dukterų 
D-jos skelbimai. Pr. Alsinąs.



DARBININKAS

Uždaros Moterims 
Rekolekcijos,

BROCKTON, MASS

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, R.F.D. 2. Putnam. Conn. 
š. m. birželio 10. 11 ir 12 dieną 
įvyks uždaros moterims Reko
lekcijos. Jas ves Tėvas Bernar
dinas Grauslys, pranciškonas. 
Tėvas Bernardinas Grauslys, 
O.F.M. nepaprastai gražiai bei 
giliai veda uždaras rekolekci
jas. Kiekvienai lietuvei galinčiai 
išvykti iš namų porai dienų la
bai būtų pravartu dalyvauti 
šiose rekolekcijose, atsigaivinti 
jaukioje bei nuoširdžioje religi
nėje atmosferoje, pailsėti nuo 
kasdienos vargų bei rūpesčių.

Rekolekcijos prasideda {penk
tadienį vakare 8:00 vai. ir baig
sis sekmadienį. Atlyginimas už 
visą rekolekcijų laiką tik $5.00.

Atvykite Jūs. ir pakvieskite 
savo drauges, ypač tas. kurios 
žinai, kad turi
savo atvykimą malonėkite pra
nešti laišku ar

’rukienė, Elena Babelienė Teofi
lė Akstinienė, Elena Jezukevi- 
čienė, Marijona Kanovelienė, 
Auna Chestnut, Ann Aukštikal
nis. Rožė Latauskienė, Anna 
Valukienė, Anna Yakavonis. Ci
ną Pekarskienė, Marijona Stan
kus, Domicėlė Kazlauskienė, 

Nelly Ve- 
Jaka- 
Emi- 
kita.

CAMBRIDGE, MASS.

Naujos Darbininkas Kris 
taus Vynuogyne

■■ ■■ I ■ l>» WĮ ■ I.........

liausią užuojautą, o a. a. B. Bu
rokui giliausią pagarbą už pa
siaukojimą mūsų visų laisvei.

rūpesčių. Apie

telefonu.

darbuoto
ji- dirbti. 
29 d., š. 
Rozalijos

rezidencijoj.

Marcelė \ k-belienė. 
reska. E\ 
vonis. Bei t ha 
ly Walla< e ir dar
Svarbiausia, kad

i kių ir mylimieji 
.tradicijos ateis į talką, 
pie juos vėliau išsitarsime.

A

Besiartinant didingam “Dar-Į 
bininko” piknikui - gegužinei ir 
įvairūs to parengimo 
jai subruzdo planuoti 
Štai sekmadienį, geg. 
m., ponų Simono ir 
Cirukų gražioj
Banks gatvėj. Montello, Mass., 
susirinko gana gražus būrelis 
darbuotojų, kurie tuo jaus nu
tiesė gaires, kaip tą dieną pasi
ruošti, kad sutikus didingą bū
rį atvykstančių prietelių. sve
čių ir viešnių. Juk juos visus 
reiks pavaišinti skaniais užkan
dėliais bei gėrimėliais ir nuošir
džiai nuteikti, kad toji diena 
būtų tikrai atmintina. Susirin
kimui vadovavo "Darbininko” 
administratorius p. Antanas

a Couble, Julia 
Monihan, 

\ iena
šių šeiminin- 
vvrai, sulig 

Mes a- 
nes

reikia juos pamatyti tame su
važiavime kai}) jie talkininkau
ja saviškėms ir mandagiai pa
tarnauja visiems svečiams ir 
viešnioms.

Sekmadienį, birželio 5-tą, 
Ekscelencija Vyskupas P. 
Būčys, MIC., įšventins į kuni
gus uolų ir pavyzdingą Cainbri- 
džiaus jaunuolį, Petrą Remeiką. 
Kunigėlis Petras Remeika baigė 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
pradinę mokykla 1935 

į Buvo gabus mokinys ir 
dus veikėjas. Baigęs 
Technical Schoo! įstojo
napolio Kolegijon, Thompson, 
Conn. Čia pasimokęs ir pažinęs 
savo pašaukimą įstojo Tėvų 

■ Marijonų Kongregacijon Hins-
Įvairioms kitoms pareigoms i Jale. Iilinois, ir jau susilaukė 

yra dar kitas darbuotojų šta-! šventos Kunigystės, 
bas. Juos matysime suvažiavi-Į 
me

jo
P

metais, 
nuošir- 
P.indge 
Maria-

I

Gegužės 15 d. garnys aplan
kė p.p. K. A. Smitus, palikda
mas jiems gražų antrą sūnų. 
Sveikiname p. Smitus ir jų nau
jagimį sūnelį.

i

Nekalto Prasidėjimo Parapi-
ir ten juos {pasveikinsime, įjos mokyklos vaikučiai ir Sese- 

Rej>orteris. ■ {gs mokytojos

Gegužės 20 d. N. P. bažnyčio
je susijungė moterystės ryšiais 
p-lė Dorethea Skibauskaitė, su 
p. Henry Survilų. Jaunave
džiams buvo liudininkais p-lė 
R. Survilaitė ir p. P. Skibaus- 
kas. Vestuvių bankietas įvyko 
Columbus svetainėje, dalyvau
jant virš šimto svečių, kurie 
atsilankė iš Maine, Conn. ir 
VVorcester, Mass. Jaunavedžiai 
praleido medaus mėnesį Maine 
valstijoje. Linkime jaunave
džiams p.p. H. D. Survilams lai- 
mingo vedybinio gyvenimo.

HUDSON, MASS.

Pirmadienį, birželio 6 d. po

Abračinskas. iš So. Bostono.

mokslus, Šv. Mykolo bažnyčioje.

sveikina naują 
ordinandą ir linki jam daug 
Dievo malonių ir pasisekimo 
savo šventame luome. Prie to 
teikia pasveikinimo žodi ir jo 
mylimiems tėveliams Juozapui 
ir Alenai Remeikams, 
gražus gyvenimo darželis 
gino keturias dukreles ir 
ris sūnus. Iš jų

kun. Edvardas Cou-• dukrelė, Vienuolė.
centą, darbuojasi 
jo Jėzaus Seselių 
joj. Dabar jau antras
narys įstojo darbuotis Kristaus 
Vynyne.

