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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisūs vadintis geru 
Bažnyčioa vaiku.

DUBININKAS
AMERIKf R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

• Ką Maskvos žmonės matė .
Amerikoj

• Jūs patys to Bežino jot
• Komentarai?... Jūsų pačių

•

Mes, lietuviai, išgyvenę pir
mąjį bolševikmetį Lietuvoje, 
tikrai ir visam nuogume esame 
matę bolševikų negirdėtą nekal
tų žmonių terorą ir prisiklausę 
pragaištingos ir nešvarios melų 
propagandos. Deja, per sukles
tėjusios Lietuvos Nepriklauso
mybės laikotarpį mes matėme 
ir tikrai gražų gyvenimą, tai 
mes mokėjome ir mokame at
skirti grūdus nuo pelų.

Gi tie, kurie gyvena užguiti, 
pažeminti ir nužmoginti pačioj 
Sovietų Sąjungoj — žinoma, ir 
nebesusigaudo kas dedasi lais
vam pasaulyje. Jie, kartais, 
gal ir palaiko už gryną pinigą! 
tą nešvariąją bolševikišką pro
pagandą apie gyvenimą kituose 
kraštuose. Tačiau, ypač spaudo
je skelbiami komunistų akiplė
šiški tvirtinimai — prasiskver
bia ir j laisvąjį pasaulį, kur jau 
tikrai galima suprasti begėdiš
ką bolševikų melą.

Štai ką rašo sovietinis propa
gandinis žurnalas “Znamia” a- 
pie gyvenimą Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Esą, ameri
kietės moterys visuomet bijosi, 
kad lauke jų nepagautų lietus, 
nes jų suknelės esančios iš to
kios blogos medžiagos, jog taip 
traukiasi po, lietaus, kad vėliau 
nebegali apsivilkti jomis net 
maži vaikai... Gi vyrai — taipo
gi nelaisvi nuo tokio pavojaus, 
nes jų kostiumai, esą, pagamin
ti iš medžiagos, su didele prie
maiša... popieriaus. Lietaus ne-

taačii SHahrinį Kunigys
tės JuMUeįg -

Kun. Mykolas Dauman
tas, Girardville, Pa., lietu
vių parapijos klebonas, 
sekmadienį, birželio 12 d. 
š. m. švenčia kunigystės 
25 metų sukaktį.

Tą dieną Jubiliatas ku
nigystės sukaktį atžymės 
iškilmingomis pamaldo
mis, o parapijiečiai jį pa
gerbti rengia bankietą su 
gražia programa.

Jo iškilmėse dalyvaus J. 
E. vyskupas V. Brizgys, 
Prelatai — J. Balkūnas ir 
J. Miliauskas, daug kuni- 

18*4. tarp kurių bus ir kun. 
i Jonas S. Švagždys, Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserų 
vienuolyno kapelionas.

Sveikiname garbingą Ju
biliatą ir linkime Dievo 
palaimos.

Acheson Reikalauja Užbaig
ti Derybas Berlyno 

Klausimu
Jung. Vals-
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^.'Palaimintoji Bus Priskirta į
Boston, Mass. — šiomis 

dienomis Massachusetts 
Commission of Displaced 

iPersons pirmininkas Wal- 
,ter Bierenger turėjo pasi- 
' tarimą su Gubernatorių 
iPaul A. Dever išvietintų 
žmonių (DP) reikalais. Po 
to pasitarimo Gub. Dever 
kreipėsi į Massachusetts 
valstijos kongresą, kad sėlio,

— _ — - — — — --  --- — I “ — “ -

*
Šventuosius Birželio 12

Po daug metų jos mirimo kraujas 
tekėjo iš jos širdies

I *• '

VLIK’o vadai — Prel. M. Krupavičius ir min. V. 
Sidzikauskas, išbuvę šiame krašte keturis mėnesius, 
atlankę JAV valdžios įstaigas ir visas didesnes Lietu
vių kolonijas, gegužės mėn. 25 d. išskrido atgal į Eu-inekūtų skriaudžiami ir iš-
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York, Pa. — Kada Palai- šant Seserims .vienuolėms, 
mintos Mary Joseph Ros- buvo išimta ir padėta vie- 

Gailestingumo P. nuolyno koplyčioje kaipo 
paskirtų $10,000 DP glo-- Marijos vienuolyno įstei- relikvija.

iboįimo reikalams. Ifirėios. kūnas buvo iškastas' -...-. —
Kaip žinoma, Gubernato

rius yra paskyręs Komisi
ją Išvietintiems Žmonėms 
sutikti. Tačiau be pinigų 
Komisija nieko negali iš
vietintiems žmonėms pa
gelbėti. Komisijos nariai 
dirba be atlyginimo. Bet 
jai reikalingas sekreto
rius, kuris dirbtų pilną lai
ką ir už savo darbą gautų 
atlyginimą. Tada ir išvie
tintiems žmonėms galėtų 
pagelbėti surasti darbus, 
prižiūrėti, kad atvykusieji

Paryžius
tybių sekretorius Acheson 
pareikalavo Užsienio Mi- 
nisterių Tarybos, kad įsa
kytų savo militariams ko- 
mandieriams užbaigti pa
sitarimus dėl Berlyno, pre
kybos ir transportacijos.

Užsienio Ministerių kon
ferencijoje nepadaryta jo
kio progreso.

1,

ropą. čia juos matome New Yorko Intemational Air- 
porte, besiunčiant savo paskutinius atsisveikinimus 
broliams amerikiečiams. ALT.

Atvyko Daug Lietuvių Tremtinių

trfakšmauja

Pereitą antradienį, bir
želio 7 d. ir trečiadienį, 
birželio 8 d. į New Yorką 
ir Boston, atvyko daug

49; Wisconsin, 31; Loui- 
siana, 24; Iowa, 23; Mas- 
sachusettš, 27; Maryland, 
16; Indiana, ; Minneso-

teis-New York — Prie 
mo rūmų, kuriame dabar 
teisiama 11 Amerikos ko
munistų vadų, susirinko 
apie 500 komunistų minia 
ir keturias valandas šaukė 
ir dainavo, reikšdami savo 
nepasitenkinimą. Jei kas 
nors panašaus įvyktų So
vietu Sąjungoj, tai tokie 
žmonės būtų nieko nelau
kiant pasiųsti ten, iš kur 
jau niekas nesugrįžta.

Rhode Island, 12; Virgi- 
nia, 11; Florida, 10; Mis- 
souri, 9; South Carolina, 
6; Maine, 4; Montana, 4; 
North Carolina, 7; Texas, 

J4; Washington Statė, 4;
3; South Datų žmonių. Tai didžiausias Į 9.

ir 15-tas laivas atvykęs į.
Bostono uostą.

Atvykusieji ‘Gen. Hol- 
brook’ laivu į Bostoną pa
siskirstė šiaip: New York, 
325; Illinois, 100; Pennsyl- 
vania, 96; California, 78; 
Miehigan, 77; New Jersey, 
60; Connecticut, 52; Ohio,

tilpo’” antradienį,
birželio 7 d. “Darbininko” 
numeryj).

Pažymėtina, kad į Bos
toną laivu ‘Gen. Holbrook’ 
atvyko apie 1100 išvietin-

Žmonės, vaikš- 
primena gyvus

Jeketerina Ne-

tai”), kurie išge-
riausios rūšies medžiagos (ame
rikiečiai pasakytų: “first-
hand”), tačiau juos — tegalį 
nusipirkti tik milijonieriai...

Toliau — dar detališkiau. Du 
sovietų piliečiai, kurie rašo, kad 
praleidę ilgesių laiką begyven
dami JAV-bėse, dar šitaip ap
rašo Ameriką. Pirmoji — Jeke
terina Nefedova, kuri su vyru 
gyvenusi Washingtone dvejus 
metus laiko, taip rašo: “Aš bu
vau nustebinta to didelio mies
to nešvarumu, siauromis gatvė
mis, tamsiais dangoraižiais. Tas 
miestas — primena tamsią, ap
rūkusią kalvę, 
čioja gatvėmis, 
lavonus”.

Apsilankiusi
fedova į Washingtoną, esą ma
čiusi milžinišką daugybę bedar
bių, kurie vaikščioję kampas 
nuo kampo ir klausinėję darbo. 
Ji taipogi Amerikoje pastebėju
si, jog tos šalies moterys esan
čios labai prispaustos — uja
mos: vienoj valstijoj jos netu
rinčios teisės į pinigus, kitoj — 
į vaikus, trečioj — į socialinį 

gyvenimą...
Vieną tiktai gerą privalumą 

Amerikoje Nefedova radusi — 
tai gerą medicinišką gydytojų 
priežiūrą. Esą, ji Washingtone 
pagimdžiusi kūdikį ir labai ge
rai buvusi gydytojų prižiūrima. 
Deja, tai labai esąs brangus pa
tarnavimas ir mediciniškas gy
dymas mažai kam prieinamas... 
Dėl tos priežasties, kaip rašo 
toji sovietų pilietė, dešimtys 
tūkstančių Amerikos vaikų ser
ga tuberkulioze, malarija ir 
reumatiniu karščiu. Amerikoj 
nėsą laisvos slaugių praktikos 
ir Jaisvų vaikų darželių...

Gi vyrų atstovas — Stalino 
automobilių planavimo inžinie
rius K. Malkov rašo, kad Ame
rikoj, esą, pilnos gatvės elge
taujančių įvairių muzikantų. 
Be to, jis matęs daug žmonių,

Tęsinys 2-rame pusi.

rt

Kino "Komunistų” Sąrašas 
įtrauktas Į Coplon Bylą

lyginti kilusius nesusipra
timus.

Molotovas — Kinijos 
GUėjas

Kaip žinoma .Sovietų Są
jungos Užsienių Reikalų 
Ministeris Molotovas nuo 
savo pareigų buvo atleis
tas ir jo vieton buvo pa
skirtas p. Vyšinskis. Kilo

Į gėjos, kūnas buvo iškastas 
rugsėjo, 1938 m., 58 m. po 
jos mirties, tai ne tik jos 
kūnas buvo nepagadintas, 
bet jos širdis išliejo švie
žią kraują.

Apie šį stebuklingą įvykį 
papasakojo Gailestingumo 
P. Marijos vienuolyno na
rės, laukdamos savo įstei
gėjos kanonizavimo (pri
skyrimo į šventuosius) 
Švč. Trejybės sekmadie
nio, birželio 12 d. š. m.

Palaimintosios užtarimu 
įvyko keletą stebuklų — 
sergantieji neišgydomomis 
ligomis pasveiko.

Palaimintoji Mary Jo
seph, italė, įsteigė vienuo
lyną rugp. 10, 1837.

Būsiančios šventosios 
kūnas 
naujais vienuoliškais rū- vo 
bais, įdėtas į naują karstą kareiviai, 
ir patalpintas naujoje kop- Tai pirmas toks atsitiki- 
lyčioje Romoje kaipo re- mas Graikijos kovose su 
likvija, o jos širdis, pra- sukilėliais.

hfctatinės pa$t| «WvWs 
ir H

VVashington, D. C. —
Svarstomas įstatymo pro
jektas, kuris įgalintų 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse paštą tiekti orlai
viais ir kaimui.

Gr
įsiveržė į Bulgariją

buvo

Atenai —Jungtinių Tau
tų organizacijos oficialus 
stebėtojas Graikijoj pa
reiškė, kad Graikijos ka
riuomenė įsiveržė į Bulga
rijos teritoriją ir tenai su
naikino graikų sukilėlių į- 

aprengtas sistiprinimus, iš kurių bu- 
apšaudoma Graikijos

-r'
<1tai padaryta. Buvo many

ta, gal jis jau pakliuvo į 
tėvelio Stalino nemalonę, o 
gal jis gavo kokius nors 
naujus uždavinius. Dabar 
Vakarų valstybės patyrė, 
kad p. Molotovas savo 
aukštose pozicijose tvirtai 
laikosi ir turi dar gavęs 
specialų uždavinį globoti 
Kiniją ir tinkamai išnau
doti Kinijoj tiesiog žaibiš
kai vykstančius komunis
tų laimėjimus.

Taigi dabar 400 milijonų 
Kinijos globą perima So
vietų Sąjunga, p. Moloto
vui vadovaujant. Ankš
čiau tąją globą turėjo 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Didžioji Britanija.

« Streikierius
Berlynas — Keturi Rusi

jos karininkai puolė ir su
mušė streikuojančių Ber
lyno geležinkelių darbinin- 
kj vadus, kada 200 strei
kuojančių darbininkų bu
vo įsibriovę į Amerikos 
sektoriaus centrą.

Raudonųjų karininkai 
baisiai supyko pamatę, 
kad įsibriovusieji streikie- 
riai į Rusijos kontroliuo
jamą Berlyno geležinkelio 
namą nuo sienų nutraukė muaiuj
Stalino ir Lenino paveiks- ’čių įsistiprinimų vietoj, 
lūs. Jie puolė streikierius,.Kovos buvo baisios. Bet a- 
juos mušė ir išvijo iš to merikiečiai su britais vo- 
nąmo. i kiečių įsitiprinimus ir vo-

Atvykus Amerikos sek- kiečių kariuomenės atspa- 
toriaus vokiečių policija rūmą palaužė, šiais me- 
numalšino riaušes ir at- tais birželio 5 d. tų kauty- 
statė tvarką. nių jubiliejų Prancūzija,

Pasirodo, kad vokiečiai dalyvaujant Amerikos ir 
vis daugiau ir daugiau ky- Britanijos atstovams, gra- 
la prieš raudonuosius. Ga- žiai paminėjo.

ti būti privers Rusiją atsi
sakyti nuo geležinkelių 
kontrolės.

kota, 3; Čolorado, 2; Ten- 
jnessee, 2; Georgia, 1; Ken- 
’tucky, 1; Oregon, 1; ir W.
Virginia, 1.

Atvykusius pasveikino 
Massachusetts Komisijos 
Dėl Išvietintų Žmonių vice 
pirm. Mrs. Oliver Cope an
glų ir vokiečių kalba ir tos 
Komisijos narys p. Anta
nas F. Kneižys lietuvių 
kalba. Taipgi plokštelėmis 
buvo transliuojami muzi
kos kuriniai ir dainelė 
“Sapnai”, įdainuota Onu
tės Kaskas, Metropolitan 
Operos artistės.

Lietuvaitės, vadovau
jant kun. A. Abračinskui, 
Arkidiecezijos atstovui, | tuojami, su kitais Didžio-
patamavo išvietintiems 
žmonėms uoste. Taipgi iš 
New Yorko buvo atvykęs 
p. K. Baltramaitis, NCWC 
atstovas, ir kiti tos orga
nizacijos atstovai.

t

VVashington, D. C. —Šio- tono Universiteto 
mis dienomis parsidėjo Ju- dentu” ir kitais." 
dith Coplon, buvusio Tei- Paskelbtieji užginčijo, 
singumo Departamento kad jie tokiais nėra ir pa- 
pareigūno, byla. Jis kalti- reiškė, kad tai esą “absur- 
namas išdavyste.

Bylos eigoje .perskaity
tas slaptas FBI raportas, 
kuriame figūruoja keletos 
įžymių kino aktorių ir ra
šytojų vardai, kaipo Ko
munistų partijos nariai ir 
jų pakeleiviai. Tame ra- mai Paryžiuje vyko viešai, 
porte yra vardai — Fred- 
ric March, Edward Robin- 
son, ir daug kitų.

Kitame FBI sąraše yra 
ir mokslininkų vardai, 
kaipo “įžymūs Komunistų 
partijos pakeleiviai kartu 
su Daniel L. Marsh, Bos-

das ir šmeižtas”.

prezi-
Akiai taikosi Airi jos

Anglijoje yra daug ai
rių .Jie lygiai buvo trak-

*

Sąjungininkų invaztlM j 
Prancūziją ptminėjtaB

Kaip žinoma, prieš pen
ketą metų Amerikiečių ir 
Britų kariuomenės išsikė
lė Prancūzijoje, Norman-. 
dijoj, stipriausioj Vokie-

Nesusitaria, nei viešai, 
nei slaptai kafcėdani

Paryžiuš — Keturių di
džiųjų valstybių pasitari-

Bet susitarimų neprieita. 
Tuomet sumanė posėdžiau
ti slaptai. Bet ir tokiu bū
du klausimus svarstant, 

i nesusitariama. Dabar, už
baigai, vėl nusistatyta pa
posėdžiauti viešai ir pasi
tarimus užbaigti.I

KVIETIMAS
Lietuvių R. K. Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 

Centro Valdyba šiuomi maloniai kviečia visus lietu
vius, pritariančius šios Sąjungos veiklai, atsilankyti į 
jos Seimą, įvyksiantį š. m. birželio m. 26-27 d. Šv. 
Pranciškaus parapijos svetainėje, 94 Bradford St., 
Lawrence, Mass.

LDS Centro Valdyba.
»

DĖMESIUI!

Šiame “Darbininko” nu- 
meryj pradedame talpinti 
įdomų straipsnį, pavadin
ta: “DU, KURIE NIEKAD 
NEAPVILIA”, kurį para
šė kun. .Lic. L. Gižinskas, 
Lietuvoj ir tremtyje pla
čiai žinomas rašytojas.

