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V valstybės lankyti
- VVashington, D. C. — 

Gegužės mėn. 3 d. Sovie
tų Rusijai buvo įteikta 
■antroji nota dėl nušauto 
Baltijos jūroje lėktuvo 
ir žuvusių 10 lakūnų. No
toje pabrėžiama, 
44

kad
Sovietų Sąjungos užsi

spyrimas laikytis mela
gingų kaltinimų yra dar 
viena kliūtis darniems 
tautų santykiams. Sovie
tų Sąjungai tenka atsa
komybė tiek už jos ori
nių pajėgų veiksmus, 
tiek ir už patį elgesį, su
rištą su incidentu”. Be 
to, Sovietų Sąjungos vy
riausybę įspėjama, kad 
JAV laiko labai rimtu 
daiktu tokį jos elgesį,

kuris gali turėti sunkių 
pasėkų. Sovietų Sąjunga 
dar kaltinama, kad ji 
atsisakė incidentą tyri
nėti, kaip JAV buvo pa- 
siūlusios, laikosi užsi
spyrusi aiškios klaidos ir 
ją remia savo melagin
gais kaltinimais. Paga
liau, notoje dar kartą pa
brėžiama, kad joks ke- 
turmotorinis 
(tipo B-29) 
tu skraidęs 
jos.

Šia nota 
klausimas 
spręstas, o 
to’imesniam
kių priemonių JAV to
liau imsis, dar neaišku.

Washington, D. C. — 
Sekmadienį, gegužės mė
nesio 7 d., iš VVashingto- 
no specialiu traukiniu 
prezidentas Trumanas iš
vyko valstybės lankyti. 
Per dešimtį dienų jis ke
tina nuvažiuoti 6,400 my
lių, aplankyti 16 šiauri
nių valstybių ir pasakyti 
8 didesnes kalbas. Savo 
kelionę jis pavadino “ne
politine”, bet 
abejoja, kad 
su rinkimais 
senatorių
Rinkimai bus lapkričio 
mėn. 7 d.

i

niekas ne- 
ji turi ryšį 
atstovų ir 
Kongresą.

McARTHUR ATSAKE
SOVIETAMS

kiečių - rusų 
kuriuo gen. 
pasinaudojo 
mams Amerikai.

Japonų delegacijai Mac 
Arthuras pareiškė, kad 
jis apkaltins Rusiją prieš 
visą pasaulį dėl japonų 
belaisvių negrąžinimo. 
Visos pastangos grąžinti 

laikomos tokioje pareng- ne pase jaM Hai
tyje, kad patikrintų, kiek 
galima, didesnį saugumą, 
bei galimumą okupacijai 
vykdyti; jos bus naudo
jamos, bet kokio eventu
alumo atveju”.

Mat, sovietai neseniai 
apkaltino Ameriką, kad 
ji atstatanti Japonijos 
buv. karines bazes Oki- 
navoj ir Guam salose, 
laužydama amerikiečių - 
rusų susitarimą. Iš tik
rųjų tos bazės jokio pa
vojaus Azijai nesudaro, 
nes ten JAV turi tik 
apie 4 divizijas ir beveik 
jokių jūros laivyno pajė
gų. Tuo tarpu yra žino
ma, kad Sovietų Rusija 
stato Šiaurinėje Korėjo
je, Kurilų ir Sachalino 
pusiasaliuose visą siste
mą bazių. Tų teritorijų 
okupacija remiasi ameri-

Tokio, Japonija — Ge
nerolas Mac Arthuras 
pavadino sovietų genero
lo Kuzma Derevianko ap
kaltinimus propagandos 
vežimėliu bei įžūlia pro
vokacija. Jis pareiškė, 
kad bazės, kaip Ameri
kos taip ir britų, ir to
liau bus, kol bus okupa-

Pasibaigė Chrysler 
streikas

Detroit, Mich. — Suė
jus 100 dienų, kaip pra
sidėjo streikas Chrysler 
auto įmonėse, jis užsibai
gė darbininkų laimėjimu. 
Jie išsikovojo 
$100 į mėnesį, 
mą ligos metu
lengvatas. Tačiau visą tą 
savo kovą apmokėjo

pensijas 
aprūpini- 
ir kitas

ko nieko daugiau, kaip 
tik kreiptis į viso pasau
lio sąžinę, skelbiant tuos 
faktus. Tų belaisvių arti
miesiems jis pasakė, kad 
jie nedėtų didelių vilčių 
laukdami jų grįžtant, nes 
jau dauguma jų guli ka
puose.
Suomijoje baigtas Gene- 

streikas

BOLŠEVIKINIAI KARO MINIS TEKIAI
POSĖDŽIAUJA PRAGOJĘ

r
Helsinki, Suomija — 

Vyriausybės sluoksniai 
gegužės 7 d. naktį prane
šė, kad generalinis strei
kas 350,000 darbininkų 
baigtas kompromisu, ir 
sekančią dieną visi strei
kavusieji darbininkai 
grižta darban.