Kunige Petrai, sveikiname 
Jus!
Antruoju Kristum šiandieną 

tapai
Didžiausią, galybę nuo Dievo 

gavai
Jau žodžiai ištarti ant lūpų
. šventų

i Nevieną išris iš vergijos pančių.

Gegužės 18 d. garnys aplankė 
p.p. M. E. Raulinavičius, palik
damas jiems pirmą sūnų. Svei
kiname p.p. Raulinaičius ir jų 
naujagimį sūnelį.

Peldžius ir sekretoriavo jo dūk- pietų ir vakare, kun. Albertas 
relė Marytė. Tame susirinkime 
dvasiniu vadu teikėsi būti kun. klausys išpažinčių ir sakys pa- 
A. Klimas. Po trumpo, bet vie
ningo nutarimo išrinkta skait-; Klebonas 
lingas šeimininkių būrys ir čia roy kviečia visos apylinkės lie- 
pat dalyvaujančių ir dėl kai ku-,tuvius pasinaudoti šia dvasiška 
rių priežasčių negalėjusių at- proga.

Adresas: Rev. Sister Superior vykti, bet pranešusių, kad skir-! ----------------------
Immaculate Conception Convent tas pareigas prisiimsią. Tokiu

R. F. D. 2. Putnam. Conn. būdu ir išsirinko komisija pra- Merių*. kurie savo skelbimai* remi. 
Telefonu 1451 dedant pirmininke — Rožė Či-

Renkite tuo» profesijonalus Ir hl?

‘Darbinmlra”.
Visi skelbkite* “Darbininke"

kurių 
išau- 
ketu- 
vienatarpo

Seselė Vin- 
Nukryžiuoto- 
Kongregaci- 

šeimos

ž
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NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU

HAVERHIL1, MASS.
LDS 112 kuopos extra susi

rinkimas įvyks antradienį, bir
želio 7 dieną, 7 vai. vakare, 
Haverhiilo Lietuvių Katalikų 
Centro kambaryje, 58 River St. 
Prašom visus narius atsilanky
ti, nes bus labai svarbus susi
rinkimas.

Kviečia Valdyba.

WA1ERBURY, CONN.

■ 6
įvyko krikštynos, kurių eeremo- 
nijas atliko naujai įšventintas 
(apie tai parašysiu vėliau) kun. 
Pranas Karvelis. Tėveliams ir 
gražiajai dukrytei linkime ge
rųjų sėkmių.

Mūsų darbuotojos Mrs. S. So
pranas ir Mrs. Nell Meškūnas 
entuziastiškai ruošiasi į LDS 
Seimą.
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Gegužės 29 d., vietinio L. Ka
talikų antrojo karo veteranų 
skyriaus įvyko šv. Mišių pamal
dos ir bendri pusryčiai. Vado
vaujant 
Cabitor 
vilaičiui 
pradeda

Mūsų Naujienėlės
Birželio 4 d., 8 vai. vakare 

Šv. Juozapo parapijos choras 
vad. A. J. Aleksiui išpildys dai
nų bei tautiškų šokių progra
mą tarptautiniame koncerte, 
kuris įvyks YWCA darže, 80 
Prospect Street. Prie progos, 
malonu pažymėti, kad pasta
ruoju laiku prie choro rašosi 
iš Europos atvykusių daug ta
lentingų asmenybių. Sveikina
me!

Gegužės 27 d., įvyko Federa
cijos 22-jo sk. svarbus susirin
kimas, kuriame kalbėjo iš atos
togų sugrįžęs mūsų klebonas 
kun. J. J. Valantiejus, L. Kole
gijos Rėmėjų sk. pirm. Petras 
Jokubauskas ir LDS Conn.

kapelionui kun. A. W. 
ir komandieriui A. Po- 
šį ex-kareivių draugija 
šauniai veikti.

A. 4. Akstinas.

Birželio 5 d. 2 vai. po pietų 
Kančios Arkibrolijos Draugija 
rengia pikniką, kuris įvyks pas 
p.p. Urcinus, 81 Norton St.

Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką tyrame ore. Šei
mininkės turi prisiruošusios 
svečiams pavaišinti skanių val
gių ir įvairių gėrimų.

Rengimo komisijon įeina šie 
asmens: Antanina Urcinienė, 
Magdalena Karinauskienė, Ur-

Gegužės 20 d. Cambridge lie
tuvių katalikų klube, įvyko su
sipažinimas su atvykusiais į 
Cambrdige Lietuvos tremtiniais. 
Susipažindinimo vakarą suren
gė vietinis Federacijos skyrius, 
vadovaujant p. A. Zaveckui. P. 
A. Zaveckas, perstatė kiekvie
ną tremtinį papasakoti savo į- 
spūdžius iš tremties gyvenimo. 
Taipgi buvo pakviesti visi Cam
bridge katalikiškų draugijų pir- 
mininkai-ės. Vakaras praėjo 
gražioje nuotaikoje. Visi atvy
kusieji iš tremties pasižadėjo 
prisidėti prie katalikiškos ak
cijos.

Apskr. pirm. Juozas Bernotas, ^ulė Liutkevičienė. 
Kalbėtojų pageidavimus nutar
ta paremti. Rašt. Marcelė An- 
drikytė skaitė padėkos laiškus 
nuo Prelato J. Balkūno ir kun.
Igno Albavičiaus už auką $25— 
L. K. akcijos dėliai. Valdyba 
reiškia padėkos žodį draugi
joms, kurių atstovai-vės lanko 
Federacijos posėdžius ir savo 
susirinkimuose renka centus 
palaikymui Federacijos veiklos.

Mūsų geradaris Vincas Ra- 
mažas gausiai aukoja L. K. Fe
deracijai, A.L. Tarybai ir BAL- 
F'ui, už ką lai Dievas jam tei
kia stiprią sveikatą ir laimina 
jo darbus.