Tikimės, kad Gerb. ‘Dar
bininko’ skaitytojai mielai 
skaitys šį kun. Lic. L. Gi- 
žinsko beletristinį kūrinį. 
Jeigu Tamstoms panašūs 
kūriniai patinka, tai para
šykite laiškelį ar atvirutę.

Nuoširdžiai dėkojame 
kun. Lic. Leonardui Gi- 
žinskui už bendradarbia
vimą.

sios Britanijos piliečiais. 
Mat ir atsidalinusi Airija, 
nors ir buvo visai savysto- 
vi, buvo laikoma dar prie 
D. Britanijos karūnos. Bet 
pastaruoju laiku, Airijos 
nepriklausomoji respubli
ka visus priklausomumo 
ryšius su D. Britanija nu
traukė. Didž. Britanija iš
leido specialų įstatymą, 
pagal kurį airiai ir toliau 
gali palikti D. Britanijos 
piliečiai. Bet tuo įstatymu 
ligi šiam laikui pasinaudo
jo tiktai 28 Anglijoj gy
venantieji airiai.
MMs gaisras Argentinoje

Benos Aires — Buenos 
Aires mieste kilo gaisras 
moderniškam tekstilės fa
brike, kurs tą fabriką su
naikino. Nuostolių pada
ryta apie 10 milionų dole
rių sumai. Du gaisrinin
kai žuvo, o penki buvo su
žeisti.

Lietuvių Rado Programa
WESX—1230 kilocycles — WV0M—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

šeštadienį, birželio 11 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 12, 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

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

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
966 W. Broadvay So. Boston 27, Mana.

Tetephoaai: SOvth Sostam 8-2680 arta NOrvrood 1-1448

i



KOLEGIJA APDOVANOJO TEI
SIŲ DAKTARO LAIPSNIU

Juomb ir Vincas; seserys: Ele
na, Julijona, One ir Nukryžiuo-MIRĖ DIDIS LIETUVIŲ DRAU-I CAIOME.MASS.

GAS MOKSLININKAS EKBLAW [NAUJAS KRISTAUS TARN AS lto*> -1®““6 Se“° VuĮ“

MIAIUES PASHNS

Antradienį, birželio 7 d. 
š. m. kun. L. Mendelis,
S. T D., Šv. Alfonso lietu
vių par., Baltimore, Md., 
klebonas, pasakė bakalau- 
rato pamokslą Mount St. 
Mary’s Kolegijoj, Emmits- 
burg, Md. tos Kolegijos 
141-se mokslo užbaigimo 
ceremonijose.

Šia proga Kolegija apdo
vanojo kun. L. Mendelį, S.
T. D., teisių daktaro laips
niu. Šiais metais sueina 25 
metai kaip kun. L. Mende
lis užbaigė Mount St. Ma
ry’s Kolegiją ir jis taipgi 
pagerbtas LL. D. garbės 
laipsniu. Kun. Dr. L. Men
delis užbaigimo metais bu
vo vienas iš studentų kal
bėtojų. Jis taipgi gavo ke
lius pažymėjimus ir senjo
ro auksinį medalį už pasi
žymėjimus moksle.

Kun. Dr. L. Mendelis, už
baigęs mokslus ir po į- 
šventinimo kunigu labai 
gausiai rėmė ir remia 
Mount St. Mary’s Kolegi
ją. Jis ir jo parapijiečiai 
sukėlė tris dešimties tūks
tančių dolerių stipendijas 
Kolegijoj.

Jis yra gimęs Šiauliuose- 
Lietuvoje, 
1898 m. Į Ameriką atvyko (Mendelis, S.T.D. paskirtas 
1910 m. ir apsistojo Inker-'^e^°nu lapkričio 19 d., 
man ,Pa. Dirto anglies ka-11943 m. Per 20 metų išmo- 
syklose 1910 - 1916 Dirb- kln° tikybos daugiau kaip 
damas, vakarais, užbaigė 200 konvertitų. Nuo 1936 St." Mary’s High Schofl, “etų labai sėkmingai veda 
Wilkes Barre, Pa. Kasyk- kiekvieną pirmadienĮ ir 
lose buvo sužeistas. Ligo- antradienj. Stebuklingojo 
ninėje išbuvo 5 mėnesius/ ^tedalio Novenos pamal- 
mokslo užbaigimo metu suldas. kuriose dalyvauja kas 
lazdomis pasiremdamas savaIte aPle i“'000 
vaikščiojo. Užbaigęs aukš-'“0- Per pastaruosius 10 
tesnę mokyklą, gavo dar-! “etų iš savo vadovauja- 
bą Prudential Lite ’Jnsu-“O® Parapijos yra davęs 
ranee kompanijoj ir par-f 
davinėjo apdraudą 1916-' Katalikų Misijoms. Jis la- 
1920. Tuo pačiu metu lan-'1“1 Sausiai šelpia ir lietu
ke Wharton School of Fi-i 'katalikų Įstaigas, ka-
nanee, Pennsylvania Uni-;‘ūkišką spaudą Yra-uo- 
versitete, ir užbaigė 1920 ir nuoširdus laikraščio 
m. Pirmojo pasaulinio ka-'"Darbu;“ko bendradar- 
ro metu buvo pašauktas!bls Platinto jas.
tarnybon ir tarnavo 10 i Šia proga sveikiname 
dienų Camp Dix, N. J. Grį- Kun. Dr. L. Mendelį ir lin- 
žęs iš karo tarnybos 1920, kime geriausios sveikatos 
m. įstojo į Mt. St. Mary’s— ilgiausių metų!

I
Kun. Br. L. Mendelis

Kolegiją, kurią užbaigė 
1924 m. Po to buvo pasitįs- 

1 tas į Šiaurės Amerikos Ko
legiją, Roma, Italija, ir 
keturis metus mokėsi Pro
pagandos Universitete — 
1924-1928. Užbaigęs moks
lus gavo S.T.D. daktarato 
laipsnį.

Grįžo į Jung. Valstybes 
ir buvo paskirtas vikaru į 
Šv. Alfonso lietuvių para
piją, Baltimore, Md. Mirus 

oiaunuuac, tos parapijos klebonui 
balandžio U"lI’;kuR- Lietuvninkui, kun. L.

Birželio 5 d., savo rezi- sorius įrodė, kad Rusija 
dencijoj, North Gaafton, civilizacijoje yra atsilikusi 
Mass. mirė 67 m. sulaukęs nuo Europos tautų ma- 
tarptautiniai garsus, ir žiausiai 200 metų ir toje 
gerbiamas mokslininkas— paskaitoje profesorius už- 
geografas, Ciark Univer- tikrino, kad bėgyje 20 me- 
siteto profesorius Walter tų Rusija bus vėl atstum- 
Elmer Ekhlaw. Jis yra ta į savo senas sienas ir 
plačiai keliavęs po pašau- Lietuva, Latvija ir Estija 
lį, dalyvavęs daugely mok- vėl atgaus savo nepriklau- 
slinių ekspedicijų, k. t.: su sonąybes, nes, girdi, pašau- 
Mac Millan į 
Grenlandiją ir k.

Dar 1926 m. išbuvo apie susitrukdyti.
6 mėnesius kelionėje po 
Rusiją, todėl tą kraštą ak
meniai buvo gerai išstudi
javęs kartu su rusų ir šve
dų mokslininkais.

Prof. Ekblaw buvo ne tik 
mokslininkas - rašytojas, _____
bet ir prakilni asmenybė— skyrė Mm. įGeot^ia 
didelis lietuvių , bei pabal- Claric, Demokratų
tiečių bičiulis. Kaipo toks partijos veikėją, ’hnf 
skaudžiai jautė lietuvių Vatetytoių MAminbe. Ji už- 
tautai ir kitoms mažės- ims 
nėms tautoms padarytą žuvimi© iždininko W. A. 
skriaudą —rusų okupaci
ją. Tuo reikalu rašė daug 
straipsnių spaudoje.

Dar prieš metus laiko 
profesorius padarė įdomią 
paskaitą Baltic American 
Society apie Rusijos geo
grafinę padėtį. Joje profe- kad greitu laiku bus kano-

• w

RAUDONIEJI MOKINO KELTI 
REVOLIUCIJĄ JUNGTINĖSE 

VALSTYBĖSE
New York — Teisiamieji 

11 komunistų vadų visaip 
sukinėjasi nuo nusikalti
mo, tačiau prispirti prie 
sienos palūžta ir prisipa
žįsta.

i

tybių prokuroro buvo pri
verstas kaikuriuos savo 
tvirtinimus pakeisti. Jis 
pripažino, kad daugelyj 
partijos vadų raštuose yfa 
nurodymų kelti revoliuci
ją

Teismas sakė, kad gynė- 
“sąmonin-

John Gatės, komunistų 
dienraščio redaktorius, ku- jas advokatas 
ris yra kartu su kitais gai melavo”, 
kaltinamas už mokinimą 
ir sąmokslą jėga ir prie
varta nuversti Jung. Vals
tybių valdžią, prispirtas 
prie sienos Juozo Stalino, 
William Z. Fostcr, Eugene 
Dennis ir jo paties raštais, 
klausinėjamas Jung. Vals-

Kaip žinoma, John Gatės 
yra įkalintas 30 dienų už 
teismo paniekinimą. Taip
gi įkalinti ir kiti du kalti
namieji komunistai už to
kį pat nusikaltimą. Jie iš 
kalėjimo kasdien atveda
mi į teismą.

centą, kuri darbuojasi Pennsyl- Pradžia 1-me puMapyJ 
vanijoje. kurie vaikštinėję po šiukšlynus

Garbe tėveliams p.p. J. E. Re- jj. maitintai išmatomis maisto, 
malkams, kad iš jų gražios Jei- kurias rasdavę atmatų dėžėse 
mos pasiaukoja Dievui net du (“garbičiuose”). Žmonės, vaikš- 
4eimo» : čioją gatvėmis, esą.

Mes cambridžiečiai sveikina- nuskurdę...
me savo parapijos jaunuolį, ku-Į _ _ . m
nigą Petrą Remeiką, ir prašo-1 tas sovietinis m
me Dievulio jam gausiausios ^"us pastebi: “Aš priėjau 
primos ir -tvermės Krurtaus 
tarnyboje. Ypatingai džiaugiasi, 
mūsų parapijos klebonas, kun.
P. J. Juškaitis, matydamas ku
nigą Petrą atsiekusį savo tiks
lą, nes jis jį buvo paskatinęs į 
kunigus.

Pagerbimui kun. P. Remeikos 
tą dieną parapijos svetainėje į- 

| vyksta bankietas. Bankietas, 
Bekmamenį, biršelio 12 d., kurui prasidės tuoj po primiciji- 

fiamfcriaKujp M. P. bažnyčioje “>ų mišių, būtent, apie 1 v. p.p. 
11:80 vai. laikys šv. Mišias pri-1 
micijantas, kun. Petras Bemei- 
ka. Kunigas P. Remeika, yra 
sūnus Juoso ir Hienos Remei
kų, gimęs Cambridžiuje 1922 
m. gruodžio 20 d. Pradžios 
mokslą išėjo mūsų parapijos 
lietuviškoje mokykloje, kurią 
baigė' 1985 m. su gerais l»žy- 
mėjimais. Vėliau baigė Cam-

’ bridge Rindge Technical jnoky- 
' klą, studijavo Marianapdlio Ko-

lt

Arktiką, lio civiiia&cija negali eiti 
atgal, ji gali tik laikinai 

A.

VATERBURY, CONN.

4

Juliui vttflbą. *

Vatikanas — Tikimasi,

JUNG. VALSTYBIŲ ARMIJA 
DALYVAUS VAKARŲ EURO

POS KARO MANEVRUOSE
■ 1 ■ ■ ■ ■ 1 ■■■ ■■ y

Parvžms — Nežiūrint to nevruose, kurie yra numa- 
fakto, kad Jung. Valstybių tyti rugsėjo mėnesio pa- 
Senatas dar nepatvirtino baigoje.
Šiaurės Atlanto sutarties, Manevrai bus daromi 
tačiau yra planuojama, Prancūzijoje ir prancūzų 
kad Jung. Valstybių Oro zonoje Vokietijoje.
Jėgos ir Armijos vienetos ---------------
dalyvautų Vakarų Euro- Kas lengvi patiki blo 
pos — Prancūzijos, Angli- gu žmogumi, tas lengva' 
jos ir kitų valstybių ben- darosi pats blogas.
druose militariuose ma-’ Garfield.

Naujas Dvasios Vadas

Kunigas Pranas V. Karvelis 
gimė liepos 19 d., 1924 m., Wa- 
terbury. Conn. Jis yra sūnus 
plačiai žinomų valgyklos savi
ninkų, Prano ir Marijos Karve
lių. Kun. Pranas yra baigęs Šv. 

(Juozapo lietuvių parapijos mo
kyklą. Crosby High School, Šv. 
Tarno kolegiją Bloomfield, Ct. 
ir šv. Bernardo seminariją Ro- 
chester, N. Y.

Ketvirtadienį, gegužės 26 d., 
Jo Ekscelencija Vyskupas Hen
ry J. O’Brien mūsų pavyzdingą 
jaunuolį įšventino į kunigus. 
Pirmąsias šv. Mišias kun. P. V. 
Karvelis atnašavo gegužės 29 
d., šv. Juozapo parap. lietuvių 
bažnyčioje. Jam asistavo kun. 
J. J. Valantiejus, kun. B. Gau- 
ronskas — diakonas, kun. B. 
Benesevičius — subdiakonas ir 
kun. P. Pranskus — pamoksli
ninkas. Muzikalę dalį šauniai iš
pildė parapijos choras, vad. A. 
J. Aleksiui. Po pamaldų para-, 
pijos auditorijoje pagerbimui 
primicijanto, kun. P. V. Karve
lio įvyko gražus šeimyniškas 
pokilis su įvairia programa, ku
riai vadovavo klebonas kun. J. 
J. Valantiejus.

Prie progos noriu pažymėti, 
kad kun. P. V. Karvelio sesutė 
Eleonora birželio 10 d., Šv. Juo
zapo kolegijoje, Hartforde, bai
gė mokslą kai)>o aukštesnės 
mokyklos — Highschool moky
toja.

Tad šiuomi vardu vietinės 
skaitlingos visuomenės nuošir
džiai sveikinu kun. Praną V. 
Karvelį kaipo naują darbininką 
Kristaus vynuogyne, jo tėve
lius, sesutę Eleonorą bei visus 
artimuosius gimines ir linkiu, 
kad dabartinis džiaugsmas nuo
lat lydėtų gyvenimo takeliu. 
Ač^Multos Annnos — Ilgiausių 
Metų Kun. Pranui V. Karveliui!

A J. Akstinas.

nizuota palaimintoji Mari
ją Goretti. Tai jaunutė, 
vos 11 metų mergaitė. Dar 
gyva yra jos motina, du 
broliai ir dvi sesers, iš ku
rių viena yra vienuolė. Y- 
ra dar gyvas ir ją nužudęs 
užpuolikas. Jos kanoniza
ciją pagreitina ypač nese
nai įvykusįeji du dideli 

! stebuklai, kurie ryškiai 
i patvirtina josios šventu- 
į m4-

I Palaimintoji Marija tu- 
Į^rėjo vos 4T metų, kai jt 
H buvo užpulta Aleksandro1 
• Serenelli išprievartavimo 

tikslu. Ji aršiai gynėsi, 
nors ji ir‘gavo 14 peilio 
smūgių, kurių paskutiny
sis buvo mirtinas. Mirda
ma ji savo žudikui dova
nojo. Žudikas Serenelli 
buvo nuteistas 30 metų 
kalėti. Išbuvus jam kalėji
me 27 metus, likusioji 
bausmės jam buvo dova
nota. Išėjęs iš kalėjimo, jis 
įstojo į Kapucinų vienuo
lyną. Jis buvo taip pat 
viens iš svarbiųjų liudi
ninkų tyrinėjimuose, kurie 
privedė prie jos paskelbi
mo palaimintąja.

Ji buvo paskelbta palai
mintąja 1947 m. balandžio 
27 d. Palaimintąja paskel
bimo metu, jos 83 metų 
motina taip pat dalyvavo 
ir sėdėjo garbingiausioj 
vietoj prie altoriaus. Buvo 
atvykusios jos dvi sesers 
ir vienas brolis. Jos abu 
broliai gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Tre
čiasis brolis taip pat gyve
no Amerikoje. Bet jis 
1917 metais mirė. Nauja 
mažutė palaimintoji jau 
yra savo stebuklais plačiai 
išgarsėjusi. Katalikiškoji 
visuomenė nekantriai lau
kia ją paskelbiant šventą
ja.