24,000 geležinkelių dar
bininkų, kol tęsėsi strei
kas, buvo smarkiai para- 
lyžavę transportą.

LDS Seimas
Š. m. birželio 4 ir 5 d. So. Bostone šaukiamas 

metinis ir kartu jubiliejinis Amerikos Lietuvių Ka
talikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) sei
mas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis ir pamokslu šv. Petro parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų bus posėdžiai bažnyčios salėje.

t Kiekviena LDS kuopa siunčia į seimą vieną at
stovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po vie
ną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra 
daugiau; likutį virš dešimties narių laikyti pilna de
šimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių val
dybos (dvasios vadas, pirmininkas ir sekretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau atsto
vus išrinkti ir pranešti Cbntro Valdybai jų pavardes 
(kas ir kiek išrinkta). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir 
pageidavimus. Centro Valdyba, juos apsvarščiusi, 
skelbs “Darbininke” ,kad iš anksto visi galėtų su 
jais susipažinti ir į seimą atvyktų jau pasirengę pa
reikšti savo nuomonę.

LDS CENTRO VALDYBA 
KUN. P. M. JURAS, PIRMININKAS, 

ANTANAS F. KNEIŽYS, SEKRETORIUS.

Praga — Čekoslovaki
jos spauda ir radijas pra
neša, kad yra minima 
Pragos išlaisvinimo pen- 
kerių metų sukaktis. Ta 
proga į Pragą atvyko so
vietų maršalas Nikolojus 
A. Balganinas su trimis 
palydovais ir karinės de
legacijos iš Vengrijos, 
Rumunijos, Lenkijos ir 
Bulgarijos.

Praga, kaip 
bolševikų buvo 
tik dėlto, 
reikalaujant amerikiečių 
kariuomenė sulaikė savo 
žygį prie pat Pragos 
miesto. Dabąr bolševikai 
sau skina “išlaisvinimo” 
laurus, o JAV visaip der
gia. Karinės konferenci
jos proga čekų laikraš
čiai įsidėjo fotografijas 
Škodos ginklavimo fabri
kų, kuriuos JAV aviacija 
bombardavo karo metu, 
ir tai vadina “barbariška

• v

kad

žinoma, 
užimta 

Stalinui

ataka”. Taip bolševikai 
savo sąjungininkams at
simoka !

Pažymėtina, kad Pra
gos karinė konferencija 
sušaukta tuo pačiu metu, 
kai vyksta vakiečių pasi
tarimai Londone. Tuo 
norima parodyti, kad ir 
bolševikai su savo sateli
tais rikiuojasi kovai.

Šioje karinėje konfe
rencijoje dalyvauja ir 
sovietų užs. reikalų vice- 
ministeris V. A. Zorin, 
tas pats, kuris “lydėjo 
javų transportą” neva 
alkstančiai Čekoslovaki
jai, o atvežė — pervers
mą : likvidavo Čekijos 
laisvę, prezidentą Benešą 
ir užs. reikalų ministerį 
Masaryką.

Įdomu dar priminti, 
kad “Pragos išlaisvinto
jų” — bolševikų čekai 
laukė su išskėstomis ran
komis: apie 80% Pragos

gyventojų buvo paraudo- 
nėję. Kai po kelių mėne
sių traukėsi iš Čekoslo
vakijos Amerikos kariai, 
jiems žmonės jau kėlė 
ovacijas ir raudonųjų te
buvo palikę 20%. Šian
dien, tur būt, ir tiek ne
beliko. Čekoslovakija vir
to bolševikų raudonąja 
baze.

PENKERI METAI NUO 
KARO PABAIGOS

Intsis priemonių prieš 
komunistus

Canberra — Australi
jos vyriausybei jau įgri
so komunistų nuolatos 
keliami neramumai ir 
streikai, kurie paraly
žiuoja visą krašto gyve
nimą. Šiuo metu Aus
tralijos vyriausybė žada 
imtis pačių griežčiausių 
priemonių kovoje su ko
munistais. Netrukus par
lamentui bus patiektas 
įstatymo projektas, ku
riuo numatoma uždraus
ti komunistų partijos 
veikimą.

r

daugiau kaip vienu bili
jonu dolerių. Darbinin
kai ilgai turės dirbti, kol 
atgaus, ką streikuodami 
prarado.

CIO auto darbininkų 
unijos vadovybė pareiš
kė, kad dabar ji pradės 
derėtis su pačia gigantiš- 
kiausia įmone, būtent, 
General Moters. Jei ne
pavyks geruoju susitarti, 
ir čia bus griebtasi strei
ko.