Kviečiami visi draugijos na
riai vietos ir apylinkės lietuviai 
dalyvauti. Rengimo Komisija.

VORCESTER, MASS.
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dangus
Ir duonos pavidale šlėpsis 

Sūnus t
• »

O Kunige brangus, galybę 
gavai —

Kurią net pavyd’ tau dangaus 
angelai! S. A.

f
Marianapolyj, Thompson, Conn.

♦

Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par
ką, kur įvyks tradicijinė Naujosios Anglijos 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.

Gegužės 23 d. iš N. P. bažny
čios su militariškomis apeigo
mis buvo palaidotas Cambridge 
karių kapuose a. a. karys Be
nediktas Burokas. B. Burokas, 
sūnus T. A. Burokų, gimęs 
Cambridgžiuje 1919 m. gegužės 
7 d. Lankė mūsų lietuvišką pa
rapijos mokyklą ir baigė Cam
bridge High Latin. Buvo labai 
pavyzdingas ir gražiai išauklė
tas jaunuolis. Vasario 2 d., 
1942 m., buvo pašauktas ginti 
Amerikos laisvę. Atlikęs kari
nes pratybas, buvo išsiųstas į 
frontą, kur rugpiūčio m. 1943 
m. Sicilijos invazijoje buvo su
žeistas. Pagijęs vėl dalyvavo 
Salerno mūšiuose Italijoje. Po 
to buvo pasiųstas į Prancūziją, 
kur buvo antrą sykį sužeistas. 
Trečią sykį buvo sužeistas Vo
kietijoje. Po to buvo paliuosuo- 
tas iš fronto ir paskirtas karo 
informacijų teikėju.

Kovo 25 d., 1945 m. Verbų
sekmadienį, veždamas informa
cijas štabui, pateko į vokiečių 
kulkosvaidžių įsitvirtinimą, kur 
jo draugas liko užmuštas vie
toje, o jis, B. Burokas,
žaizdų, antrą dieną mirė, aprū
pintas šv. Sakramentais karo 
ligoninėje Belgijoje. Čia buvo ir 
laikinai palaidotas Amerikos 
karių kapuose.

Gegužės 20 d. jo palaikai bu
vo parvežti Amerikon ir buvo

Sekmadienį, birželio 12 d., 
11:30 vai. šv. Mišias laikys pri- 
micijantas kun. Petras Remei
ka, kuris bus įšventintas į kuni
gus birželio 5 d. Hinsdalle. III. 
Po šv. Mišių parapijos svetai
nėje įvyksta bankietas pager
bimui jaunojo kun. P. Remei
kos. Bankieto bilietų yra labai 
mažai likę. Norintieji dalyvauti, 
iš anksto įsigykite bilietus.

Birželio 12 d. Romuvos parke 
įvyksta laikraščio “Darbininko” 
metinis piknikas. Iš Cambridge 
autobusai išeis 1 vai. p.p. nuo 
bažnyčios. Bilietus dėl autobuso 
galite gauti pas p. B. Jakutį ir 

Daukanto krautuvėje. A. D.A.

HARTFORD. COHN.
Pranešimas šv. Jono Evang.

Draugijos nariams
laiku susirinkimai

7:30 v .vakare. To-

tokios tvarkos
per 3 mėne-

sirgęs, pasimi- 
Petraitis. Pali

Worcesterio BALF skyriai 
birželio mėn. 4 d., 8 vai. vakaro 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
BALF’o vajaus baigimo proga 
šaukia SUSIRINKIMĄ.

Bus duota pilna vajaus at
skaitomybė. Kviečiama daly
vauti visi geros valios lietuviai,

Birželio 3 d., 8 vai. vakare į- kurie pinigine auka arba darbu 
vyks svarbus L. Tarybos susi- prie šio vajaus yra prisidėję, 
rinkimas “Nemuno” svetainėje. Naujai atvykę tremtiniai su- 

Gegužės 30 d., b. choristų sirinkimą žada paįvairinti dai- 
Juozo ir Anelės Kanapkų gimu- nomis, muzika, gyvaisiais pa- 
sios dukrelės Marytės -Onytės veikslais. Įėjimas veltui. J.

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
jų vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto
kite 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., Chieago 8, III.

Draugijų Valdybų Adresai

būdo

nuo

i pašarvotas p. P. Waitkaus kop- 
♦•♦įlyčioje ,kur visi cambridžiečiai

' labai gausiai lankėsi ir atidavė 
♦^►{a.a. B. Burokui paskutinę pa- 
^♦Itrarha Rnvn p-ancins minins na. 
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Vasaros
bus daromi kas pirmas mėnesio 
antradienis
kiu būdu šis susirinkimas įvyks
birželio 7 d., ir 
bus prisilaikoma 
sius.

Mirė. Neilgai 
rė a. a. Juozas
ko nuliūdime žmoną Veroniką, 

tdvi ištekėjusias dukteris ir ve
dusį sūnų Albertą.

Velionis buvo rimto
žmogus ir priklausė prie kata
likiškų draugijų, būtent: Šv. 
Jono Ev. draugijos, Susivieny- 
mo R. K. 89 kuopos, Švč. Tre
jybės Vyrų klubo. Buvo parapi
jos rėmėjas.

Laidotuvės įvyko gegužės 31 
d. iš Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčios. Lai jam Dievas at
lygina už jo gerus darbus.

Report

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS «VC.

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

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

8 Winfield St, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. C&nienė,

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

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

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

• ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Į 787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th St., So. Boston, Maja.
Visais draugijos reikalais kreipki- 

i tės pas protokolų raštininką.

S flctinanaia TTioicro i*» Mnfnrime vraGeriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

garbą. Buvo gausios minios pa
lydėtas į amžiną poilsio vietą. 
Didžiame nuliūdime likosi jo 
motinėlė p. A .Burokienė, du 
broliai veteranai: Alfonsas ir 
Pranas.