Hins- 
metais 
ir bir- 
P. Bū-

I -
Sekmadienį, birželio 12 d., 

Montelio, Mass., Romuvos par
ke įvyksta metinis laikraščio 
“Darbininko” piknikas. Autobu
sai iš Cambridge išeis 1 vaL po 
pietų nuo bažnyčios. Kelionė į 
abu galu $1.25. Kelionei auto
busų bilietų galima gauti pas p. 
B. Jakutį ir A. Daukanto krau
tuvėje.t __

Šiomis _ dienomis užbaigęs 
mokslo kursą Mlami Universite
te Kalifornijoje, grįžo į namus 
vasaros atostogoms jaunuolis J. 
Petrušauskas. Sveikiname. A.D.

legijoje. Turėdamas pašaukimą 
Dievo darbuotėje įstojo Tėvų 
Marijonų Kongregacijon 
dale, Illinois. Tenai šiais 
užbaigė kunigo mokslus 
želio 5 d. J. E. Vyskupo
čio buvo įšventintas į kunigus.

Kunigas Petras Remeika bu
vo vienas iš pavyzdingiausių 
mūsų parapijos jaunuolių, visad 
gyvas, uolus ir pasiaukavęs ar
timui. Kilęs iš gražios skaitlin
gos lietuviškos šeimos, kurią 
sudaro trys broliai: Pranas,,

• * ■ H
Ar žinai, kad kūdikiai gims

ta ir kas D. P., 
eina savo keliu? 
dikiams gyventi, 
geri tėvynainiai.
United Lithuanian Relief Fund 

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

o gyvenimas 
Pagelbėk kū- 
kad užaugtif

*

ATNEŠK AšAB£L$ t

Ko čiulbi, lakštute, palangėj. 
Sparneliais ko taip plazdeni? 
Nulėk į Tėvynę tu brangią, 
Kurią dainele man meni.

, f

Nuskrisk pas močiutę, tėvelį, 
Pas mylimą mano nulėk
Ir mano vargelį, nedalią 
Palangėj visiems iščiulbėk.

Atnešk ašarėlę mergelės
Ir motinos skausmą kartu — 
Tai bus man paguoda širdelei, 
Tai bus man brangiausiu turtu.

f

Kaip matot, mieli amerikie
čiai, aš manau, kad jūs patys 
to nežinojot kas “dedasi” pas 
Jūs Amerikoje. Štai, žiūrėkite,- 
jums akis "prašviečia” atvykę 
į jūsų kraštą iš “rojaus” atsto
vai... Jūs net nežinojot, jog rei
kalinga moterims ir vyrams A- 
merikoje saugotis lietaus, kad 
neištiktų jūsų drabužių minėtoji 
nelaimė — kad nepasileistų jie 
ant lietaus, kaip popieriniai ar
ba — kad nesusitrauktų taip, 
jog ir vaikai į juos nebegalės 
įtūpti...

I tai atkreipiamas ypač Ame
rikos bimbinikiškojo pasaulio 
dėmesys, žiūrėkite, kad jums 
bebimbinė jant iš vienos kertės 
į kitą ir bevarant propagandą 
už “palaimingąjį tėvelį Staliną”, 
neužkluptų lietus ir kad nepra- 
skystų jūsų “popieriniai drabu
žiai,,, JAV pirkti...

Gal komentarų kas nors pa
prašytų dėl šitokių sovietinių 
žmonių teigimų? Manau, kad jų 
nereikia, nes jūs pštys, gyven
dami Amerikoje, tuos komenta
rus į tokius straipsnius galite 
pasidaryti... Pr. AL

bus

vešu

metu
I

virinti

TIKTAI

!399S
Įmokėti reikia tik $5e95

Išmokėt kas mėn. $5 D2
♦

ARTiMIAUSIA PRIE JŪS ED1SON SHOP 
Tokia, yra jūsų kaimynystėj
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DARBININKAS
(THE WORKER) 
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SAINT JOttRH’t LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered u accond-ctaM matter SepL 12. 191S at the poat office at Boston, 

Masa. under the Act of March S. 1870.
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BUBSCRIPTION RATE8

Domestic yearly ___________  85.00
Domestic once per week yearly 83.00
Foreign yearly___________ __  95.5U
Foreign once per week yearly >3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metanu---------------- 86.00
Viena kart savaitėje metama _ 83.00 
Užsieny metams --------------- 85.60
Užsieny 1 kart aav*tij metama 83.50

DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Ma—,

Telephone SOuth Boston 8-2680

Nieko nepamiršo ir nieko 
neišmoko

DARBININKAS

Mes Pasiilgstame Dievo

visoje žemėje”.

3
Ji irduo, paprastai tampa tik tė ją iš visų pusių, grasin- ra daug nuveikusi.-----

dvokiančia bala. Šia proga darni praryti. Reikia tiems dabar labai daug daro, 
prisimintina didžiojo ka
talikiškosios akcijos Po
piežiaus, Pijaus XI įsidė
mėtini žodžiai, kuriuos jis 
1929 metais pareiškė pas 

Ijį atsilankiusiems lietuvių 
katalikiškojo jaunimo at- 
į stovams, pabrėžd amas,
! kad gyventi tai yra veikti, 
i o veikti tai yra gyventi.

Tikrai, be gero, planin
go, sraunaus, nuolat atsi
naujinamo veikimo yra ne 
kas kita tik sugniužimas. 
O pats blogiausias daly- 

metų pirm Kristaus kas yra tuomet, jei bet

“ Viešpatie, mūsų Viešpatie, 

koks nuostabus Tavo Vardas

(Ps. 8:2)

Dr. B. Paulius, O. P.

Mielasai skaitytojau, 
Maž-daug penkiolika šimtų 

atėjimo į šį pasaulį, garsusis Izraelio tautos vadas, kur manoma, kad iš viso 
Mozė matė degantį krūmą, kuris degdamas nesudegė. J viskas yra gerai. Tai už- 
Mozė nustebęs krūmo nesudegimu, norėjo ištirti tą muša gyvesnę iniciatyvą, 
paslaptį ir ėjo arčiau jo. Iš degančio krūmo pasigirdo pažangą. Ne veltui didysis, 
balsas: “Nesiartink, Nuimk avalinę nuo savo kojų, pasaulinio masto pedago- 
nes vieta, ant kurios tu stovi, yra šventa” (Exod. gas Foersteris savo velka
mi). * luose yra pareiškęs, kad

Šventojo Rašto žinovai įžiūri degančiame krūme tie, kurie mano, kad pas 
Švenčiausios Trejybes paslapties įvaizdavimą. Amži-'juos visa yra gerai, ar- 
nai degantis krūmas atvaizduoja amžinai gyvenantį čiausiai stovi pražūties 
Dievą Tėvą. Amžinai trykštanti iš degančio krūmo'slenksčio, 
liepsna, vaizduoja amžinai gimstantį Dievą Sūnų Tėvo! 
prote. Amžinai kylanti iš degančio krūmo ir lieps
nos ir niekad nuo jų nenutolstanti šiluma, vaizduoja 
Dievą šventąją Dvasią amžinai einančią iš Tėvo ir 
Sūnaus meilės.

Puikus atvaizdavimas! Bet vis dėl to pilnai ne- p.vvpnim„ 
išaiškina Švenčiausios Trejybės paslapties taip, kad 
mes ją galėtumėm suprasti, kokia ji yra. Švenčiau-j. ’ VvV“'
sios Trejybės paslaptis yra nepalyginamai didesnė ir,"- /.
gilesnė iž mūsų riboto proto pajėgas. Tai yra nesu-'panc,OJ 1 ^priklausomą 
kurtas Dievo pasaulis, kuriame amžinai gyvena ir 
veikia trys dieviškos esybės, tai yra asmenys, vieno-' 
je ir toje pačioje savybėje, tai yra prigimtyje. Dėl to Į 
ir vadinamas, Triasmenis Dievas.

šventas Povilas apaštalas, rašydamas laišką Ro
mos tikintiesiems, pabrėžia ypatingą Dievo gailestin-l 
gumą ir, įsigilinęs į begalinę Dievo išmintį, liečiančią!? 
išrinktuosius, pakelta dvasia rašo: “O, Dievo turtų, 
išminties ir žinojimo gilybė; kaip nesuprantami Jo 
teismai ir nesusekami Jo keliai!” (Rom. XI:33).

Dr. B. Paulius, O. P.

priešams atsispirti, nepri- Neabejotina, kad ir ateity 
klausom vbę iškovoti, jau- daug padarys, jei ieškos 
nąją Lietuvos valstybę su- vis sėkmingesnių veiklai 
kūrti. Buvo aišku, kad be būdų ir, Dieve saugok, jei 
dideliu, vieningų pastangų neužsimanys snustelt, ma- 
visa žus. Kas daryti? Ir nydama, kad visa yra 
štai, kritiškiausiu konfe- tvarkoj. Manyčiau, kad y- 
rencijos metu, atsistoja pač dabar, 
viens žilaplaukis, senesnės lietuvių 
kartos žmogus ir maždaug visuomenės eiles dar papil- 
taip sako: “Laiminga Lie- do nauji lietuvių katalikų 
tuva, kad turi žmonių, ku- tremtinių kadrai, reikėtų 
rie gali verkti dėl savo ide- apie šitas problemas pa- 
alų. Aš matau, kad šie galvoti, surasti bendrą, 
žmonės turi tyro idealo šiems laikams atitinkantį 
ugnies. O kur yra ir tyras žodį ir bendrą sutartiną 
idealas ir šventa, be žemų darbą ir padaryti tai, ko 
priemaišų, tam idealui gy-‘šie laikai iš mūsų reika- 
vendinti ugnis, pasiryži- lauja.

kai Amerikos 
katalikiškosios

Kai kurie laikraščiai tebevaro socialistinę propa
gandą ir tebesiūlo žmonėms rojų ant žemės, nors esa
masis Rusijos “rojus” virto simboliu bei ženklu komu
nistinės melagystės. Na, bet tai komunistinis, ne so
cialistinis rojus, — sakys socializmo šalininkai. Ko
munistai suteršė socializmo idėją.

Aš ne socialistas ir negaliu suprasti, nė priežas
ties nė eigos to šeimyninio ginklo, tačiau, man, rodos, 
komunizmas yra ar turi būti galutinis socializmo tiks
las ir tobulybės viršūnė. Ir staiga ta viršūnė pasirodė 
tokia supuvus ir nedora, kad ji tapo visos žmonijos' ir 
net pačių socialistų pabaisa ir pasibiaurėjimu. Kas gi 
atsitiko? Gal ne tie žmonės griebėsi komunizmą vyk
dyti? O gal jie per ką nors peršoko ir, nepasiruošę, ne
prityrę, bejėgiai ir nemokšos, iš syk užkopė ant viršū
nės? Tur būt tam spėliojime yra nemaža tiesos, nes 
patys bolševikai dažnai kartoja, kad Rusija dar tik 
žygiuoja į socializmą ir dar tolimas jai kelias prie jo 
prieiti. Reiškia, pradėjo darbą iš kito galo, susikirto 
su sveiku protu bei gamtos įstatymais ir normaliam 
žmogui subūrė nepakenčiamą gyvenimą. O gal bolše
vizmas visai ne komunizmas, tik kažkoks orientalinis 
azijatiško tipo stabmeldiškas vergiškumo garbinimas? 
Bet visa oficijalinė Sovietija bolševizmą skaito tapa- 
tingu su komunizmu. Dabartinėj Rusijoj — ir paga
liau, visam pasauly bolševikas ir komunistas — vien- 
vardžiai.

Tos psichologinės ar verčiau patologinės (proti
niai ligūstos) keistenybės tiek susipainiojusios, kad 
reikia specialisto joms atnarplioti. Gudresnieji sočia- 
listai tai su] *
bent tol, kol komunizmas visiems gerklėje tebestovi. 
Tačiau yra mažiau apdovanotų, ar daugiau gamtos 

• nuskriaustų “socialistų”, kurie “nuo ausies” griežia Lawrence, Mass., 94 Brad- Seimas, 
senovišką melodiją, kuri būtinai prasideda nuo to. ford, St., Šv. Pranciškaus taip pat visiems Darbinin- 
kad socijalizmas panaikins “klioštorius ir vaiską, bet' parapijos svetainėj, įvyks- kų Sąjungos nariams. To- 
turės stiprią policiją nuo vagių ir razbainikų apsigin-jta LDS Seimas. Neabejoti- dėl ir šiaip jau nariai, jei 

~- ------ tik gali, turėtų ir į Seimą
atvykti ir jame aktingai 
dalyvauti. Būtų gera, kad 
ir šiaip jau veiklesni lietu
viai katalikai, imant ir į 
naujai atvykusius lietu-Į 
vius tremtinius, gauisau 
Seime dalyvautų ir kuo 
galėdami prie Darbininkų 
Sąjungos stiprinimo ir Sei
mo pasisekimo prisidėtų.

Gerai žinoma, kas stovi 
vietoj, tas eina atgal, nes' 
gyvenimas vietoje nestovi.! giama. • O Lietuva buvo 
Vietoj susmukęs gyveni- baisioj padėty. Priešai, 
mas, kaip stovintis van- kaip tamsūs debesys, siau-

Svarstant šiuos dalykus, 
manau, bus pravartu ir 
čia prisiminti daug kam 
žinomas, gerai pamoki
nantis įvykis iš Lietuvos 

. Tai buvo po 
, 1914-18 metų pasaulinio 

• pirmoji, žen-

LIETUVIŲ R. K. DARBININKŲ Į šalininkai.

gyvenimą Lietuvoj, krikš
čionių demokratų partijos 
konferencija. Joje susitiko 

j dvi tojo pat judėjimo sro
vės. Vienoj iš jų, su kun. 
Mykolu Krupavičium prie
šaky, spietėsi daugiausiai 
įjaunesniojo amžiaus žmo
nės, energingi, veiklūs, sa
vo akimis matę ir išgyve
nę anų laikų Rusijos revo
liucijos audras. Jie buvo 
griežtų, radikalių reformų

vendinti ugnis, 
mai, ten yra dalykų, ku
rių mes negalime nepaisy
ki”. Po šių žodžių pamažu 
aštrumai atslūgo. Ir krikš
čionių demokratų partijoj 
prigijo ana jaunų, idealis
tų, radikalių reformų šali
ninkų srovė, kuriai ėmėsi 
talkininkauti visi kiti. To
mis idėjomis susižavėjusi 
Lietuvos katalikiškoji vi
suomenė, o ypač jaunimas, 
kaip liūtai kaunasi su Lie
tuvos priešais. Kartu vie
ningo tikslo ir darbo dva
sia sujungia į bendrą kovą 
ir darbą visus, be pažiūrų 
skirtumo, geros valios lie-' 
tuvius. Priešai sutriuški
nama. Lietuva tampa lais
va, nepriklausoma. Lietu
vos valstybės vairas pave
dama aniems krikščioniš
kosios demokratiškosios 
minties energingiems lie
tuviams. Jie Steigiamajam 
Seime, Pralamente, gauna 
daugumą. Jie praveda gar
siąją žemės reformą, duo
da Lietuvai modernišką, 
demokratišką konstituciją 
ir t.t.

Šiandien Lietuva, lietu-

• v

LDS Seimas įvyksta, 
kaip tik tuo laiku, kai tiek 
daug ir didžių problemų 
ir didžių darbų susibėga. 
Duok Dieve, kad šis Sei
mas būtų nauja, šviesia 
prošvaiste, taip ūkanotoj 
lietuvių tautos padangėj.

Dr. J. Leimonas.

Kan. J. J. VaiMflejus
Atsiuntė Sveikinimu

Waterbury, Conn.—Kun. 
J. J. Valantiejus, Šv. Juo
zapo parapijos klebonas ir 
iLDS Garbės Narys minint 
34 metų “Darbininko” su
kaktį, prisiuntė sveikini
mą ir $10.00 auką “Darbi
ninkui” paremti, Jis labai 
apgailestavo, kad negalė
siąs atvykti į “Darbinin
ko” pikniką, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, birž. 
12 d., Romuvos Parke, 
Brockton, Mass.

Dėkojame kun. J. J. Va- 
lantiejui už nuoširdžią pa- 

■ ramą.

alisto joms atnarplioti. Gudresnieji sočia- q a tt TKjrZOC CPTIUIT TT ADTCIANTT Antr°j°j pusėj buvo
prasti. savo programomis nesteiūio, VrvVnJO OCMV1LJ1 1 .žmoągs, Jturie, tajjau huvo . Am.rfkn« lieti,

....................... nuo vykusių revoliucinių I Amen.kos Uetu- 
laudrų, nuosaikesni, pames-lvlskoJ' visuomene, o kartu 

‘ - praeitas lr Vlsa.s pasaulis- gyvena'Š. m. birželio m. 26-27 d.,*kų Sąjungos reikalai ir 
Tai turi rūpėti

Ir Stoty įvyty

ti”.
Tasai “gudruolis” propagandistas tur būt pamir

šo dirstelti į vykdančius socializmą Rusijos bolševi
kus, kaip jiems tas darbas sekasi. Tiesa, jie pradėjo 
pagal senąją melodiją: klioštorius panaikino ir suor
ganizavo energingą policiją, kuri ne tik klioštorius, 
bet ir pačius socialistus visų pirma likviduoja. Tačiau 
“vaisko” taip ir nepaleidžia. Priešingai, jį didina, di
dina, didina,, kad vis naujas tautas paglemžtų į farao- 
nišką vergiją. Tokiais pagrindais sukurtas socialistų 
rojus labai panėšėtų į bolševikiškąjį, ir pats propa
gandistas vargu benorėtų jame apsigyventi.