Vetrcs nusiaubė vidurio 
Ameriką

Hansas City. — Praė
jusios savaitės viduryje 
stiprios vėtros (torna
do) nusiaubė kai kurias 
Minnesotos ir Nebraskos 
sritis. Buvo pakilę smė
lio ir dulkių debesys, už-T 
dengusios saulę. Nebraą i 
koje užnešė krušą 
sniegą. Prisnigo iki 4 
čių. Užregistruota 4 
vę ir apie 50 sunkiai 
žeistų.

ACHESONAS IŠSKRIDO 
Į EUROPĄ

Washington, D. ZT*— • ^rttrntstovai.
Šeštadienį, gegužės 6 d., 
valstybės sekretorius iš
skrido į Paryžių, kur pir
madienį tarsis su Pran
cūzų užs. reikalų minis- 
teriu R. Shumanu. Ant
radienį bus Londone ir 
tarsis su Britų užs. rei
kalų ministerių E. Bevi- 
nu. Po to visi trys daly
vaus keturių dienų Lon
dono konferencijoje, į 
kurią susirenka 12-kos 
Atlanto Sąjungos valsty-

t
in- 
žu- 
su-

Prieš
Europą, Achesonas pa
reiškė,
metai gali atnešti sunkių 
bandymų ir pareikalauti 
visų moralinių ir medžia
ginių jėgų mobilizacijos. 
Jis ragino visas laisvas 
tautas ir laisvus žmones 
sutelkti savo dvasines ir 
materialines jėgas “šal
tam karui” prieš pasau
lini komunizmą.

išskrisdamas į

kad ateinantieji

Suglaustos žinios

gaisro yra 
amerikie-

pripažinti

Reims, Prancūzija — 
Prieš penkerius metus 
gegužės 6 d. į Reimsą, 
sąjungininkų vyriausio
jo vado gen. Eisenhowe- 
rio būstinę, atvyko vo
kiečių pasiuntiniai ir pa
sirašė besąlyginės kapi
tuliacijos aktą. Dviems 
dienoms vėliau toks pats 
aktas buvo pasirašytas 
raudonosios armijos būs
tinėje Berlyne. Kaip vė-

liau paaiškėjo tas 
dienas Stalinas karą 
moningai užtraukė, 
užimtų dar patogesnes 
pozicijas. Iš antrojo ka
ro jis daugiausia ir lai
mėjo. Per tuos penkerius 
paliaubų metus (taika 
vis dar nepasirašyta) So
vietų Sąjunga į savo kon
trolę sugriebė 4 milijonų 
kv. mylių plotą su 500 
milijonų gyventojų.

dvi
są- 

kad

Potvynis užliejo Wiimi- 
pego apylinkes

IVinnipeg, Man.— Stai
ga patvinusi Raudonoji 
upė (Red River) apėmė 
plačias Winnipego apy
linkes ir patį miestą, di- 
džiausį Kanados vaka
ruose. Apie 9000 žmonių 
turėjo palikti savo na
mus. Nukentėjo ir lietu
viai, kurių čia pradėjus 
vykti tremtiniams, susi
darė jau nemaža koloni
ja. ______

A Mac Arthuras, Japonijos valdytojas, pareiškė, 
kad sąjungininkai Pacifike turi pakankamai bazių 
atremti bolševikų puolimui iš Vladivostoko Sibire ar 
kurios nors vietos Pietų Kinijoje.

A Švedų žvejai netoli Lietuvos pakraščių vėl rado 
nušauto lėktuvo dalių, būtent—dvi medines, sujung
tas geležiniu laidu, lenteles, kurios nuo 
apdegusios. Rastos dalys perduodamos 
čiams.

A Senatas 42 balsais prieš 35 atsisakė
Ispanijai teisę gauti paramą Marshalo plano pagrin
du ir suteikti jai specialų statusą pasinaudoti Impor
to-Eksporto Banko paskola.

A Krašto apsaugos komisija atstovų rūmuose 
vienbalsiai pritarė pratęsti karo prievolės įstatyn^ 
dar dviems metams, tačiau mobilizacijos negalės bū
ti vykdoma tol, kol kongresas neduos tam pritarimo.

A Jung. Valstybės suteiksiančios Argentinai 
$25,000,000 paskolą, kad išlyginus prekybos balansą 
ir įgalinus Argentinos vyriausybę užpirkti Ameriko
je žemės ūkio mašinų ir pramonės gaminių.

A Rudolfas Graziani, buv. Italijos maršalas “Afri
kos Liūtas”, buvo Italijos karo teismo, kaipo karo 
nusikaltėlis 19 m. nuteistas kalėjimo. Tačiau pritai- 
.kius amnestiją ir į išbūtą laiką kalėjime bausmė su
mažinta iki 1 met. ir 2 mėn.