Likusiai didžiame nuliūdime 
velionio šeimai, reiškiame gi-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING
Worcester, Mass.

i 2*75 Main St, Webster, Mass.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

a 251 West Broidway, South Boston, Mass...
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VIETINES ŽINIOS

ŽINUTES
Nattjieaa nenaujieiia. Viena 

gera ponia pasakojo nugirdusi 
nuo J. E. Vyskupo V. Brisgio, 
kad yra galima gauti tam tikrų 
blankų ir patarimų pas klebo
ną parsikvietimui tremtinių iš.

• Europos, ji džiaugiasi ir di- skaityklos paliuosavimas. 
džiuojasi Jo Ekscelencijos lab- 
daringumu.

Čia nieko naujo. Kiekvienas

K

Dirbs per vasarą. šv. Petro 
parapijos choras, norėdamas 

kunigas gali parūpinti tam tik- pasimokyti geros muzikos pas 
profesorių, J. Kačinską ir jo 

i mokslą įvertindamas, nutarė 
lavintis per vasarą dainavime. 
Sveikiname chorą už gerą pasi
ryžimą. Jei dirbs, ir turės.

DAKTARAI

Geg. 28 d., miesto ligoninėje, 
mirė, penkias savaites sirgęs, 
Adomas Latvis, 63 metus, gyv. 
183 D St. Kilęs Daltuvos para
pijos. Amerikoje pragyveno 43 
metus. Paliko brolį ir seserį. 
Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Juoz, Barasevičių, 254 
W. Broadway. Palaidotas iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios 
birželio 1 d. 9 v. r., 
Kalvarijos kapuose.

Naujos

Kačinskas Chicagoje. Geg. 30 
d., 4 v. r., profesorius Jeroni
mas Kačinskas su žmona trau
kiniu išvažiavo Chicagon palai
doti giminaičio. Jie grįš šešta
dienį. Iki tam laikui nebus 
chorui pratybų.

Tautiečiai! Važuojam Į BALF-o Gegužinę
slui blankų ir suteikti patarimų 
pabėgėlių atsikvietimui.

Mūsų visų lietuvių pareiga 
yra gelbėti savuosius. O geriau
sia gelbėjimo būdas yra parsi
traukti Amerikon, bent vieną 
tremtinių šeimą ir jai padėti 
čia įsikurti. Tai bus lyg iš

Labdaringųjų gera
širdžių lietuvių aukos 
,er BALF’ą ramina 
r šelpia į šiuos pana

gus sunykusius trem
tyje mūsų brolius...

Padėkime jiems!

Sekmadienį, Birželio-June S, 1949
ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS.

Bus: šokiai, dainos, sveikinimai, skanūs valgiai, gėrimai ir kiti įvai
rumai. Sveikins atvykusius profesorius p. Ignas Končius ir kit. Au
tobusai išeis 1 vai. po pietų nuo Lietuvių Salės E ir Broadway.

Gros: ALSTEVENS ORKESTRAS

Visus maloniai kviečia BALF’o 17-to skyriaus VALDYBA.

kytė ištekėjo už Walter 
O’Brien, gyv. 779 Columbia Rd.

Geg. 29 d. Adomas Aieksiūnas 
apsivedė su Uršule Sidabraite, 
gyv. 173 M SL

Vainikų Diena

-ir

Lietuvė neša sunkią
ją tremties naštą. Padė
kime jai per BALF’ą, o 
Galybių Apvaizda lai
mins davėją!

A. J. NAMAKSY
Reti Estete & 

Insurance
409 W. Broedwny

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boeton 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
Weet Rootbury, Maas.

TEL. PA—7-123J-W

atsilankiusiems. Parengimo pel
nas, kuris buvo $63.00, paskir
tas vaikučių sporto reikalams.

Šv. Vardo D-jos Vyrai 
Organizuoja Soft-Ball 

ratelį
Kas norite Įsigyti Saulėtoje 

Californijoje Namus ar kitas 
nuosavybes

kreipkitės pas: 

aus. LUKSiS 
Realstatininkas

710 N. Vaa Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

Pirmadienį, geg. 30 d. buvo 
švenčiama kaip Vainikų Diena, 
kurioje šeimos lanko kapus ir 
pasimeldę juos papuošia vaini- , 
kais ir gėlėmis. Tai gražus šios ] 
šalies paprotys, kuris pradedant 
sostine Vašingtonu — Arling- . 
ton Tautinėms kapinėms ir bai
giant kukliomis mažų miestelių : 
visus tą dieną matysi kapuose 
sulinkusias asmenybes bei bū- ■ 
rius organizuotų Pasaulinio Ka- 

birželio 5 d., Tėvas ro Veteranų, kurie tą dieną lan
ko kapus ir kariškai pagerbia 
žuvusius kare savo brolius ir 
seses. Ir South Bostono lietuvių 
legijonierių postas atlankė Nau
jos Kalvarijos kapus ir ten prie, 
a. a. kario Janeliūno ir a. a. 
kario Juozo Slažo atidavė pa
garbą. Ten pat prie tų kapų 
vilgė ir temdė išvargusias akis 
ir jų tėveliai. Iš gilumos širdies 
plaukė — Amžiną atilsį duok 
jiems Viešpatie. Ir amžinoji 
šviesa tegu jiems šviečia.

Tą dieną buvo pakrikštytas 
Robertas Patrikas, sūnus miru
sio Haroldo ir Marės (Miklu- 
šytės) Lenų, gyv. 289 D St

Šią savaitę bažnyčioje, kas 
vakaras vyksta Šv. Dvasios no- 
venos pamaldos.

Sekm.,
Vladas Jeskevičius, S. J., laikys 
abejas šv. Mišias ir sakys pa
mokslus parapijos salėje, 492 
E. 7th St.

šeštadienį, yra pasninkas — 
Vigilija prieš Sekmines.

Nepaprastas Ent u z i a s t a s. 
Kun. Albertas Abračinskas y- 
ra taip dvasioje užsidegęs baž
nyčios atnaujinimu, kad jis nu
važiavo prie Fenway Park var
tų pardavinėti Karnavalo ir 
automobilio bilietų. Jam page 
bėjo Juozas Kasparas su sūnu
mi. Kas toliau bebus daroma?