Rimtesnieji socialistai stengiasi ką kitoniškesnio 
sugalvoti, bet yra tokių, kurie nieko nepamiršo ir nie
ko neišmoko. K.

na, kad visos Sąjungos' 
kuopos atstovus jau išrin
kusios ir tiems savo atsto
vams pareiškusios, ką jie 
Seime savo kuopų vardu 
turi pasakyti. Jei kuopos 
savo atstovams tokių nu
rodymų nėra davusios, tai 
reikia manyti, kad atsto
vai, jausdami savo atsa
komybę, patys visus rei
kalus rimtai apgalvos ir 
Seimui rūpestingai pasi
ruoš.

Vienok ne vien tik atsto
vams turi rūpėti Darbinin-

įni, daugiau su 
tradicijomis susirišę. Jie 
buvo švelnesnių 
šalininkai.

Šioms dviems 
nių demokratų 
srovėms konferencijoje su
sitikus, įvyko smarkus, 
audringas susikirtimas. 
Nei viena pusė nenusileido, 
kietai laikėsi savo nusista
tymų. Kai kurie kalbėto
jai, ypač iš jaunesniosios, 
radikąlesnės pusės, savo 
nusistatymus net verkda
mi gynė. Atrodė, kad skili
mo nelaimė yra neišven-

reformų

krikščio- 
minties

Jungtinių Amerikos Val
stybių pilietis p. McCarthy 
išvyko Vokietijon. Čia bū
damas, jis pareiškė, kad

ne mažesnės, o gal net di
desnės svarbos laikus. Pa- 
saulis siūbuoja it ant dre-|AmIliet atsi. 
v^alvo? Sad tl? v.s>k° ir gauti Vokieti- 

taį ’sau sav?^“ r P^y*- Apie tai pa-

yra problemų, kūnas rei
kėtų rimtai, radikaliai ir 
skubiai spręsti. Bet tai 
bus įmanoma sėkmingai 
daryti tik tuomet, jei bus 
tam reikalui atitinkamų 
idėjų, tinkamo vykdymo ir 
reikalingos vienybės.

Amerikos lietuvių kata- ma, kad Jums ten galvoj 
likiškoji visuomenė, ypač [negera” ir pasiliko prie 
organizuotoji jos dalis, y-1 savo nusistatymo.

Ka?.te]P gaiy?tM’ bino jam į VoHeUj,, 
- . lai£Į» Frankfurtan, kur jis šiuo

metu yra. Motina jam sa
ko: “Sūnau, ką tu darai? 
Neatsisakyk Amerikos pi
lietybės, jei net ir Vokieti
joj norėtum gyventi. Čia 
žmonės galvoja, kad tau 
galvoj yra negerai. — Jis 
'gi atsakė: “O čia galvoja-

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
. (Autobiografinis pasakojimas)

-I. •
SENUTE, MALDOS FILOSOFE

1. Jau dešimti metai įpusėjo, kaip užgęso 
toji mylinti širdis. Ji buvo mažytė, sudžiū
vusi senutė, su smulkučiu veideliu, kuris bū
tinai vertė galvoti apie rūgštų, keptąjį obuo
liuką. Taip labai išraižė tą brangų veidelį 
džiaugsmai ir skausmai, sudarą ilgą jos gy
venimo istoriją! Istoriją, trukusią devynias 
dešimtis vienerius metus su kaupu.

Du paskutinieji jos gyvenimo dešimtme
čiai susidarė iš beveik nepaliaunamos mal
dos. Sūnui kunigui teko laimė ją nukaršinti. 
Jam buvo skirti paskutiniai jos rūpesčiai, 
paskutinė meilė ir paskutinis palaiminimas. 
Ne kam kitam buvo skirta ir dauguma jos 
maldų. Reikia stebėtis, kaip jos rožančius 
nepriaugo prie josios pirštų! Kiek kartų įei
davau į jos mažytį kambariuką, matydavau 
kiekvieną kartą tą patį paveikslą. Daug ma
čiusios ir daug verkusios akys buvo užmerk
tos. O stambūs, iš kietų Palestinos erškėčių 
uogų padarytieji poteriukai be garso slydo 
pro josios pageltusius, nežymiai drebančius,

melsvomis gyslomis apraizgytus, mažus pirš
telius.

2. Kartais paimdavo noras pasišnekučiuo
ti su ja apie jos teologines pažiūras bei pa
tyrimui

“Motulė, ar nepavargsti meldusis? Ar ne
pabosta?”

“Kur, sūneli, pabos! Seni žmonės, juk 
mėgsta šnekėti. Nors dažnai jauniesiems ir 
nuobodžios jųjų šnekos... O malda juk ir yra 
pasisšnekučiavimas su Dievuliu”.

“Ar ne paslaptis, matulė, apie ką su Juo 
kalbiesi?”

“Tik jūs, jauni, turite daug visokių pa
slapčių. Pas mus, senus, visuomet viskas 
aišku. Aš daugiausia meldžiuosi už jus, už 
savo vaikus. Dvyliką aš jūsų turėjau. Dabar 
tik du tematau. Septynius mažus apraudo
jau. Kaš atsitiko su likusiais trimis Rusijo
je, nežinau. Visus man reikia užtarti prieš 
Dievulį. Ir kiekvieną kitaip”...

“O prie ko užvis daugiausia meldiesi?”
“O kasgi yra visų ponas? Švč. Trejybė! 

Jos yra valdžia ir viešpatavimas. Bet Dievo 
valdžia — ne žmonių valdžia. Gerai, jei žmo
nių valdovai su teisybe ir teisingumu ne pra
silenkia... O meilės — tai ir neieškok! Dievas, 
kaip tėvas. Valdo su meile. Jėzaus Širdis — 
tos jojo meilės ženklas. Tat, jai ir tenka pas 
mane antroji vieta”.

Reikėjo stebėtis, kaip gražiai jos aiškiose 
mintyse gilios teologinės tiesos derinosi su

paprastu, protingu galvojimu. Tai pastebė
jus, nesinorėjo greit nutraukti pradėtąjį po
kalbį.

“Ar nėši malda nusivylusi? Ar visada iš 
Dievo gauni, ko prašai?”

“Sūneli, ar motina duoda vaikui visa, ko 
jis įsigeidžia? To nereikia nė norėti!-Bet aš 
žinau, kad niekad veltui nesu meldusis. Jei 
kartais ir negaunu to, ka buvau prašiusi, tai, 
to vietoje, gaunu kitą daiktą. Dar geresnį! 
Kada man pasitaiko kokia nelaukta, netikėta 
laimė, aš visada nujaučiu, numanau, kad tai 
atlyginimas už mano kadaise tariamai neiš
klausytas maldas. Taip būna ir kitiems žmo
nėms. Tik nevisi tai pastebi. Yra ir tokių, ku
rie ir su Ponu Dievu norėtų ožius varinėti... 
Su Juo lygūs būti! Ir visa “ant savo” pasta
tyti: Nemaža aš tokių sutikau. Bet su Dievu 
taip negalima. “Ne kaip aš. noriu, bet — kaip 
Tu...” Pas mane visuomet taip buvo Tik ši
taip!”

3. Jos ramios, aiškios, giliu įsitikinimu ir 
ilgamete patirtimi pagrįstos mintys — veikė 
kiekvieną gyvenimu nusivylusią, pavargusią 
ir apkartusią sielą taip, kaip balzamas ir a- 
lyva veikia skaudančias žaizdas. Per tokius 
pokalbius aš dažnai prisimindavau seną lie
tuvišką posakį, apie seną žmogų, kad jis 
esąs vaistai namuose.

Mudviejų pokalbių temos keitėsi. Tačiau 
malda sudarė pačią mėgiamiausią temą. Grį
žus prie jos, vėl imdavau klausinėti.

“Išeina, kad visada meldiesi prie Švč. 
Trejybės ir prie Jėzaus Širdies?”

Senutė papurtydavo galvą.
“Į juos —- pirmiausia ir daugiausia. Bet 

aš ir kitų nepamirštu. Ką čia žmogus, nusidė
jėlis būdamas, daug patsai vienas nepajėg- 
tumei... O norėdamas ką-nors išprašyti, turi 
būtinai kitus, geresnius, pasitelkti. Aš taip 
ir darau”.

“O kasgi, motulė, tavo patyrimu, geriausi 
talkininkai?”

“Nereikia nė klausti! Kas gi kitas, jei ne 
Panelė Švenčiausia, ne šv. Juozapas, ne An
gelas Sargas? Tie stovi pas mane pačioje pir
moje vietoje. Sako žmonės, kad fiauji šven
tieji, lyg kokie nauji dangaus valdininkai, 
uoliau užtarią ir daugiau .išprašą... Gal ir 
tiesa! Pas žmones, gyvenančius žemėje, tai 
tikrai šitaip yra. Nauja tarnaitė, naujas mo
kytojas, net gi naujas kunigėlis — dažniau
sia — uoliau imasi darbo... Dėlto ir aš kas
dieną susuku po vieną - kitą poterėlį garbei: 
šv. Mažosios Teresėlės, šv. Brolio Konrado, 
šv. Jono Don Bosco. Pastebėjau, kad%v. Jo
nas Don Bosco,'jei tik vakare geriau prie jo 
pasimeldžiu .atsiunčia man geresnį, ramesnį 
miegą ir gražius sapnus”...

4. Negalėjau susilaikyti nenusišypsojęs.
“štai dabar ėmei ir priskyrei šv. Jonui 

Don Bosco naują specijalybę! Kažin, motulė, 
ar ne perlaisvai apseini su šventaisiais?” 

(Bub daugiau)



DAUBIMINAAS

“Darbininko” 34-rių Metų Sukakties Proga Biznierių Sveikinimai
Penktadienis, Birželio 10, 1949 •JĮ

Compliments of

BARBOUR WELTING 
COMPANY 

Brockton, Mass Lietuvą ir už sergančius drau
gijos narius. ' B.M.

North End Cleaners

Compliments of

Montello,

Iš darbininkų gyvenimo. Mū
sų miesto bedarbės epidemija 
kiekvieną savaitę vis labiau ple
čiasi ir vis daugiau paliečia 
darbininkų. Vieniems trumpi
namos darbo valandos, kiti 
gauna neribotam laikui atleidi
mo iš darbo kortas. Mūsų mies
te jau priskaitoma virš šešių 
tūkstančių bedarbių. Didėjant 
bedarbei, didėja ir įvairūs vagi
liavimai bei užpuolimai. Prieš 
pora savaičių vagiliai įsilaužė į 
K. Giedraičio gėlyno ofisą, su
daužė seifą ir paėmė $150.00 
pinigų. Trumpame laike jau 
buvo keletas atsitikimų, kad 
gatvėje užpuolė ir apiplėšė kai 
kuriuos lietuvius. Tat pataria
ma visiems pasisaugoti, ypač 
vakare.

fOKESTER, MASS.

(
Vakarienės šeimininkės buvo 
p.p. M. Saurusaitienė ir J. Riš
kienė. Jom pagelbėjo — p.p. L 
Pigagienė, K. Miškinienė ir P. 
A. Praslauskienė. Pp. M. Pu- 
!rienė, G. Simonienė, M. Jan- 
ikauskienė ir J. Sinkevičienė bu
vo stalų tvarkytojos.

j Vakarienė užsibaigė gražioje 
i nuotaikoje. Viešnios atstovės 
dėkojo vietinėms Sąjungietėms 
už vaišingumą. Rap.

I " 
L

BEST WISHES FROM

Montello Baking Company |
MIKE WALLENT, Prop.

28 Beltevue Aveme — TeL 6752-W — Brocktoa, Hmm. jj

BEST WISHES FROM

Montello Baking Company
28 Bellevue Aveuue

MIKE WALL£NT, Prop.
TeL 6752-W

* BROCKTON ICE and

COAL COMPANY

Coal - Coke — Heating Oils
Air Conditioned — Refrigerators

Stokers — Oil Burners

27 Lawrence Street

Brockton
♦

Massachusetts

JOHNSON BUICK, INC

Brocktoa,

e

i
Brockton, Mass.

Šv. Rožančiaus Draugijos su
sirinkimas. Sekmadienį, birželio 
5 d., įvyko Šv. Rožančiaus 
D-jos mėnesinis susirinkimas, į 
kurį atsilankė dvasios vadas 
kun. B. Benesevičius ir skait
lingas būrys narių. Buvo per
skaitytas gegužės mėn. susirin
kimo protokolas ir išklausyti 
įvairūs pranešimai. Dvasios va
das suteikė gražių patarimų. 
Nutarta vasaros metu susirin
kimų nedaryti. Taip pat buvo 
nutarta patogiu laiku surengt 
draugišką popietinį vakarėlį, 
skiriant jo pelną labdarybės 
tikslams.

Komisija pranešė, kad iš ank
sčiau turėto vakaro buvo pelno 
95 dol. Pridėjus prie to iš iždo 
dy $5.00, buvo perduota $100. 
klebonui parapijos reikalams.

Iš iždo buvo paskirta $10.00 
auka seselėms pranciškietėms, 
jas pasveikinant įvyksiančio 
rugpjūčio mėn. seimo proga, ir 
$10.00 šv. Mišių aukai, pareiš
kiant užuojautą seselei Berna
detai dėl jos tėvelio mirties.

A. L. Kat. Akcijos Fondo rei
kalams narės suaukojo $6.42. 
Pridėjus iš iždo, buvo šiam kil
niam tikslui pasiųsta $10.00.

Buvo perskaitytas tremt. Vin
co Kiaunės padėkos laiškas už 
suteiktą šios draugijos paramą
ir taip pat Tėvų Marijonų iš|p. Ona Matačinskaitė pasakė 
Marianapolio laiškas, kuriuo 
kviečiama draugija liepos 4 d. 
dalyvauti rengiamoj metinėj 
šventėje. Kvietimas buvo priim
tas nutarta dalyvauti.

Buvo pranešta apie įvykstan
tį birželio 19 d. trijų apskričių 
pikniką New Haven. Norintiems 
į tą pikniką vykti patarta 
kreiptis pas draugijos pirminin
kę B .Miciūnienę. Susirinkimas 
baigtas malda už kenčiančią

B SąjUĮtečią S«v»ži>vbM
Moterų Sąjungos Mass., Maine 

ir N. H. apskrities prieš - šei
minis suvažiavimas įvyko sek
madienį, gegužės 22 d. š. m. 
Aušros Vartų par. svetainėje, 
Worcester, Mass.

Suvažiavimą atidarė įžangine 
kalba p. A. M. VVackell, buvusi 
apskrities pirmininkė, ir pakvie
tė kun. J. Bakaną atkalbėti 
maldą . Į

Sesijoms vesti išrinkta dabar
tine apskrities pirmininkė p. A. 
V. Kneižienė iš Norwood; 
gelbininkė apskrities vice 
mininkė p. T. Mitchell iš 
shua, N. H.; raštininkavo 
skrities rašt. p. A. M. Wackell J 
iš Worcester, o jai pagelbėjo p. 
V. Grendienė iš Lowell, Mass.

Dalyvavo apie 50 atstovių iš 
sekančių kuopų: 5 kp. Worces- 
ter, Mass., 15 kp. So. Boston, : 
Mass., 22 kp. Cambridge, Mass., < 
27 kp. Norvood, Mass., Hud
son, Mass., Athol, Mass.. Lo
veli, Mass., Nashua, N. H. ir 
69 kp. Worcester, Mass. Taipgi 
buvo atvykusios viešnios iš 17 
kp. Hartford, Conn. pp. Kedie- 
nė ir Navickienė. Ženklelius pri- 
segiojo p. Sinkevičienė, 69 kp. 
narė.

Išklausyta įvairūs raportai iš 
veiklos ir pereito suvažiavimo.

Nutarta pagelbėti finansiniai 
toms kuopoms, kurios siųs at
stovus į būsiantį seimą. Sekan
tis apskrities suvažiavimas į- 
vyks rudenį. Dieną ir vietą ski
ria valdyba.

Suvažiavimo sesijos* 
gražiai ir pavyzdingai.

To sesijų bažnytinėje 
nėję atstovės pagerbtos 
vaišintos skania vakariene ir/ 
gražia programa. Dalyvavo 
kleb. kun. K. Vasys ir kun. J. 
Bakanas ir pasakė kalbas.

Moterų choro grupė, vado
vaujant varg. V. J. Burduliui, 
sudainavo keletą liaudies dainų.

pa- 
pir- 
Na-
ap-

praėjo

CONN.
Ateinantį sekmadienį, birželio 

12, įvyksta Bridgeporte “Festi- 
val of Nations Pageant”, kur 
pasirodys su savo tautiškomis 
dainomis ir tautiškuose kostiu
muose šokiais 17 tautų, taipgi 
ir lietuvių parapijos jaunimo 
grupė, vad. A. Stanišausko. Pa- 
sirodis su pora lietuviškų tau
tiškų šokių ir viena dainele, nes 
visoms tautoms paskirta tik po 
keletą minučių, jaunimas, mer
gaitės ir vaikinai bus tautiš
kuose kostiumuose. Nors per 
labai trumpą laiką gerai pasi
rengti buvo neįmanoma, bet lie
tuviai pasirodys gražiai. Viskas 
įvyksta Beardsley Parke, po 
pietų. Visi lietuviai turite atsi
lankyti ir publiką padauginti, 
nes tokie pasirodymai ne kas
dieną pasitaiko.