Birž. 12 d., baigiasi Velykinis 
laikas. Iki tai Švenčiausios Tre
jybės dienai privalo visi katali
kai atlikti išpažintį ir priimti 
šv. Komuniją.

Geg. 28 d., 10 v. r., Šv. Petfo 
parapijos bažnyčioje, J. E. Ar
kivyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., suteikė Sutvirtinimo Sa
kramentą šimtui penkiasdešimt 
žmonių. Pamaldose dalyvavo 12 
kunigų. Bažnyčioje buvo daug 
žmonių. Vaikučiai gražiai gie
dojo. Prof. J. Kačinskas vargo
navo. Sutvirtinimo tėvais buvo 
Dr. A .Kiburis ir ponia A. Šid
lauskienė. Arkivyskupas daug 
klausinėjo vaikus iš katekizmo 
ir pagyrė seseris mokytojas už 
gerą vaikų išmokslinimą. Kal
bėdamas su kunigais, Arkivys
kupas palieka šv. Petro para
pijos bažnyčioj aprūpinti visus 
ateinančius šv. Mišiomis ir Sa
kramentais. Jo Ekscelencija 
pastebėjo, kad tai pirmas yra 
atsitikimas, kad bažnyčia butų 
namais taip apstatyta.

Tą dieną Genovaitė Masals*

DĖMESIUI! Perka Banko Namą

Ketvirtadienį, geg. 19 d. po 
vakarienės susirinko į Colum- 
bus Park visas būrys lietuvių 
vyrų, įvairiausios išvaizdos ir

Ateitininkų Sendraugių 
Dėmesiui

Ateinantį sekmadienį, t y.
amžiaus. Ko jie tenai susirinko ?' birželio mėn. 5 dieną 3 vaL p.p. 
Jie organizuoja Šv. Vardo D-jos 
Soft Bali ratelį iš parapijos vy
rų ir ketina pralenkti visus ki
tus lietuvių ir svetimtaučių ra
telius. Norintieji dalyvauti ra
telyje gali kreiptis į kun. Kon- 
tautą, p. J. Leščinską arba p. 
J. Akunevičių. Pratybų vakarai 
bus paskelbti Šv. Petro para
pijos “Pranešimuose”.

Lietuvai Pažinti Pamokos
So. Bostone

Paminklinėje Lietuvių South 
Bostono mokykloje (prie baž
nyčios) kviečiamas Ateitininkų 
Sendraugių So. Bostono sky
riaus susirinkimas. Šio susirin
kimo pranešėju bus kun. Pra
nas M. Juras.

Visi ateitininkai ir ateitinin
kės sendraugiai jau anksčiau 
užsiregistravę, o taip pat dar 
nespėjusieji užsiregistruoti pra
šomi atsilankyti ir dalyvauti.

Valdyba.

Lietuvių Tremtinių Ratelio 
vaidyba apsvarsčiusi lietuvių 
vaikučių tautinio auklėjimo rei
kalą, suorganizavo Lietuvai pa
žinti pamokas. Tą darbą palen-

St. Peter’s Scoreboard

GRABORIAI

S. lansevičiiB ir Sūnus
Fusersl Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JO8EPH BABA8EVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

KoplyCia Šermenims Dykai 
Tai. SOuto Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

Šv. Petro parapijos baseball 
rateliai jau pradėjo žaisti, šeš- 

ttadienį, geg. 21 d., berniukai 
gvina Šv. Petro parapijos kle-110-14 metų amžiaus nuvyko į 
bonas kun. Virmauskis, leisda- i South End, kur jie žaidė prieš 
mas nemokamai naudotis PaJ Trejybes parapiją Rotch 
mihklinės mokyklos patalpomis.; Parke. Eddie Sinkus buvo meti- 

Tose pamokose bus dėstomaj kas. Mūsiškiai laimėjo 14-7. Al- 
lietuvių kalba (skaitymas, ra-Į phonsas Bakunas ir Juozas Leš- 

, literatūra), Lietuvos činskas prižiūrėjo ir tvarkė 
į istorija, Lietuvos geografija ir. lietuvių ratelį, 
apskritai mokinių amžiui pritai-' ~ 
kytas krašto pažinimas.

Mokiniais gali būti lietuvių linga kompanija nuvažiavo į 
žaisti su Šv.

Bostono Lietuviai Tremtiniai 
ruošia Lietuvos okupacijos ir 
birželio 14-15 dieną lietuvių 
masinio trėmimo į Sibirą minė
jimą. Minėjimas įvyks, šių me
tų birželio mėn. 18 d., 7:30 vai. 
vakaro, šeštadienį. Bus paskai
ta ir meninė dalis. Įžanga lais
va ir aukos nebus renkamos. 
Vieta ir smulki minėjimo prog
rama bus paskelbta vėliau.

Sekmadienį, birželio mėn. 19_______
d., 16 vai. Šv. Petro lietuvių sužjnota, ____ v-—. ______ ________  —
parapijos bažnyčioje So. Bosto- Savings Bank parduoda savo toju. Būtų labai pageidaujama,! toniečiai vis tik rungtynes lai-

Geg. 19, South Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugija viename 
iš savo skaitlingiausių susirin
kimų, kurios nariai perpildė ne 
tik salę bet ir i 
vienbalsiai nutarė atšaukti pir- 
mesnįjį nutarimą — statyti 
naująjį namą senoje vietoje.

Tą nutarimą atšaukė todėl, vaikučiai (berniukai ir mergai- Nashua, N. H.
kad draugijos pirmininkas adv. tės) nuo 6 iki 10 metų am- Kazimiero parapijos lietuviais 
Jonas J. Grigalius pranešė, jog žiaus. Esant nežymiam amžiaus jaunuoliais. Nežiūrint įvairių 

kad South Boston nukrypimui susitarti su moky- nuotykių kelionėje, South bos-

F (žymas,
šalutinį kambarį,' ...

Po pietų, tą pačią dieną, So. 
Bostono Vyčių ratelis su skait-

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mase.

Joseph W. Cas
(KASPERAS)

ffcsldotuviu Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį • 
KoplyCia Šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

ne bus atlaikytos šv. Mišios su 
atatinkamu pamokslu, nukan
kintų Lietuvoje ir Sibire ir ten 
knečiančių lietuvių intencija.

Pranešėjas.
So. Boston, 1949 m. 
gegužės mėn. 25 d.

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas ~
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
namą kurs randasi ant kampo kad tomis pamokomis pasinau- mėjo ir grįžo linksmi į Bostoną. 
Broadway ir E gatvių. > jdotų ne tik tremtinių, bet ir se-

Valdyba ir Naujo Namo Ko
misija gana nuodugniai apžiū
rėjus tą Banko namą rado jį 
tinkamu šios draugijos tiks
lams. Jis esąs miesto įkainuo
tas (asesytas) $70,000.00 ir už 
tokią maždaug kainą bankas 
sutiktų jį parduoti, nes statosi 
sau naujas patalpas kitoje vie
toje. Todėl D-jos valdyba, 
rektoriai ir namo komisija 
komendavo su sąlyga jei 
samdyti inžinieriai jį ras 
kankamai tvirtu ir jei bus 
Įima gauti leidimą (laisnį). 
sirinkimas šią rekomendaciją 
vienbalsiai priėmė.

Minimas namas yra keturių 
aukštų tvirtos statybos ir vie
nas iš puikiausių South Bos
tone. (Skersai E gatvės nuo i parodė savo gabumus dainų ir 
“Darbininko” namo). Pirmą.šokių srityse, 
aukštą užima S. B. Savings Į Trumpa komedija “Barbės 
bankas; antrąjį Bostono miesto Edukacija” buvo suvaidinta 6- 
knygynas, trečiąjį ir ketvirtąjį to ir 7-to skyriaus mokinių, 
aukštą užima masonų organiza- Mažytė šokėja Georgianna Ta- 
cijos, kur yra įrengta didelė mulytė visus sužavėjo 
salė ir jų ložų kambariai, virtu- įnišku “ABC” šokiu, 
vė, ir LL

Įsigijus minėtą namą už maž- si iš tremties, sujaudino visus 
daug minėtą kainą draugija ga- tėvynės mylėtojus deklamacija 
lėtų pravesti reikalingą remon
tą neužsitraukdama visai sko
los (nes dabar turi virš $100,- 
000.00 pinigų) tuom tarpu nau
jo namo su atatinkama sale 
pastatymas atsieitų apie $200,- 
000.00, todėl šiam sumanymui, 
balsuojant, priešingų nebuvo.

Nashuaiečiai pasižadėjo at- 
nųjų Amerikos lietuvių vaiku- vykti į Bostoną ir tęsti rung
čiai. Pamokos vyks kiekvieną 
šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. 
Mokytoju pakviestas p. Henri
kas Kačinskas.

Jaunimo Koncertas
Sekm. geg. 22 d. Šv. Petro 

bažnyčios salėje įvyko nepa-
di- prastas parengimas. Parapijos 
re- j mokyklos jaunimas, 
pa- 
pa- 
ga- 
Su-

tynių kontestą.
Trečiadienio vakare, geg. 25 

d., Vyčių ratelis nuvyko į Fran- 
klin Field Mattapan ir žaidė 
prieš šv. Angelos parapiją.

P. Jurgis Aukštikalnis-Hill, 
prityręs baseballininkas, yra 
manageris Vyčių ratelio ir su 
pagelba p. Juozo Leščinsko kas 
vakarą lavina ir organizuoja 
lietuvių ratelį.

Didelė garbė So. Bostono Vy
čių Algirdo kuopai, kad ji or
ganizuoja lietuvių jaunimą. 
Taip pat didelė garbė biznieriui 
p. W. Skudris ir kitiems, kurie 
materialiai remia lietuvių ratelį.

W AITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Wdtt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368vadovau
jamas Nukryžiuoto Jėzaus Se
selių, suvaidino gražią lietuviš
ką programą. Vaikelių Darželio 
ir pirmo skyriaus mažyčiai pa
linksmino žiūrėtojus įdomiais 
kostumais, savo 
ninko šokiais ir 
ir 7-to skyriaus 
klamavo “Malda

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary PubUc)

Patarnavimas diena ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer-- 
menima dykai. Aptarnauja Cam-, 
bridge ir Bostono kolonijas še- 
miauskmis kainomis.

Kainos tos paCioo ir J kitus 
miratut «

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434., .

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

mario, nuo histerijos ir žemų 
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. Broadw*y, 

So. Boston 27, Mmb.

UŽBisakyite Toniko Pm Mus 
Prist&tom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington,

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

Ru SO 8-3729 »O 8-4S18

umuanjan rumniiT to.

orkestra, ūki- 
dainomis. 6-to 
mergaitės de- 
už Tėvynę” ir Lankėsi

, 'iš So. moder-
“ABC” šokiu. Dalina

Mockapetrytė, neseniai atvyku-

apie pavergtą Lietuvą. Progra
mą užbaigė Robertas Mikalke- 
vičius, pagiedodamas “Avė Ma
ria”. Parapijos kunigai, daly
vavę parengime, padėkojo pa
rapijos seselėms, kurios sunkiai 
dirbo, lavindamos jaunus veikė
jus, ir išreiškė padėkos žodį vi
siems programos dalyviams ir

Antradienį, “Darbininke" lan
kėsi {K>nios Mary Kostas iš 
Newark, N. J. lydint mūsų se
nai skaitytojai ir “Darbininko” 
rėmėjai p. Elzb. Leščinskienei 

Bostono. Atsilankymo
progą p. Mary Koslas užsipre
numeravo metams “Darbinin
ką.”

Lawn Party
Šįmet Šv. Petro parapijos 

LAWN PARTY įvyks birželio 
25 ir 26 dienomis. Šv. Vardo 
Draugija rengia milžinišką 
Lawn Party parapijos bažny
čios atnaujinimo fondo naudai 
ir tikisi visiems suteikti progą 
linksmai praleisti laiką.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boeton 8-2608
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rudenį 
namą- 

sene-

Dievo ir gerų žmonių pagelba 
jis tikisi tas savo pareigas tin
kamai atlikti.