■I 1

Parapijos piknikas įvyks bir-' 
želio 19, Šv. Stepono parapijos 
darže. Pradžia 12 vai. Bus mu- 
zikalinė programa, kur parapi
jos choras padainuos keletą 
liaudies dainelių, o po to bus 
šokiai iki vėlumos, taipgi gra
žaus automobilio laimėjimas. 
Manau, kad visos apylinkės lie
tuviai turi išsipirkę daug tikie- 
tų, tad ir bus daug publikos. 
Bus svečių net iš Newark, N. . 
J., nes jau turime pranešimų 
jiems vietas rtšfervuoti. Tikrai 
šis piknikas bus gausus ir link
smas, nes jau kokie septyni 
metai, kaip parapija pikniko ne
turėjo. Visi yra kviečiami, taip
gi ir iš tremties atvykę lietu
viai, manau, kad neatsiliks ir 
skaitlingai visi atsilankys. O.

svetai- 
ir pa-

2

I Parisian Cleaners & Dyers
“Our Aim Is To Satisfy”

| 789 Centre Street Phones 9-0273g2198 Brockton, Mass.

Vienatine Lietuviška Moteriškų 
Kailinių Firma Naujoj Anglijoj

nu it n ii *s

735 No. Main St.
>

(Netoli Atneš St.) Montello, Mass.
Tel. Brockton — 8-1246

Antanas Vasaris, Savininkas 
Brony P. Bartkevicz, Pardavėjas 

(Salesman)

Telephone 7748

» 
I 
I
i Į

✓<

COMPLIMENTS OF

Battles Street Phartnacy
GEORGE B. SESIN, Prop. 

TeL 8-0940-W '

*

Vinco Zinkevičiaus

BUČERNE IR GROSERNE

15 Arthur St., Brockton, Mass.

VINCAS ZINKEVIČIUS, Savininkas.

Norintięji gauti gerų mėsų, ^vaisių, švjgžių kiaušinių ir 

kitokių valgomų dalykų, visuomet kreipkitės į lietuvio pat-

rijoto Vinco Zinkevičiaus krautuvę, ten rasite tikrą, lietuviš

ką nuoširdumą ir patarnavimą.

TAUPYK SU

Q» MECHANIKAI

& DALYS

& ĮRENGIMAI

& METODOS
♦

Pirm. 9 PM.

IMū»ų metodai yra dirbtuve* ui- 
girti. Iki minute* geri. *u*lanu«- 
ti kad davus Jum* geriauaiį pa
tarnavime ir autaupym*.

Nūn Tikro* Fordo Dalys yra 
padarytos gerai, kad gerai tiktu, 
ir ilgiau <Mv«tu*i. Jo* sutaupys 
jums laika ir itvengai Mdų.

Mūsų specialūs įrankiai padarys 
tokį darbe- kuri* Fordui bu* 
tinkamiausia*.

KLAUSYK ITtS FORDO RADIO 
Fr«d Allun MSC Sehm. • PM— 
Fordo Toatr* CM P*wkt. • PM 

R AM AVY KITS TtUViaiON 
“Through the Cry»tal Sali'’ WNAG—TV

•

Aathony Ysainums
Mgr.

eiles. Juozas Savage, Jr. grojo 
akordionu, o p-lė Viviana T. 
Wackell ir Stasys J. Wackell, 
duetas, skambino pianu. Taipgi 
vadovaujant p. V. J. Burduliui, 
mergaitės — Barbora Mažeikai
tė, Genovaitė Liukey, Marion 
Siaurytė, Edita Tamulevičiūtė, 
Virginia Miller, Rita Sinkevi
čiūtė, Mildred* Lapinskaitė ir 
Joana Adams pašoko tautinius 
šokius.

MONTELLO PACKAGE

STORE INC.

L1UUORS, MINĖS AND BECRS

In Barrels and Cases Caterers to Parties

19 Arthur Street
Brockton, Mass.

Mūsų Fordo išlavinti mechanikai 
pažysta Fordų geriausiai. 1*1*. 
vinti atlikti gerų darbų, jie *u- 
taupys laikų ir pinigų.

Fordo Dyleriai
pižjsfi Fordus yoiiousiii!
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Nauji Tremtinių Transportai
Apie š. m. birž. 10 d., lai

vu “General Haan” į New 
Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Abraitis, Antanas į Chi
cago, ni.

Adaskevičius, Anicetas, 
Julija, Algimantas į Elber- 
ta, Mich.

Akavickas, Vladas, Ste
fanija, Elena, Valerijonas 
į Ringle, Wisc.

Aleksynas, Juozas į U- 
niondale, Pa.

Anskolis, Richardas, Ol
ga, Birutė į North Bergen, 
N. J.

Asauskas, Petras į La 
Crosse, Wisc.

Augunas, Algimantas, 
Lucija į Detroit, Mich.

Avicius, Antose, Saleme- 
ja, Irena į Duąuesne, Pa.

BabaĮiauskas, Leopoldas, 
Stase į W. Homestead, Pa.

Bajerunas, Leonas, Ma
ria, Maria, Regina į Cleve
land, Ohio.

Bakšys, Vincas į Spring
field, DĮ.

Balys, Mečys, Leokadija 
į Manchester, N. H.

Baltušis, Juozas, Euge
nija, Elena į Charles, UI.

Bandziulis, Vytautas į 
Chicago, III.

Baužys, Petras į Chica
go, Dl.

Jonas, Vytautas į Brook
lyn, N. Y.

Bosas, Klemensas, Kuni
gunda, Janina, Mangirdas, 
Andriejus į Pittstburgh, 
Pa.

Brazdžionis, Petras, Da
nutė, Dalia, Eleonora į W. 
Homestead, Pa.

Brinką, Alfonsas, Leo
kadija, Raimondas į Chi
cago, III.

Bumeikis, Povilas, Ona, 
Romualdas, Zita į Chica
go, Dl.

Degutis, Jonas į Hilton, 
N. Y.

Dautartas, Juozas, Val- 
traud, Meninas į Cleve
land, Ohio.

Diržys, Antanas į Derry, 
Pa.

Drasinskis, Stasys, Juo
zas į Bronx, N. Y.

Dubauskas, Liudvika, 
Stasys į Cicero, Dl.

Dumbrava, Marijona, 
Vincas į Detroit, Mich.

Gasiūnas, Jonas į Belle- 
ville, Dl.

Gelgotas, Adelė, Danutė, 
Zina, Vincas į Renselaor, 
Ind.

Gricius, Kazys, Juze, 
Stanislava, Celestina, Al
gis, Marija į New Orleans, 
La.

Kacenas, Vytautas į
Beleckis, Petras, Zofija, Brockton, Mass.

Jasas, Bronius, Ona, Al
bina, Gytis, Audronė į 
Phillips, Wisc.

Juozenas, Alfonsas, Ma
rija, Gražina, Birutė į Os- 
ceola, Ind.

Kairys, Irena, Branguo- 
lė, Liucija į Detroit, Mich.

Kavaliauskas, Antanas, 
Anastazija, Vytautas, Kę
stutis į Rensselear, Ind.

Kavaliukas, Valentinas 
Detroit, Mich.

Kesmonas, Norbertas, 
Uršule, Norbertas, Ona į 
Rensselear, Ind.

Kevera, Antanas, Maria, 
Maria, Gvidas į Muskegan, 
Mich.

Klapatauskas, Viktoras, 
Marcele, Milda į Philadel
phia, Pa.

Kleinas, Stasys į Leices- 
ter, Mass.

Kūdikis, Petras, Rai
mundas į Cleveland, Ohio.

Kusleikaitė, Emilija į 
Chicago, DI.

Macas, Jonas, Cecilija į 
Chicago, Dl.

Macinskas, Vladas į Phi
ladelphia, Pa.

Marasinskas, Domicėlė į 
Chicago, Dl.

Markevičius, Algiman
tas, Gene, Mindaugas į E. 
Chicago, Ind.

Mažeika, Antanas; Van
da, Dmara į E. Chicago, 
Ind.

Mažutis, Stefanija, Be
nediktas į Valparaiso, Ind.

Melinauskas, Vladas,

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIUI i
I

PIRMADIENI,

Marianapolyj, Thompson, Conn.
<

-------T------------------------------------"

A Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par- 
<Q» ką, kur įvyks tradicijinė Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA.
y Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
y pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
Y draugais* ir prieteliais.
X Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, orgahizuoki- 
X tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t. Pikniko 
y rengimo Komisija yra pasirengusi, svečius ir viešnias puikiai priimti.

<♦
i

<

&
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A. + A.
Antanas Vaisiauskas

Gegužės 30 d. š. m. mirė Antanas'Vaisiaus
kas, 81 metų amžiaus, gyvenęs 150 Webster 
Avė., Cambridge, Mass.

Palaidotas iškilmingai su trejomis šv. Mi
glomis balandžio 2 dieną, š. m. iš Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos bažnyčios šv. 
Mykolo kapinėse. Palaidojimu rūpinosi velio- 
nies brolio sūnus Juozas Vaisiauskas, gyv. 
Dorchester, Mass., ir jo sesuo — Ona Kasper, 
gyv. Montello.

A. a. Antanas Vaisiauskas ilgus metus 
yra buvęs LDS Centro Valdyboje — iždinin
ku ir kitose pareigose. Daug darbavosi įvai
riose lietuvių katalikų organizacijose, bet jam 
buvo artimiausia LDS ir laikraštis “Darbinin
kas”. Todėl už didelius nuopelnus organizaci
jai jis buvo pakeltas LDS Garbės nariu. Jis 
buvo uolus ir energingas veikėjas.

Lai Dievas suteikia jo vėlei amžiną ramybę, 
o jo giminėms LDS Centro Valdyba reiškia gi
lią užuojautą.

’ ų

Smaizys, Petras, Salo- 
meje, Saulius į Cleveland, 
Ohio.

Stupelis, Stasys į E. Chi
cago, Ind.

Taujenis, Liudas, Barbo
ra, Regina į Chicago, III.

Tocionis, Vladas į Wor- 
cott, Conn.

Tumas, Adomas, Veroni
ka, Dalia, Maria į E. Wal- 
pole, Mass.

Truska, Zigmas į Jamai- 
ca, L. I., N. Y.

Vabalaitis, Stasys, Biru
tė, Eugenija į Cicero, III.

Vaičius, Stasys į Chica
go, Dl.

Velička, Domas, Elena, 
Kornelija į Chicago, III.

Vidmantas, Stasys į Cle
veland, Ohio.

Šis sąrašas vėliau gali 
būti papildytas ar. dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

HARTFORD,~ČOŪ)l
Birželio 12 d. Šv. Jono drau

gija rengia pikniką, kuris jvyks 
gražiame Lighthouse. Grove. E. 
Hartford, darže. Kviečia visus 
dalyvauti.

NASHUA, H, H.
Pirmutinis parapijos piknikas. 

Birželio 12 d. yra rengiamas 
pirmutinis mūsų parapijos pik
nikas, kuris įvyks Sakalo ūkyje, 
Dunstable, Rd. Pradžia pirmą 
vai. po pietų.

Gros muziko Jono Tamulionio, 
vad .orkestrą. Šeimininkės yra 
priruošusios įvairių valgių ir 
parūpinusios šaltų gėrimų. At
vykę, tikrai nesigailėsite. Taigi 
nepamirškite ateinantį sekma
dienį į parapijos pikniką atsi
lankyti.

Kviečia Rengimo Komitetas.

VATMURY, CONN.
Birželio 15 dieną sueina devy

ni metai, kai Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą.

Waterburio ALT ruošia tos 
liūdnos sukakties minėjimą 
šeštadienį, birželio 18 d., 8 vai. 
vakare Šv. Juozapo parapijos 
salėje (John Street). Minėjime 
dalyvaus ir kaibės generolas K. 
Musteikis, buv. Krašto Apsau
gos ministeris Lietuvoje tuo 
metu, kai Maskvos kariuomenė 
įžygiavo ir užėmė Lietuvos 
kraštą.

Specialioj minėjimo progra
moj bus atvaizduota Sovietų 
klasta ir skriaudos padarytos 
Lietuvai ir lietuviams.

Visi Waterburio lietuviai 
kviečiami minėjime dalyvauti.

Minėjimo rengimo komitetas 
A. J. AleksK Dr. M. Colney, 

M. Endrikaitė, T. Matas,
—----------1------A.OHMrtna.

Marijona, Vaclovas, Adol
fas, Danutė, Aeresė į Ren- 
sselaer, Ind.

Milasis, Jonas, Olga, Vy
tautas į Chicago, IU.

Mingela, Petras į Phila
delphia, Pa.

Montrimas, Rapolas, Ma
rija, Rapolas, Stefanija į 
Waukegan, Dl.

Nasvytis, Motiejus, Sa
lomėja į Chicago, III.

Navickas, Stasys, Karo
lina, Tadas, Janina į Cleve- 
lan, Ohio.

Norkus, Vytautas į Gr. 
Neck, L. I., N. Y.

Olšauskas, Antanas, E- 
lėna į South Bend, Ind.

Padleckas, Henrikas į 
Brentwood, Pa.

Palubinskas, Juozas, I- 
zabele, Jūratė į Baltimore, 
Md.

Paukštaitis, Juozas, 
Konstancija į Detroit, Mi
chigan. •
Peckys, Vladislovas, Fau

stina, Irena, Laimutė, Al
girdas, Genovaitė į Union, 
N. J.

Petrulionis, Pranas į 
Nutley, N. J.

Poskocimas, Elena, Rai
mundas į E. Chicago, Ind.

Petrulionis, Jonas, Vla
da, Eugenijus, Rimgaudas 
į Fargo, N. Dakota.

Plečkaitis, Jonas Ona, 
Vladas, Marija, Jonas į 
Brooklyn, N. Y.

Preikštas, Liudas, Ona, 
Rasa į Paterson, N. J.

Ramanauskas, Juozas į 
Boston, Mass.

Rumbutienė, Stase, Ona 
į Pittston, Pa.

Sabrinskas, Juozas, Al
bina, Juozas, Joana į In- 

Salminas, Povilas, Mari- 
dianapolis, Ind.
ja, Marija, Povilas į Det
roit, Mich.

Sarkenis, Balys į New- 
ark, N. J.

Saukaitis, Jonas, Adele, 
Albina į Chicago, Dl.

Šaulys, Jonas, Jonas, E- 
milija, Vytautas, Eleono
ra į Bradford, Conn.

Sepetauskas, Antanas, 
Ona, Genovaitė į Paterson, 
N. J.

Simoliūnas, Paulius į 
rfartford, Conn.

Skeivys, Juozas, Adele, 
Joana į Chicago, III.

Slavinskas, Jonas, Hele
na į So. Boston, Mass. *

Slakaitis, Edvinas į Chi
cago, III.

Snabaitis, Kazys į N. 
Dakota.

Staniskas, Stasys į Graf
ton, Mass.

Stasiūnas, Juozas, Liuci 
ja į Gary, Ind.