Arkivyskupo Labdarybės Vajus
J. E. Arkivyskupas Pranas 

Keough ką nors naujo pradėjo 
Baltimorės arkivyskupijoj, pra- 
vesdamas per 10 dienų sėkmin
gą labdarybės vajų, kurs sukė
lė grynais pinigais arti $650,- 
000. Kitais metais buvo daromi 
pasižadėjimai, samdomi profe
sionalai vajaus vedėjais, šįmet 
Arkivyskupas šį visą darbą pa
vedė vienam kunigui, kurs susi
rado sau padėjėjus ir per 10 
dienų vajus buvo atliktas.

Šv. Alfonso parapija nebuvo 
pirmutinė, bet ir ne paskutinė. 
Pirma vieta teko ŠŠ. Pilypo ir 
Jokūbo parapijoms, kurios kle
bonas yra Vyskupas Shehan. 
Ten surinkta per 10 dienų virš
$22,000. ŠŠ. Sakramento para- tą naštą ant savo pečių ir su 
pijoj suaukota arti $20,000. Šv. 
Alfonso parapija užbaigė vajų 
su $7,000. Atsižvelgiant į tai. 
kad mūsų parapijoj visas dar
bas buvo atliktas laiškais, tąja 
suma tikrai 
ti.

Kleb. kun. 
damas kaip 
rapijiečiams
tą sekmadienį, štai ką pasakė: tuos metus šis ąžuolas išaugo į 
“Ačiū visiems, kurie atminė se- didoką medį. Kas metai lietu- 
nelius ir našlaičius, prisidėdami viai vyksta į Annapolis tą Lie- 
savo aukomis prie Labdarybės tuvos medžių karalių aplankyti, 
vajaus. Tiems, kurie galėjo kuris aplankymas yra surištas' 
duoti, ir nedavė, reiškiu giliau- su tam tikromis apeigomis, 
šią užuojautą, nes jie savo

šykštumu nuskriaudė ne sene
lius ir našlaičius, bet SAVE. 
Nei vienas iš mūsų nieko nepa- 
siimsime su savimi į karstą. 
Karste kišenių nėi-a. Turtuolis 
ir šykštuolis negali būti laimin
gi. jei jie nesidalina savo gėry
bėmis su pavargėliais”.

Arkivyskupas dar šį 
pradės statyti milžinišką 
prieglaudą Baltimorės
liams ir našlaičiams. Tai jo yra 
pirmas užsimojimas, kaip Bal
timorės arkivyskupijos ganyto
jo. nes jis viešai pareiškė, kad 
jis nustebo radęs Baltimorėje 
tiek daug senų žmonių, kurie 
neturi kam juos prižiūrėti, jais 
rūpintis. Kuomet jis buvo pa
skirtas arkivyskupu, jis paėmė

Metinė Kelionė į Annapolis 
galima pasidžiaug-l Jau prabėgo 13 metų nuo to

I laiko, kai Baltimorės lietuviai 
dr. Mendelis. dėko-' pasodino Marylando Valstijos: 
kunigams taip pa- sostinėje netoli atstovų buto iš 
už jų aukas perei-1 Lietuvos atvežtą ąžuolą. Per

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

Gros - AL STEVENS ORCHESTRA
Vasarėlė jau plačiai pravėrė du

ris j 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, į kurį 
suplaukia žmonės nevien iš Nau
josios Anglijos, bet atvyksta net 
iš tolimų miestų ir apylinkių.

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

Įžanga tik 25c. Kviečiame visus

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

Bušai išeis nuo “Darbininke” namo 1 
vaL p.p. Iš daržo grįš 8 vaL vakare. Ten 
ir atgal tikietas $1.25.

Iš Cambridge busai išeis nuo bažny
čios 12:30. Round taip tikietas $1.25.

,rint lietingo oro. virš 200 asme-
- nų atliko tą metinę kelionę.
Šiais metais
me dalyvavo 

iNew Yorko, 
mūsų parapijos klebonas, kun. j stovų, ką tik 
dr. Mendelis. Taipgi dalyvių,tuotam, bute. 

I tarpe matėsi gan skaitlingas 'prasidėjo kun. 
| būrys dar neperseniai atvyku- j malda kurios Dainos
šių iš tremties lietuvių. Nuotai-I

Sekmadienį, geg. 22 d., nežiū-;ka buvo kuo puikiausia. atgiedojo Amerikos ir Lietuvos

Atvykusius svečius Annapo- himnus ir Maryland Valstijos 
lyje priėmė patsai gubernato-' giesmę.

Antanas Miceika, Baltimorės 
trukdant apeigas lietuvių draugijų pirmininkas, 
buvo atlikta at- trumpai perstatęs lietuvių atvy- 
naujai atremon- kimo į Annapolis tikslą, pakvie- 

Dienos iškilmės
dr. Mendelio

išvažiavi- rius, Jo Ekscelencija Preston!šiame
vice-konsulis iš

p. Stašinskas
Lane. Lietui 

ir lauke, viskas I

Nauji Tremtiniu Transportai
(Pradžia 2-rame pusi.)
Rimšaitė, Paulina į Cam

bridge, Mass.
Sefleris, Zigmas, Joan- 

smepė į Lietuvos ir jos žmonių'nat Zigmas į Chicago, Dl.
. - . .. ’ Sendzikaitė, Petronėlė į

1

iilii .....
.•-ii:

—

Birželio 6
JOHN HANCOCK turės f

telefono nauja numeri,
jungenti visus departamentus

HANCOCK t

6-6000
JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY

200
BERKELEY STREET, BOSTON 16, M A S S A C H U S E T T S

te gubernatorių Lane kalbėti.
Jo Ekscelencija jausmingai at-l

i T įafiHfAc ii* irvo Tmnnill '

vargus ir ragino visus lietuvius 
būti ne tik gerais šio krašto pi- NewOrleans7La? 
liečiais, bet ir dorais žmonėmis.. Sestakauskas F 
Buv. tremtinių vardu ilgai ir janina į Chicago, UI. 
ugningai kalbėjo Petras Jaras, Šiugžda, 
tik du mėnesiai atvykęs iš Vo- Brooklyn, N. Y. 
kietijos. Kalbėjo P. Stašinskas, r- 
Nadas Rastenis, Jurgis Džigas, Įomeja

Sestakauskas, Petras,

Šiugžda, Ju s t i n a s į

Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Czesna, Anna į Chicago, 
Illinois.

Galinis, Jonas, Agota į * 
Kearny, N. J.

Genat, Anna, Erwin, E- 
rika į Brooklyn, N. Y.

Gregeris, Liudas, Eduar
das į Sandoval, III.

Kiktitis, Kristupas, Vik
torija į Collinsville, UI.

Lukoševičienė, Paulina į 
Elizabeth, N. J.

• Mazuraitis, William į 
Braddock, Pa.

Mickūnas, Vladas į So. 
Boston, Mass.

| Micpovilienė, Anna, Ra-

Spakauskas, Pranas, Sa- 
Vaidotas Algir- 

Antanas Dianginis ir kitu das į E. Hartford,’ Conn.
Apeigos užtruko v rš dviejų Stanaitis, Urta į Wal- 

valandų. Antanas Miceika, pa- lingford, Conn. 
dėkojęs visiems dalyviams, pa- Suopys, Vytautas, Ur- 
kvietė kun. dr. Mendelį tarti šule, Algimantas į Phila- 
paskutinį žodį ir atkalbėti mai- delphia, Pa. . .. . „ . . kt v
dą. Kun. Mendelis visų pirma Sviderskas, Petras į De- 1 oroOKlyn, N. x.
priminė apie Tag Days BALF-o troit, Mich. I . Noyak, Marijona Anna,
reikalams, kurios miesto mero Tilindis, Martynas, Olga, Julijona, Marija, Elena J 
yra mums leistos birželio 15, 11 Algis, Dalia į Chicago, UI. ChlCa£O» 1.
ir 12 d.d. Jis pats pasižadėjo su Trimakas, Antanina, ALr imigracijos
dėže stovėti ant gatvės, prašy- Kęstutis, Aristidas, Dio-, Z—
damas išmaldos savo viengen- nyzas į Elizabeth, N. J. ■ IVHBftC CifElPIUil
čiams, kenčiantiems tremties Tubis, Mečislovas, Juli-, !’AHuUj jKlLdIMAI
vargus. ja, Algimantas, Laima į .

Į Savo kalboje kun. dr. Mende- Brockton, Mass. ;.... , ’.. __ . _ klausančios pne siuvimo klubų
lis ragino visus susirinkusius VanakojlS, Kostas 1 Dor- ir panašių organizacijų į didelę 
būti ištikimais katalikais, nes chester, Mass. Fabric Kompaniją dėlei fabric
lietuvis, kurs pameta savo tikė- Vitkus, Juozapas, Apolo- mainymo už darbą. Turite turė
jimą, yra išgama, kaip Dievui nija į Waterbury, Conn. iu trr arfa 9
taip tautai. Jis priminė susirin- Apie Š. m. birž. 3 d., lai-' 1 HUBBARD 2*1133(3) 
kusiems ,kad Lietuvos partiza- vu “Marine Tiger” į New —— į
nai, kurie kovoja už Lietuvos ■ ■ 
laisvę, nepriima netikėlio į savo me juos ir padėkime jiems. At- 
eiles, kalba kasdieną rožančių kalbėjus maldą, visi keliaunin- 
ir reikalauja kunigo patamavi- kai sugrįžo į Lietuvių salę, kur 
mo, atlikdami išpažintį prieš buvo prirengti skanūs pietūs, 
bent kokį svarbų užsimojimą. Tai buvo atmintina diena.

, Jis maldavo visus laikytis 
vienybės. Prašė senesnių lietu
vių amerikiečių atjausti tremti
nių vargus, tiesti jiems brolis- TAG DAY. Mūsų gerasis meras 
ką pageltos ranką, jų neišnau- Thomas D’Alesandro leido lie- 
doti, nebūti žiauriais su jais, tuviams rinkti aukas gatvėse 
nes mes amerikiečiai niekados birželio 10, 11 ir 12 d.d. Reikia

• . nesuprasime tų kančių, tos bai- darbininkų. Galima užsiregis- 
■ mės, to alkio, to vargo, kurį truoti Lietuvių Salėje arba kle- 
’mūsų tremtiniai turėjo iškėsti bonijoj.
raudonųjų sovietų pragare ir -
nacių naguose. Mokyklos vaikučių metinis

Kun. dr. Mendelis kvietė vi- piknikas įvyko trečiadienį, bir
aus buv. tremtinius kreiptis į jį želio 1 d. Kvotimai kitą savaitę, 
su savo vargais. Jis žadėjo Iškilmingas mokyklos užbaigi- 
kiekvięną sušelpti, kiekvienam mas sekmadienį, birželio 12 d. 
padėti. Pranešė iš anksto, kad Paruošta įdomi programa, 
šeštinėse per visas šv. Mišias ■
bus rinkliava buv. tremtinių Klebonas kun. dr. Mendelis 
reikalams, atvykusių į Baltimo- džiaugiasi, kad vis didesnis 
re, kad padėjus jiems tinkamai tremtinių skaičius užsirašo pa- 
įsikurti šiame laisvame krašte, rapijon. Apskaičiuojama, kad 
Tremtiniai tai yra mūsų VIL- per pereitas 10 dienų atvyko a- 
TIS čia Amerikoje nykstančios-pie 50 naujųhetuvrų į Battimo- 
lietuvybės išgelbėjimui. Mylėki- rę. Sveikiname!

Nuotrupos

I

/

Visi juda-kruta, ruošiasi prie

JUOZAS MSmSKaS
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595 
Umoeinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

OtL RASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

6«te CHy Monument Co. 
GRANITE MEMORIALS
821 W. Hollis SL, 

Nashua, N. H. .
Nsrintisji pas mus atvykti, tslefonup- 

kito Nasfcua 4251. Transpsrtacija 
dykai, nstidrint, kad nspirktumdta.