Stumbras, Stasys, Jad- 
Y. -

5

“DARBININKO” METINES 
GEGUŽINES TALKININKAI

“Darbininko” metinė tradicijinė GEGUŽINE - iš
važiavimas įvyks Birželio-June 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:
Rev. S. J. Vembrė, Padangės Aras, Athol, Mass. 2.00 
Agota Ručinskienė, Cleveland, Ohio .................  2.00
Mrs. A. Balcunas, Dorchester, Mass.................... 2.00
A. Mikulsky, Simsbury, Conn...............................  2.00
W. Juzukonis, Hyde Park, Mass........ . .................. 2.00
Sisters of St. Kazimir, Phila., Pa. .....................  1.00
Antanas Cizauskas, Sheboygan, Wisc................. 1.00
Steve Sokol, Worcester, Mass...............................  1.00
P. Yakienė, New Britain, Conn................................ L00
Vienas Ateitininkas, Waterbury, Conn................  L00
M. Sitkus, East Hartford, Conn...........................  1.00
Srs. of St. Francis, Pittsburgh, Pa. ,......................1.00
Vincas Blauzda ,Waterbury, Conn. .....................  1.00
Monica Yucis, Baltimore, Md. ............................. 1.00
A. Petraška, Brooklyn, N. Y................................ 1.00
Raymond ,Paul, South Boston, Mass......................1.00
L. Ginkevičius, Phila., Pa....................................... 1.00
Miss G. Yakinevičiūtė, Kearny, N. J....................  1.00
A. Neveraitė, Mattapan, Mass.......... ...................... 1.00
A. Ramanoski, Bridgeport, Conn............................1.00
W. Kuzmeske, No. Amherst, Mase. ._......  1.00
Joseph Yokshas, Rochester, N.- Y........................ J.00
Mr. J. Jasinskas, Cambridge, Mass............... 1.00
William Gerulaitis, Broad Brook, Conn.................. L00
Ciprus Urbanas, Nashua, N. H».............................. 1-00
Victoria Svinkunas, West Fr^nkfort, III................1-00
Joseph Lawcewicz, Brąckttm, Mass....................... 1.00
Dr. J. Kazlauskas, Endicott, N. Y......... .........  1.00
S. Prūsaitis, Canada, Port, Hope, Ont.....................L00
M. Giraitis, Worcester, Mass.................................... 1.00
Antanas Nevedonskas, Athol, Mass. .................. 1.00
J. Kuncavičius, New Haven, Conn......................... 1JW
S. Stakus, W. Lynn, Mass........................................1.00
Frances Yasas, Norristown, Pa............................. 1.00
Anthony Tikus, Waterbury, Conn.'..................... 1.00
Pranas Alisauskas, Tordnto, Ont Canada.......... . 1.00
'Alfonsas Augutis, Toronto, Ont. Canada............... 1.00
Joseph Dauparas, Albian, N. Y...........................  1JOO
Mr. K. Banevičius, Dracut, Mass.............................1.00
Julian Tūrio, Waterville, Maine ....................  1.00
Paulus Mikalauskas, Boston, Mass......................... 1.00
Steponas Agentas, Linden, N. J...........................  1.00
Mrs. John Kutis, Colchester, Conn......................... 1.00
Janina Paketuvienė, Toronto, Ont. Canada.......... 1.00
Mrs. K. Pakstis, Brighton, Mass.............................1.00
Mrs. Catherine Kvedera, Baltimore, Md.............  1.00
Mr. Antanas Baltrušaitis, Lewiston, Maine....... 1.00
Mrs. E. Jurgutaitienė, K&nsas City, Kaus.............. 1.00
Jonas Grigas, Lowell, Mass...................................  1.00
Jonas Ivanauskas, Phila., Pa. ............................. 1.00
S. Balčiūnas, Toronto, Ont. Canada.......................1.00
A. Vaičiulaitis, Scranton, Pa................................ 1.00
Petras Mačiulis, Chicago, Dl. .................................. 1.00
Mrs. Anne Oksas, Brockton, Mass......................... 1.00
Mrs. Liudvise Savickienė, South Boston, Mass..... 1.00
C. Brown, So. Boston, Mass................................... 1.00
Vincas Pusvaskis, Ansonia, Conn........................ 1.00
Mrs. M. Mayausky, Disonville, Pa........................ 1.00
A. Drungil, Chester, Pa.......................... -............... 1.00
Alfred M. King, Baltimore, Md................................ 1.00
Mrs. Abracinskas, No. Abington, Mass.................. 1.00
Mrs. P. Dennis, Manchester, N. H........................ 1.00
Joseph E. Casserly, Los Angeles, Calif.................. 1.00
F. Dubauskas, Montreal, Canada...........................1.00
Mr. Lawrence Mikulskį, Dorchester, Mass......*...... 1.00
Ig. Misiūnas, Hartford, Conn................................ 1.00
Charles Bush, Lawrence, Mass............................... 1.00
Jonas Valentukevičius, Stoughton, Mass.............  1.00
S. Kudzma, Nashua, N. H........................................ 1.00
M. Veizgelienė .Camden, N. J................................ 1.00
Charles Watkevich, Athol, Mass...........................  1.00
J. Sprainaitis, Paterson, N. J. —..................   1.00
John Waitkus, Phila., Pa...............................   1.00
A. Krakauskas, Ont. Canada.................................. 1.00
John Gudelis, Roslindale, Mass............................ l»00
Juozas Kodis, Chester, Pa........................................ 1.00
Vincas Kaliasas, Warehouso Point, Conn............. 1.00
H. Stepanon, Nashua, N. H........ .......................... 100
John Taparauskas, Lawrence, Mass....................  1.00
Mrs. J. Dougan, West Lynn, Mass........................ L00
Dr. E. A. Waliackas, Marblehead, Mass..................1.00
Jonas Everlinas, Ont. Canada ........................   1.00
Ben. Paplauskas, Methuen, Mass.............................1.00
Ona Stankienė, Brockton, Mass...........................  1.00
V. Kielė, Worcester, Mass. ...*.................................100
J. Olkovickas, Manchester, N. H.............................1.00
Peter Belis, Terryville, Conn.................................... 1.00
Pranas Gobis, Amsterdam, N. Y.............................1.00
Mrs. D. Babonis, Shrewsbury, Mass........................ 1.00
Anthonjr Urbanas, Southington, Conn......................50

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
---------- “Darbininko’’Administraciją.
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BROCKTON, MASS. 

Gros Šauni AL STEVENS Orkestrą
ROMUVOS1PARKE®’9|2:00 vai. p. p.

Brocktono Seimininkes Vaišins Skaniais Valgiais, o iš Įvairių Kolonijų Vyrai - Puikiais Gėrimais. 
Kalbės Profesorius S. Sužiedėlis, bus ir kitokių įvairumų

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius dalyvauti. 
BUŠAI išeis iš Cambridge nuo lietuvių par. bažnyčios 12:00 valandą. Iš South Boston nuo “Darbininko” Namo - 1:00 
valandą po pietų. Tikietų kaina ten ir atgal - 01.25. RENGĖJAI.
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Liūdna tiktai pastebėti, kad
v

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE V

Mažasis parapijos choras, kurį 
sudaro paūgėjęs jaunimas. Iš i tarp pačių lietuvių atsiranda 
programos, dekoracijų, rūbų'žmonių, ypač moterų, kurios 
ir muzikos ir apskritai iš viso [savo nepraustais liežuviais |der- 
pastatymo matėsi, kiek daug'gi* šv. Roko mokyklą, gundo 
buvo įdėta kruopštaus darbo, Į tėvus neleisti į ją savo vaikų ir

NOCTOOO, MASS.
.Pirmoji Komunija

ninkui kun. A. Janiūnui arba 
Vincui Kudirkai, Jurgiui Ver- 
siackui, Adolfui Kovai, Kaziui

Sekmadienį, birželio 5 d. Nu- Mickūnui, A. Smilgienei ar Kle- 
kryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno mensui Kašėtai. Visų aukotojų 
Seselių Regina Mane ir Thomas vardai bus. atspausdinti knygu-

kantrybės ir pasiaukojimo. Ir ypač gaudo tremtinių vaikus, Aquinas prirengti vaikučiai pri-'tėje, kuri neužilgo bus išleista.

. Per Sekmines buvo surengta' 
'1948/49 mokslo metų užbaigos 
aktas — prieš atostoginis atsi
sveikinimas ir mokinių pasiro
dymas. Nors buvo gana tvanki 
diena, bet salė buvo pilna sve- 

baigė penktuosius savo gražaus[čių, tėvų ir mokinių. Iškilmes 
darbo metus. Pradėjus nuo vai-!pradėjo kun. kleb. 
kų darželio, esant dar klebonu. kauskas gražia

BROCKTON, MASS.

šv. Roko mokyklos mokslo 
metu pabaigds iškilmes

Šv. Roko parapijos mokykla

I

visa tai parengė trys Nukry-j kuriuos nukreipia net į nekata- ėmė pirmą Šv. Komuniją. Vai- 
žiuotojo Jėzaus Seselės — Imel- likiškas mokyklas. Žinoma, vi-

pravedė susirinkimą labai 
sklandžiui. šv!*- Vardo draugija 
nutarė daryti išvažiavimą Palan
goje birželio 24 d. Kaip praeity, 
taip ir šį kartą tikimės daug 
dalyvių, ne tik iš vietinių, bet ir 
iš apylinkės kolonijų, nes ren
gėjai stengsis kiekvieną paten
kinti. Pelnas skiriamas parapi
jai, nes šį metą labai daug bu
vo išlaidų ,kaip stogo apdengi
mui ,ir vandens į vasarnamį į- 
vedimui.

Seselės Kazimierietės 
Noruoode

Šią savaitę atvyko pas savo 
tėvelius pp. Uždavinius, gyv. 26 
St. Joseph Avė., Seselė M. Ko- 

> tolimos 
valstijos. Kartu 
palydovė, atvyko iš Worcester, 
Mass. Seselė M. Simplicia, bu
vusi Norwoodietė.

Seselės aplankė ir kitus savo

žiuotojo Jėzaus Seselės — Imel- likiškas mokyklas. Žinoma, vi- keliai iš parapijos svetainės at- 
da. Concepta ir Teresėlė, kurios sada atsiranda piktų žmonių,įėjo gražia tvarka su palydovais

' - -................... • i” — E. Kudirkaitė,
J. Perekšlytė, K. Balutytė, M. ! 
E .Kneižytė, E. Strašunskaitė 
ir M. A. Alukonytė.

Pirmą šv. Komuniją priėmė 
šie vaikeliai: Edmundas Anto- 
naitis, Juozas Franciosi, Vincas 
Liutkus .Petras Paul, Edvardas 
Jessick, Povilas Kodis, Stepo
nas Clem, Juozas Higgins, 
cas Treinavičius, Povilas 
siackas, Vladas Virginskis, 
nard Zimlicki, Ona Didick, 
na Dobrowney, Patricia 
browney, Barbora Kay, Joana 
Ann Malačinskaitė, Joana Sas- 
tavickaitė.

Po pamaldų turėjo bendrus 
pusryčius.

Šv. Valanda
Tą pačią dieną šv. Vardo 

draugijos nariai, vadovaujant 
kun. A. Janiūnui, buvo nuva
žiavę į Fenway Park, Boston, 
ir dalyvavo Šv. Valandoje už 
taiką. Juozas Pazniokas atsto
vavo mūsų parapiją ir Šv. Var
do draugiją “Gyvajame Rožan
čiuje”, kurį sudarė 1700 Šv. 
.Vardo draugijų nariai.

Visi važiavo specialiu 
busu.

i yra mokytojos ir jų pagelbinin- kuriems akis graužia kilnus ir j “angeliukais’
A"** - 1 * - 1 ___ zJ r* a c A lrninlilvti T

Pr. Stra-
,____ ___  _______ ; gražia ir įspūdinga

kun. J. Švagždžiui. ji išaugo iki] kalba. Jis pabrėžė, kad parapi- 
4 skyrių su 140 mokinių, kurie ! jai sava lietuviška mokykla yra S
J _ ___ a. " — t _ _ _________ __ * _• _ _ _ _ 1 _ * _ • ♦-1o i »• vi ai m o m o 111 o i xdabartinėje parapijos salėje būtina ir neišvengiama. Tai yra 
jau sunkiai besutelj>a. Rudenį! 
numatyta ją pertvarkyti. pra-: 
plėsti ir pradėti naujus mokslo 
rietus su vaikų darželiu ir 5 
skyriais, o toliau mokyklą iš
plėsti iki pilnų 9 skyrių. Mokyk
la yra vedama Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seselių. Jos vedėja yra 
Sesuo Irhelda J. C. Mokykla y- 
ra išlaikoma šv. Roko parapi
jos. o ją globoja ir daugiausia 
rūpinasi kun. klebonas Pr. V. 
Strakauskas.

,kė — Sesuo Gabrielė. Gražia doras darbas, ypač katalikų ir 
i “vaikiška” programa buvo labai dar vienuolių ar kunigų dirba- 
patenkinti ir tėvai ir svečiai, mas. Gerų katalikų ir nuošir- 

i kurie skirstėsi su džiugia nuo-Įdžių lietuvių tas neturi nei ste- 
taika ir pasiryžimu daryti visa, binti nei pykinti, bet dar paska- 
kad šv. Roko mokykla augtų ir 
šviestų. Svečtų tarpe buvo ir iš 
So. Bostono atvykęs kun. Ab- 
račinskas.
i Į 
j Už tokį gražų tautinį ir religi
nį darbą didelė padėka priklau
so kun. kleb. Pr. Strakauskui, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselėms 
ir visiems mokyklos rėmėjams.

į rintija iš 
volcfi -ina

Nebraska 
su ja, kaipo

i

t

W.J.Chisholm .
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Aibert R. Barter
Olrmiau — Pope Optical Co.

Knda Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. S-1944

207 PARK BUILDING 
Horcester, Mass.

75 Mato SL, Webster, Mass.

parapijos ateitis. Jo žodžiais ta
riant, “veltui parapijos statytų 
bažnyčias, jei neturėtų savo 
mokyklos, kuri gimtąja tėvų 

(kalba mokytų vaikus tautinėje 
ir religinėje dvasioje”.

Be to. kun. kleb. Pr. Stra
kauskas nurodė, kad niekas 

j taip nemoka prie vaikų prieiti, 
juos suprasti ir išmokyti, kaip 
pasiaukojusios seselės vienuo
lės, kurių darbas niekuo negali 
būti įkainuojamas ir atlygina
mas. Jos dirba ne dėl atlygini
mo, bet dėl vaikų ir Dievo mei- 

'lės. Tai pastebėjo net protes
tantai. kurie
vienuolynų mokyklas savo vai-'Marių pakrantė žymiai praplės- 
kams auklėti ir mokyti. Neiš- ta, kad davus progos didesniam 
mintingai darytų tie tėvai, ku-'skaičiui svečių ir viešnių saulu- 
rie nesirūpintų savo parapijos [ tėję pasikaitinti. Viešbutis at- 
mokyklą išlaikyti ir neleistų į remontuotas svečių malonumui 
ją savo vaikų. Dar blogiau da-. 
ro tie. kurie ir kitus atkalbinė
ja.

Po to sekė pačių 
i pildoma iškilmių 
Gražu buvo žiūrėti, 
je dainavo, šoko,
vartėsi ir vaidino visi mokyklos 
vaikai, pradedant pačiais jau
kiausiais “darželio pipirukais”, 
kaip jie patys save vadino. Mo
kiniai 3 ir 4 skyriaus net su
vaidino operetę “Mažoji Čigo
nėlė". Programą paįvairino

tinti uoliau laikytis savo kata
likiškos ir lietuviškos mokyk
los. Kas turi piktą liežuvį ir blo
gą valią, tam burnos neužkiši 
nusileisdamas. Jei tos “parau
donavusios moterėlės”, kai kie
no iš šalies dar kurstomos, ne
nutils niekų tauškusios, tai kitą 
kartą paskelbsime ir jų pavar
des. St. Žvirgždas.

Vįn_ - pažįstamus.

Atvyko iš tremties
Trečiadienį, birželio 8 d. laivu 

“Gen. Holbrook” atvyko iš

Visi Ruoškimės Dalyvauti Conn. 
Valstijos Trijų Apskričių Gegužinėje

! Sea Cliff Inn, tai yra vieta, 
i kurioje įvyks gegužinė, šiuo 
:metu ji yra puikiai pasipuošusi 
• žaliuojančiais milžiniškais me
džiais ir žalia žolele, o jūros 

taip pat steigia • bangos tiktai supa laivelius.

ir svetainė išpuošta šokiams, 
rodosi tik laukiama svečių iš vi
sų apylinkių.

mokinių, iš- 
programa. 

kaip sceno- 
dcklamavo,

I

Šioj gegužinėje išgirsite gra
žią dainų programą, kokios jau 
seniai mūsų gegužinėse neteko 
girdėti. Dalyvaus garsus Šv. 
Juozapo parapijos choras iš 
Waterbury, Conn. su savo vadu 
komp. A. J. Aleksiu ir šv. Ka
zimiero parapijos choras, vado
vaujamas varg. Aug. Rosselli.

Tautinių šokėjų grupė iš Wa- 
terbury gražiai pašoks. Kalbas 
pasakys Juozas Kazickas Yale 
Universiteto studentas, kun. A. 
E. Gradeckas ir kiti žymūs sve
čiai tremtiniai, 
smagi orchestra 
ir seni maloniai

Šokiams gros 
ir, galės jauni 
pasišokti.

Šeimininkės 
maloniai pavaišinti 
“kugeliu” ir “1 
mūsų šeimininkai visus pavai
šins skaniais gėrimais.

ruošiasi visus 
su skaniu 

balandukais”, o

Ver- 
Ber- 
Joa-
Do- tremties p.p. Jonas ir Ona Jak-

ščiai ir sūnus Vytautas pas sa
vo brolį p. Petrą Jakštį, gyv. 

į937 Washington Street. Atvy
kusius uoste pasitiko p. Petras 
Jakštys ir visa jo šeima ir par
sivežė į namus.

Sveikiname atvykusius ir 
kūne sėkmingai įsikurti.

auto-

Paminklas veteranams
Jau pradėtas statyti pamink- 

Ilas mirusius ir gyvuosius mū
sų kareivius veteranus atminti, 

smnama pagerDimui gyvų ir. Paminklas statomas prie baž- 
mirusių tėvelių. Taigi visi, kurie nyčios. Pamatas jau supiltas, 
dar turi savo tėvelius gyvus pa- didis akmuo nukaltas ir ant ak- 
sikvieskite atvykti į šią geguži-Jmens jau iškaltos raidės. Lau- 
nę. Įkiame Šv. Jurgio stovylos iš I-

Lietuviai ir Lietuvaitės tegul J>astač*ns ^u® to P311“11"
visi keliai veda birželio 19 d., į 
Sea Cliff Inn. Morris, Cove.

klo iškilmingas šventinimas.
Norintieji suteikti savo auką 

šio paminklo pastatymui, tai 
Rengimo Komisija, galite priduoti Komiteto iždi-

lin-

Šv. Vardo Draugijos vyrai 
dalyvavo Šventoje Valandoje 
Boston, Mass. birželio 5 d. E- 
sant autobusų streikui, buvo 
autobusai užsakyti kitų kompa
nijų. __________

L. Vyčių kuopa ruošia savo 
išvažiavimą Palangoje 12 d. bir
želio šių metų. Šis piknikas tai 
yra pirmutinis Palangoje, tad 
tikisi daug dalyvių, kaip vieti
nių, taip ir iš apylinkės. Kaip 
patyriau, bus įvairių margu
mynų bei užkandžių ir gėrimų, 
nes Vyčių dvasios vadas, kun. 
P. Šakalys, ir komisija deda vi
sas pastangas, kad kiekvienas 
dalyvis būtų užganėdintas.

F. A. K.

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, birželio 5 d. 

Vardo vyrų draugija skaitlingai 
dalyvavo savo mėnesinėj, dva
sinėj puotoj, viešai pasirodyda- 
mi kad esą draugijos nariai. 
Bendrai dalyvavo šv. Mišiose ir 
“in corpore” ėjo prie šv. Komu
nijos. Laike 8 vai.- šv. Mišių šv. 
Vardo vyrų Glee Club choras 
labai gražiai giedojo, priduoda
mas jMjM iškilmėms didesnį į- 
spūdį. Kaip lietuviai, taip ir 
svetimtaučiai gėrisi gražiu gie-| 
dojimu.

Po šv. Mišių buvo priimami; 
nauji nariai į draugiją su tam 
tikromis apeigomis, kurias atli
ko dvašios vadas kun. J. Ber-J 
natonis. Po priėmimo naujų na-( 
rių vyko susirinkimas, šiame' 
susirinkime naujoji valdyba už
ėmė savo vietas. Pirm. E. Bilą

Šv.

Havana Filler

ARAPPER

Tiktai šie puikūs taba
kai užtikrina rūkan
tiems vyrams švelnu
mą esantį "-20-4 Cigare
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Ateinantį šeštadienį,

ZINUTĖS
Misijų panda. Liepos 6-31 d., 

Šv. Jono Seminarijoje, Lake St, 
Brighton, Mass., ruošiama ant
ra metinė misionierių išdirbinių 
paroda. Ten bus galima daug 
ko gražaus iš viso pasaulio me
no pamatyti. Arkivyskupas Cu
shing kviečia visus katalikus ir 
nekatalikus ta proga atlankyti 
puikią seminariją ir pamatyti 
kam žmonės deda aukas. Kas

nori gali dienas praleisti jos 
laukuose — piknikaudanji. Pa
vakary yra teikiamas palaimini
mas švenčiausiu Sakramentu. 
Galima ten lankyti ir didelėmis 
grupėmis.

A. t A.-
♦

Petras Kiburis
***; s

DAKTARAI

SO 8-*47*

Br. JoMflb f. Antaneis
OPTOMETRIBTAS

5UE.«raadwar

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tel 
•ottadisstiais nuo 2 iki 84*L

Padėkojo. Pirmadienį, kun. P. 
Virmauskis, nuėjęs į Tremtinių 
angliškas pamokas, skvo ir jų 
vardu padėkojo uoliai mokyto
jai panelei Jankunavičiūtei už 
tokį gerą mokymą, ir tai be at
lyginimo. Jis apgailestavo, kad 
negalima gauti dar bent dviejų 
mokytojų, nes vienai mokytojai 
sueina perdaug mokinių. Jis pa
sižadėjo stengtis gauti dar bent 
vieną mokytoją.

■*

Tol. SO 8-2806

Dr. J. L Panto*
DK. AMELIA E. BOBB 

OFTOMETRISTAI

447 W. BriBtmay
So. Boston, Ma**.

►

Beugiari prie daktarato. Ta
lentingas mūsų jaunas kunigas 
Vladas Jeskevičius, S. J.,* šią sa
vaitę verčia Harvardo knygyną 
ieškodamas žinių savo ruošia
mai knygai daktarato gavimui. 
Šia proga jis atlankė ir šavo 
tėvelius ir pagelbsti vietiniams 
kunigams. Sekmadienį, būsimas 
slaviškų, ypač rusų kalbos dak
taras, giedos šv. Mišias 10 v. r., 
ir šakys pamokslą. Vakare, jis 
pradeda vesti rekolekcijas Sese
lėms, Baltimorėje.

If no ansver call AV 2-4026
4

Ačiū. Labai ačiū ponui kom
pozitoriui J. Žilevičiui už tifca-1 
mą “Darbininke” aprašymą sa
vo mokinio mūsų kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko. Bos
tonas tikrai laimėjo gavęs tokį 
įžymų muziką ir dirigentą. Da
bar bostoniečiams bus gera 
proga išvystyti jų muzikalius 
talentus. Choras noriai lanko 
Kačinsko pamokas ir vasaros

Či* ym pajšgoe tik reikia 
rcfIlginti Visuomenė tun

i ateiti pagalbon.

Birž. 7 d., mirė, trumpai sir
gusi, Marijona Šimkienė (Jur- 
gelaitytė) 65 metų, gyv. 167 
W. Bth St Amerikoje pragyve
no 46 metus. Paliko penkias 
dukteris, sūnų, brolį ir dvi sese
ris. Pašarvota pas laidotuvių 
direktorių Juozą Kasparą, 187 
Dorchester St Laidojama bir
želio 10 d., 9 v. r., Naujos Kal
varijos kapuose.

Melskimės už mirusius.

Birželio 7 d. savo namuose, 465 Columbia 
Rd., Dorchester, Mass., tapo mirtinai širdies 
ligos parblokštas ilgametis darbuotojas Pet
ras Kiburis, 72 metų. Kalbėjosi, džiaugėsi, kad 
geriau jaučiasi. Už minutės sušuko pagalbos. 
Nustojo kalbėjęs. Prišoko žmona ir duktė. 
Pašauktas gydytojas, kunigas. Vidurnakčio 
sulaukęs apleido šį pasaulį.

A. a. Petras Kiburis buvo kilęs iš Papilio 
parapijos. Amerikon atvyko jaunas būdamas. 
Išmoko siuvėjo amatą. New Yorke ir Bostone 
turėjo siuvyklas. Yra pirkinėjęs stubas, lai
kęs aludę. Buvo labai tylus, išmintingas, visų 
mylimas ir gerbiamas žmogus. Organisavo ir 
dirbo lietuviškų draugijų valdybose. Uoliai 
darbavosi su žmona ir visa šeima 6v. Petro 
parapijos naudai. Įdėjo naują bažnyčiai lan
gą. Iš Dorchesterio kas sekmadienis su šeima 
atvažiuodavo į mūsų parapijos bažnyčią. Nors 
jis gražiai rengėsi prie mirties vistiek mes 
gailimės būdami jo laikinai apleisti. Tur būt 
jo duktė, a. a. Alena — Sesuo Salvatora, vie
nuolė Kazimierietė, nenorėjo ilgiau be saviš
kių būti. * *

Dabar randasi pašarvotas savo gražioje re
zidencijoje, 465 Columbia Rd. Dorchester. Iš
kilmingai bus palaidotas iš savo numylėtos 
Šv. Petro par. bažnyčios, birž. 11 d., 9 v. r. 
Naujos Kalvarijos kapuoše, savo pasirūpinto
je vietoje.

Jis paliko skaudžiame nuliūdime didelę vei
kėją žmoną, Marijoną (buvusę Šugždaitę), 
sūnų daktarą Albertą, dvi dukterį, brolį ir se- 
.serį.

A. a. Petras Kiburis ir visa jo šeima ne tik 
rėmė savo parapiją, bet taip pat ir visas ka
talikiškas įstaigas, vienuolynus ir lietuvių ka
talikų spaudą, ypač “Darbininką”. Jis buvo 
ilgametis LDS narys ir “Darbininko” skaity
tojas.

Pasimelskime už a. a. Petrą KiburĮ ir pra
šykime Ųievulio^ kad jo vėlei suteiktų įamžiną 
ramybę.-----

LDS Centro Valdyba velionies šeimai reiš
kia gilią užuojautą. „

*

9
Susirinkimai. Sekmadienį po
v. šv. Mišių įvyks šv. Vardo

A. J. NAMAKSY

rinkimas Lietuvos
draugijos, 492 E. 7th

Vyčių susirinkimas 
patalpose.

Dukterų 
s£
įvyks jų

»

12Draugijų Mišios. Birželio 
d., 9 v. r., bus laikomos šv. Mi
šios šv. Vardo Draugijos inten
cija.

Birželio
giedamos Saldžiausios

19 d., 9 v. r. bus
Širdies

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

lazutance
406 W.Broadwajr

SO. BOSTON, MASS.
Offlc* T*l. BDuN) -DNton 8-884

Bes. 87 OriBteSteeet 
We*t Roxbury, Mm*. 

TZU PA—7-tttt-W

dr. susirinkimas. Po Sumos į-
Viešpaties Jėzaus L. R. K.

Real Estate &
Insurance

406 W.Braadway
SO. BOSTON, MASS.

Offlc* Tai.

Bes. 87 Oatote Staeet

vyks mėnesinis LRKSA kuopos
susirinkimas.

1 v. p.p., parapijos salėje, 492
E. 7th St, įvyks šv. Kazimiero
LRK draugijos, susirinkimas.

Pirmadienio vakare, bus susi
rinkimas Saldžiausios širdies V.
J. L. R. K Draugijos.

TtL PA—7-ttW-W Antradienį vakare įvyks susi-
Weat Rozbury,

Draugijos. ,

t 
birželio mėn. 11 dieną 7:30 vaL 
p. p. Paminklinėje Lietuvių šv. 
Petro parapijos mokykloje 
(prie bažnyčios) kviečiamas vi
sų buvusių tremtinių (vyrų ir 
moterų) svarbus pasitarimas.

Visi buvusieji tremtiniai ir 
tremtinės, apsigyvenę anksčiau 
ar vėliau įvairiose Bostono da
lyse arba jo apylinkėse, prašo
mi tame susirinkime dalyvauti. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
tinėjami.

Trem. Ratelio Valdyba.

y-

Kalbės iš tremties atvykę įžy
mūs kalbėtojai — prof. S. Su
žiedėlis ir kiti. Bus ir meninė 
programa, kurią išpildys dra
mos artistas Henrikas Kačins
kas ir tremtinių vaikučiai.

Programai vadovaus LTR pir
mininkas p. Stasys Lūšys. Nei 
įžangos, nei aukų rinkimo ne
bus. Kviečia visus ateiti ir pasi
klausyti įdomios programos.

VASILIAUSKAS, Antanas, 1 
iš Kartenos vi., Kretingos ap. *.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Gelbsti Netoviains. South Bos
tono Leituvių Namų Komitetas 
visomis galėmis gelbsti lietu
viams veteranams apsigyventi 
naujame projekte prie bažny
čios. Rašinėja prašymus Mayo- 
rui ir kitiems Boston Housing 
Authorities nariams. Daro susi
rinkimus.

Trečiadienį ir ketvirtadienį, 
paminklinėje parapijos mokyk- 

parke, įvyks didelis lietuvių są- 1°^ P1* bažnyčios 50 veteranų

Šį Sekmadienį — Didelis 
Lietuvių Sąskridis

Šį sekmadienį, birželio 12 d., 
Brocktone gražiajame Romuvos i

skridis, į kurį suvažiuos keli 
tūkstančiai Naujos 
lietuvių. Tai bus mūsų mylimo 
laikraščio “Darbininko” metinis’- - - -
piknikas, tai bus N. A. Lietu-į š) sekmadienį,

_ . .... 1 -on r, r,

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local < Long 

Distance 
Msving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

išpildė formalius registracijos
Anglįjn« lapus. Paskutinis toks masinis,

J

į

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

aus. LIKSIS
Realstatininkas

716 N. Vaa Nees Ave„
Hollywood 38, Calif.

buto gavimui, užsiregistravimas 
įvyks toje pačioje mokykloje 

, birželio 12 d., 
į 1:30 v. p.p. Po tam veteranams, 
norintiems čia gauti butą, rei
kės aplikuoti Federal Bldg., 
Post Office Square. Kam reikia, 
tas teveikia tuojau.

vių Diena. Ji kaip visuomet, 
bus visiems linksma, įdomi. Be 
kitokių įvairenybių 
profesorius S. Sužiedėlis.

Čia suvažiuos ne tik visi 
“Darbininko” malonūs skaityto
jai su savo šeimomis, savo 
draugais, bet ir visų organizaci
jų vadai, veikėjai, profesionalai 
ir biznieriai, nes kaip žinome 
“Darbininko” skiltys yra atvi
ros visiems geriems lietuviams, 
visoms geroms organizacijoms aitą rimą Lietuvių Katalikų Kul-

16 d., 9 v. r., parapijos salėje, 
492 E. 7įh St., baigsis mūsų 
parapijos vaikučių mokslo me
tai su šv. Mišiomis, pamokslu 
ir kreditų išdalinimu. Kviečiami 
visi vaikai ir tėvai atvykti.

Mišparai. Dievo Kūno šventė
je, birž. 16 d., 7:30 v.v. prasi
dės su įstatymu Švč. Sakra

i
į
mento Mišparai. Jie bus gieda-

i

Birželio 26 d., 8 v. r. bus gie
damos šv .Mišios Maldos Apaš

mi kiekvieną oktavos vakarą.
Tai bus ypatinga proga katali
kams pagarbinti V. Jėzų švenč.

talavimo draugijos; 9 v. r. gie
damos antros Saldžiausios Šir-
dies .V. J. draugijos.

Sakramente.
i

II

Liepos 3 di, 9 v. r. giedamos
Šv. Petro ir Povilo draugijos.

t

Baigiami mokslo metai. Birž.

F

Dievo Kūno iškilminga proce
sija šį metą įvyks bažnyčioje,
birž. 19 d., 2 v. p.p.

Vasarine Mokykla prasidės
liepos 5 d!

šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 

VffiNUOLYNO PABKE, 
KenklMali Pert, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA
B1ENOTVAEKE:, *

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žymių žmonių p rak'' 

bos, dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai
Nuowirdži*i Kviečiame. Lietuvių Dienoję ridyvaati

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 
Pranciškonų bičiulius.

Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 
ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 

Vandenyne.
Visi Keliai Veda į Atostogų Kraštą Maine!

PASTABA: Dirbantieji fabrikuose iš anksto tegul pasirūpi
na atostogomis. Iš įvairių Naujosios Anglijos vietų 
vykstantieji grupėmis turėtų laiku pasirūpinti gauti 
autobusus.

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebank Buri, Natoc Zel 5.

kalbės ir
*

Lankėsi Prel. J. Balkumis

Ketvirtadienį, birželio 9 d. š. 
m. atvykęs iš New Yorko Prel. 
Jonas Balkūnas lankėsi “Darbi
ninko” redakcijoj ir turėjo pa-

ir jų parengimų bei veikimų ap
rašymams. Todėl visi lietuviai 
jausis ne tik didelio malonumo, mininku, p.p. A. Peidžiu, admi- 
bet ir mandagumo pareigos į šį nistratoriu, ir A. F. Kneižiu, re- 
metinį “Darbininko” pikniką at
vykti. Visi pasimatysime, sek
madienį, birželio 12 d., Romu
vos parke, Brocktone.

Prašome nepavėluoti. Bušai 
išeis iš So. Bostono 1 vai. p.p., 
nuo “Darbininko” namo, o iš 
Cambridge, Mass. išvyks 12 
vai. nuo parapijos bažnyčios. 
Tikietas į abi busi — round 
trip $1.25. Bilietus galima įsi
gyti iš anksto “Darbininko” ad-i 
ministracijoje ir pas p. V. Va-i 
latką. Norinčius busais vykti į Į 
pikniką, prašome susirinkti į pa-į 
žymėtas vietas laiku — nevė
luokite!

“Darbininko” Skaitytojas.

tūros Fondo reikalais su kun. 
Pr. M. Juru, LDS Centro pir-

daktoriu.
Tą pačią dieną grįžo į New 

Yorką.
Prel. Jonas Balkūnas yra AL- 

RK Federacijos Dvasios Vadas 
įžymus visuomenininkas.ir

PAIEŠKOJIMAI
J I

GRABORIAI
*

Birželio 15,1940 m. 
Minėjimas So. Bostone 
šeštadienį, birželio 18 d., 7:30 

vai. vakare, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnytinėje salėje, W.

PULMANAS, Andrius, 
| Pranas, ir jų sesuo Adlinė, 
.Kampiškių km., Prienų vi. 
| RAKAUSKAS, Pranas, 
Stabinciškių km., Žaslių vi., 
par., Trakų ap.

RAMANAUSKAS, Vytas, iš 
Dainavos km., Paparčių par., 
Žaslių vi., Trakų ap.

RAULUŠEVIČIUS, iš Sta
binciškių km., Žaslių vi., Trakų 
ap.

ŠLEPAVIČIENĖ, Marytė. 
TAMULAITIS, Vincas.
UZAS, Motiejus, iš

Fifth St., So. Bostone, Lietuvių
Tremtinių Ratelis rengia Rusi
jos okupacijos Lietuvoje ir lie
tuvių masinį trėmimą į Sibirą
minėjimą.

Marijampolės ap., ar
niai.

WAGNER,
Malina,

Anna,
gyvenusios

ir 
iš

iš 
ir

Veiverių,
jo įpėdi-

ir duktė
11385 S.

Bishop St., Chicago, UI.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS •VC.
ŠV. JONO EV. BL. PA8ALPIN88

DRAUGIJOS VALDYBA

S. Bmtcvi&K k* Sūmb
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAEASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-24*4

!

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Ma**.

Joseph W.Ca$per 
(KA8FERA8) 

Laidotuvių Direktoriui Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Booton 8-3880

»
t

1
<

YAKAVONIS
ruaeral1 Home

741 No. Main SL 
Brockton, Mao*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

Tel. Brockton 8-1SB0

WAITKUS
FUNERAL HOME

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

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

8 Winfield SL. So. Boston, Maas. 
Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,

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

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

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

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

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, 8o. Boston, Maas.

i Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E.

i Seventh St, So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkite* 

pas protokolų raštininkę.

Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
21 Sanger St., So. Boston, Mas*.

Vice-Pirm. — Vincas Stakuti*. 
684 Sixth St, So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sizth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moteriais yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Vest Broadmy, . Soufli totui, Mass.

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir | kttus

RsHtal* šaukite; TeL TR-6-6434.x !

♦
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ŽALUSIAS
FUNERAL HOME’

664 Kast Bnadw»y
SOUTH BOSTON, MkRZ

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

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Kaplyeia bermentene Dykai

NOTARY PUBLIC
TsL 80 8-8818

BOuth Boston 8-2808

t

«



DARBININKAS 8

Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo
Toronte Saukiamas KLT stei- socialistų valdybos sąstate. Bū- 

gtamasis susirinkimas tent, dėl taktinių sumetimų Į>o- 
laikraštis pa- ra dabartinių veikėjų žada pa

sitraukti kiek į užkulisį. Toron-
“N. Lietuvos” 

skelbia paskutiniame numeryje 
apie KLT steigiamąjį susirinki- socialdemokratų pirmininkas 
mą. Numatomos programoje J. 
Kaškelio ir Strazdo (verslo šu
lų!) prakalbos.

Kadangi Toronte 
skyriaus iki šiol nebuvo, o vien 
KLS skyrius 
mui esant tik 
perskaičius busimojo susirinki- einate. Gi Toronto socialdemo- 
mo dienotvarkę, krito į akis kratų pryšakyje pakviesti Dr. 
išleidimas vieno elementariau
sio iš steigiamųjų susirinkimų 
praktikos punkto, būtent, vai- viams apkaltinimo didelių bio-

ponas Augustas Frenzelis, dėl 
nelemtosios Lapkričio 23 dienos 
išsišokimo ir p. O. Indrelienė.

Tarybos Pastaroji numatoma ateityje 
pakviesti kaip KLT Toronto 

;. ir šiam susirinki- skyriaus ir Toronto socialdemo- 
steigiamajam, krat4 garbinga globėja ir me-

kė ugningą kalbą, pareikšda- kad būtų galima surinkti tuos Gauta daug sveikinimų už 
mas, kad, mes darydami atmi- $8,000, kuriuos vietinis BALF taip gražų pasirodymą mūsų 
ninią žuvusiųjų amerikiečių lie- skyrius yra sau užsibrėžęs šiam giesmininkų vaikučių Lietuvos 
tuvių, neprivalome užmiršti mū- darbui, 
sų- tautiečių lietuvių Lietuvoje, 
kur nėra galima teroro dėliai
puošti žuvusiu lietuviu ka|Ms rapijin& mokyklos vaikužtai tu.
arba suteikti tinkama pagarbą^“™ 
dėl jų pasiaukojimo Tėvynės 
labui.

Diena buvo nepaprastai gra
ži. Karšta saulutė šildė visus, 
tarytum, savo spinduliais norė
dama pasiekti gelmes žuvusiųjų

Sekmadienį, birželio 12 d., pa-

J. Kaškelį, J. Strazdą ir kitus... 
Tokiu būdu virš minėto lietu-

Melodijų radio valandoje. Perei
tą sekmadienį Dainos Draugija 
išpildė skoningai kelias lietuviš
kas daineles. Klemensas Pralei- 
ka akompanavo mūsų mokyk
los vaikučiams ant piano.rimą. Girdėjau, kad vaikučiai 

turi pardavę arti . 500 bilietų, 
tad svetainė bus pilna įverti- Pirmieji Devintinių Mišparai 
nančių vaikučių ir Sesučių ben- trečiadienį, birželio 15 d. Dievo 
drą darbą žmonių. .Kūno iškilmė ir procesija sek

madienį, birželio 19 d. Po to 
bažnyčioje prasidės vasarinė 
tvarka.

Ilgiausių Metų! mas iš tremties Baltimorėn at-
Užbaigiant gražųjį gegužės vykusių lietuvių išvažiavimas į

mėn.. įvyko gražios vestuvės ponios Geleželienės vasarvietę. į kapų. Karininkas Antanas Mi-i 
p-lės Eieancros šimkevičiūtės Tikrai buvo jauku ir malonu liauskas buvo dienos iškilmių 
ir Eduardo Pokacziewski. Jung- matyti Lietuvą perkeltą čia į kalbėtojas. Jo svarbiausia min- 

atliko mūsų kle- Baltimorę. Svetingumas ir vai- tis, kad mes gyvieji turime dar- 
šingumas buvo tikiai lietuviški, i buotis pasaulinei taikai ir lais- 
Išvažiavime-dalyvavo apie 100 vei, kad žuvusieji neturėtų 
tremtinių ir toks pat skaičius mums ką prikaišioti, 
senesniųjų Baltimorės lietuvių. I Ypatinga padėka priklauso 

dr. Želwiui už tokį gražų minė
jimą. Lai mūsų žuvusieji 

8ra®us Viešpaties ramybėje!

tuvių apeigas a 
bonus kun. dr. Mendelis, sek
madienį. geg. 29 d. Jam pagel
bėjo kiti du mūsų kunigai, kun. 
Antanas Dubinskas ir kun. Jo
nas Mendelis. Liudytojais buvo 
jaunosios sesutės p-lė Darata 
Šimkevičiūtė ir jaunojo drau
gas. Vestuvių puota įvyko sve
tainėje arti jaunosios namų. 
Jam osios mamytė, ponia Joan- 
na Šimkevičienė, pasikvietusi į

dybos rinkimo punktas. Kyla į-kratizmu šiuo atveju būtų tik- 
tarimas, ar tik valdyba bus ne- rai išvengta: net trejopas vei- 
sudaryta ne rinkimo keliu, bet kimas būtų pajungtas iš tų pa- 
skirimo? Berods, ir iš Montre- čių asmenų besudarančių trejo- 
alio atvyksta į steigiamąjį susi- pas valdybas. Ar ne puiki kom- 
rinkimą kažkoks dignitorius binacija? Tikras ekonomiškos 
(torontiečiams būtų, žinoma, galvosenos šedevras! Belieka 
labai malonu pamatyti atsilan- torontiečiams lietuviams, kiek 
kant vienybės didžiojo pranašo pagalvojus, padaryti sau išva- taiką savo geras lietuves kai- 
p. Kardelio!), kuris, gal būt, iš das, jei visų minėtų trijų gru- myneS) surengė tikras lietuviš- 
■n-r x.._ kag v£stuves> Stalgiai nuo Par-

kin Street buvo svotai. Jie pa
tiekė jauniesiems 75 svarų ves
tuvių pyragą. Sveikiname nau- 
javedžius. Lai gerasis Dievas 
laimina visus jų žygius.

KLTC atveš veikimo “progra- pių pryšakyje stovės tie patys 
mą” ,o gal net jau “sudarytą” asmenys, kuo, būtent, skirsis 
iš Montrealio valdybą Toron- pati veikimo programa, ypač 
tui? Kor. ideologine prasme, šių trijų są-

--------------- jjudžių veikime, būtent. Toronto 
i Tarybos Skyriuje. “Versle” ir 
~ . partj.

Kor.

Suprastinamas Veikimas
Kai kas lietuviams visuome-. Toronto socialdemokratų 

ninėje darbuotėje prikiša dide-: joje?...
lį biokratiškumą. ' 
priekaištas, atrodo, 
be pagrindo. Kad 
leiskime kalbėti 
faktams.

“N. Lietuvos”

Buvusieji tremtiniai ir vieti
niai lietuviai turės ypatingas 
pamaldas ir birželio 14-15 d. iš
vežtųjų 1941 m. į Sibirą minė
jimą parapijos salėje trečiadie
nį, birželio 15 d. Manoma, kad 

s visi iš tremties atvykę lietuviai 
susirinks į šitą paminėjimą tų 
kraujo ir mirties dienų mūsų 
tautos istorijoj. Neužmirškime 
tų, kurie žuvo dėl tėvynės.

D£L PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

Gate Qty Mtmiment Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pat muc atvykti, telafonuo- 
kita Nashua 4251. Transportacija 

dykai, neiiūrint, kad pepirktumtte.
Euvo kuo džiaugtis, matant 

mūsų jaunimą šokant ; 
padorus lietuviškus šokius, vie
toj to amerikoniško “Jazz” ar-j NUOTRUPOS
ba “Jitterbug”. Algimantas Ka-j Sveikiname D. G. Kun. Anta- 
zakievičius beveik be perstoji- ną Dubinską jo vardadienio pro- 
mo griežė armonika. / “ 
Juškevičius, vienas iš mūsų ra
dio vedėjų, rūpinosi garsiakal- kalingųjų malonių jo gyvenime.' 
biais. _ per lietuvišką radio teko gir

dėti, kad kunigų Mendelių sesu
tė, Felicija Pliuščikiene, minėjo 
savo gimtadienį ir vardadienį 
ketvirtadienį, birželio 9 d. Il
giausių metų poniai Pliuščikie- 
nei.

j Mūsų klebonui kun. dr. Men- 
deliui jo Alma Mater Mount St. 
Mary’s College, Emmitsburg, I 
Maryland, minint jo sidabrinį 
jubiliejų tos kolegijos užbaigi
mo, už jo nuopelnus, kaip Baž
nyčios ir Visuomenės darbe, 
taip pačios Alma Mater gero
vei, suteikė jam TEISIŲ DAK
TARO LAIPSNĮ, LL. D. trečia
dienį, birželio 8 d. Kun. dr. 
Mendelis pasakė graduantams 
pamokslą per jų šv. Mišias ant-, 
radienį, birželio 7 d. Girdėjau 
kun. dr. Mendelį išsireiškiant, 
kad ta nauja garbė tai yra tik 
paskatinimas didesnių pastan-

, gų dirbti Dievo garbei ir žmo-j 
, nių labui. Laikas brangus, tad i 
i nėra kada švęsti arba ilsėtis? 
. nes ateina naktis kuomet nebus 

galima dirbti. THE CATHOLIC 
REVIEW, arkivyskupijos sa
vaitraštis gražiai aprašė kun. 
dr. Mendelio darbus ir jo nuo
pelnus.

Visi vietinės kolonijos lietu
viai ruošiasi prie TAG DAY, 
birželio 10, 11 ir 12 dd. Duok, 
Dieve, kad nelytų ir kad skai
čius rinkikų būtų gan gausus,

ilsisi

Albertas ga jo globėjas šv. Antanas
išprašo jam kuo gausiausių rei-

junE onivi

Th/s Offer Etptres J u ne 30 th

r

biais.
Algirdas Leonas, 

ras. Ona Keženytė, 
Keženių m am ė, 
ir visas būrys rengėjų rūpinosi, 
kad ši pirma gegužinė Ameri
kos laisvam krašte paliktų ne
išdildomų įspūdžių. .

Išvažiavimą atlankė ir mūsų 
darbštusis klebonas kun. dr. 
Mendelis su savo sesute, ponia 
Felicija Pliuščikiene. Abudu ne
galėjo atsidžiaugti savo brolių- 
sesių lietuvių malonumu ir lipš
numu. Tarytum, vienų tėvų vai
kai visi gražiai linksminosi, vi
si norėjo užmiršti jų pergyven
tas baimės, kančių, kraujo ir 
mirties dienas. Turime tarti va
lio mūsų tremtiniams ir bravo 
mūsų senesniems lietuviams 
tokį

Petras Ja-
Čaplikaitės, 

jos padėjėjos

Tremtinių Gegužinė
Mūsų vietinės tremtinių 

pės vadovybės pastangomis, pa
skutinį geg. men. sekmadienį į- 
vyko gražus, rimtas ir links-

Tačiau, šis j ---------------
yra visai! Bent kartą išimtis

tai tiesa.! Kanados “N. Lietuvos” 
konkretiems raščio redakcija ypatingą pa- 

garbą reiškia Kauno Operos so- 
laikrašty jelistei p. E. Kardelienei. Prade- šio pirmojo sėkmingo, didelio 

skaitome, kad Toronte organi- dant N. Metais, beveik kiekvie- susidomėjimo iš publikos susi
name numeryje yra nušviečia- laukusio, Poezokoncerto”. Ger- 
ma šios žymios giesmininkės biama “N. L.” redakcija tėviš- 
meninė darbuotė. Berods, tik kai žada neapvilti skaitytojų, 
'“N. L.” 21 numeryje tokio ap- extra pranešdama savo skaity- 
rašymo skaitytojai pasigedo, tojams, kad iš publikos susi- 
Bet ir šį kartą laikraščio redak- laukusio didelio susidomėjimo 
ei ja net riebiomis raidėmis savo ir sėkmingo poezo koncerto ap- 
laikraščio skaitytojus labai at- rašymas tilps sekančiame nu- 
siprašo, kad nebesuskubo at- meryje. Lauksime nekantriai! į

Kor.
---------------------------------------------- Pirmadienį, geg. 30 d. buvo i 

švenčiama Mirusiųjų Atminimo ’ 
Diena. Kaip kitais nąetais taip : 
ir šį metą, vadovaujant lietu- > 
vių legionierių Post 154, susi- : 
rinko gražus būrys e lietuvių, 
kad atidavus tinkamą pagarbą 
žuvusiems karo lauke už Ame- ' 
rikos laisvę ir jos gerovę.

Šio metinio žuvusių karių at
minimo vedėjas buvo dr. Adal
bertas Želwis. Programos tvar
kytojas buvo Posto komandie-' 
rius Povilas Gurklis. Klebonas 
atkalbėjo maldas, o Jurgis Gal- 
kauskas atgiedojo giesmes. 

Laike apeigų Nadas Rastenis 
išskaičiavo žuvusiųjų ir miru
siųjų lietuvių karių vardus, ir 
už kiekvieną į tam tikrą karstą 
buvo įmesta rožė ar aguo
nos žiedas. Vainikai buvo su
dėti prie karsto įvairių karo or-. 
ganizacijų.

Petras Jaras, tremtinis, pasa-

laik-

zuojamas KLT skyrius. Ponios 
O. Indrilienės bute šiam sąjū
džiui pryšakyje yra iniciato
riais Dr. J. Kaškelis, J. Straz
das ir kiti. Ir neseniai įsikūru
siame Toronte “Verslo” sąjū
džio pryšakyje matome Dr. J. 
Kaškelį. J. Strazdą ir kitus.

Dabar numatomas mažas pa-
I

keitimas ir Toronto skyriaus spausdinti “Montrealyje įvykū

gru-

už
gražų išvažiavimą.

“Decoration Day*

During Juna, fhi« baoutiful
Sarvai anty $199.75! Soma modai for- 
mariy tald for $224.75...NOW, manthly 
instollmants only $5.40 plv« madast
down paymant.
Ali Sarvai pricac drąsticolly raducad!

k A. '

1 i
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexjngton 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktj.

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakomą 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. Broadreay, 

So. Boston 27, Mass.
__________________ t_________________ '

KVIEČIAME TALKON!
Lietmiftos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

Lietuviu Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų ,kad su pirmais naujo darbo 
tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Ti

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 SI d. Patys sto
kite talkon ir kitus paraginkite.

Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pianais 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.

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

Bev. C. A. Matulaitis, 2334 S. Oaldey Ave^ CNeago 8, DL-----

»

Dabar jūs turite progą bargain nusipirkti 
tikrai skirtingą refrigeratorių GASINĮ re- 
frigeratorių — tylų Servel. Tiktai Servel 
neturi judančių dalių šaldytuvų sistemoje 
— nėra kam išsidėvėti arba, kad darytų 
trukšmą. Ir tiktai Servel duoda 10 metų 
garanciją!

ATEIK ŠIANDIEN...

PAMATYK VISUS *49 SERVEL

MODELIUS

SERVEL KAINOS SUMAŽINTOS