A Gyventojų surašymo apytikriai duomens rodo, 
kad JAV gali būti apie 151 milijonas žmonių. Tai 
reikštų, kad per 10 metų padidėjo apie 20 milijonų, 
arba po 2 mil. kasmet.

A šveicarijje namų šeimininkėms įsakyta apsirū
pinti maisto atsargomis bent pusei metų. “Tai dar 
nereiškia karo, sakoma, bet tai reiškia- kad karui 
kilus, jau bus vėlu”.
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HOOVERIS PRIEŠ RAU
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SIOS KINIJOS PRIPAŽINIMĄ
Washingtou — Buvęs 

prezidentas Herber tas 
Hoover pareiškė, kad 
Jung. Valstybės turėtų 
aiškiai pasisakyti prieš 
komunistinės Ki n i j o s 
pripažinimą ir jos atsto
vų įsileidimą j Jung. Tau
tas.

Šiuo reikalu jis rašė 
Kalifornijos senatoriui, 
William F. Knowland, 
kad įsileidimas komunis
tinės Kinijos į Jung. Tau
tas, būtų indelis sustip
rinimui destruktyvinių 
jėgų, kurios griauna tai
kos organizavimą. Jis to
liau sakė, kad Jung. Tau
tos galėtų patarnauti

žmogiškumui, jos turi 
būti laisvos nuo komu
nizmo, o ne dar labiau jį 
pas save sustiprinti.

Kalifornijos respubli
konas šen., W. F. Know- 
land, yra vienas iš 35, 
kuris prieš kelias dienas 
rašė prez. Trumanui rei
kalaudamas, kad Ameri
kos vyriausybė iš kalno 
padarytų aiškų pareiški
mą: pirma, kad Jung. 
Valst. nemano pripažinti 
komunistinės Kinijos; 
antra, kad ji aktyviai 
pasipriešins Rusijos rei
kalavimui pašalinti na
cionalistinės Kinijos at
stovą iš Jung. Tautų.

Š. m. balandžio mėn. 
mirė arkivyskupas Mac 
Nicholas, domininkonas, 
buvęs 25 metus Cincin- 
nati vyskupu, o pasta
ruoju laiku — NCWC ad
ministratorium. Be to, 
jis vadovavo JAV epis
kopato sudarytai kino 
filmų cenzūrai ir katali* 
kų religinėms studijoms 
Washingtone. Buvo di
džiai šviesus, įtakingas ir 
kilnios širdies vyskupas, 
daug padėjęs lietuviams 
tremtiniams įvažiuoti į 
JAV. Jis buvo taip pat 
Lietuvos domininkonų 
garbės provincijolas.

Vakarų Vokietija siekia
riemimHlit

REIKALAUJA IŠTIRTI VERGŲ 
BŪKLĘ RUSIJOJ

Bonu, Vokietnja. —Dr. 
Konradas Adenaueris,

Hashingtonas — Gegu
žės 7 d. United Press ži
niomis Amerikos Darbo 
Federacija (AFL) oficia
liai pareikalavo sudaryti 
specialią komisiją ištirti 
vergų darbą Sovietų Ru
sijoje.

George P. Delaney, A- 
merikos Darbo Federaci
jos atstovas tarptauti
nės darbo organizacijos, 
pareiškė: “tikra vergijos 
padėtis, kokia ji yra So
vietų Rusijoj, sudaro 
nuolatinę grėsmę laisvei 
ir saugumui ir visų kitų 
tautų”.

Rašydamas Amerikos 
Darbo Federacijos žur
nale, The American Fe- 
derationist reikalauja su
daryti komisiją, kuri iš
tirtų priverčiamąją dar
bą.

Kur Mševflai nudiięojo 
vokiečių belaisvius?

Bonu, Vokietija — So
vietai oficialiai paskelbė, 
kad jau paleido visus vo
kiečių karo belaisvius. 
Pasilaikė tiktai 9,717 ka
ro nusikaltėlių ir 14 sun
kiai sergančiųjų.

Vakarinės Vokietijos 
Kancleris Dr. K. Ade- 
nauer pareiškė, kad bol
ševikai meluoja. Trūksta 
dar apie 1,500,000 belais
vių, kurie turi būti So
vietų Rusijoje. Jis rėmė
si pačių bolševikų paduo
tais skaičiais. Seniau jie 
skelbė, kad turi 3,500,000 
vokiečių belaisvių. Grąži
no apie 2,000,000. “Kur 
likusieji?” — klausia 
Adanaueris.

Vakarų Vokietijos kanc
leris, pareiškė, kad Vo
kietija karo atveju nega
lėtų likti neitrali, bet ji 
negalėtų taip pat dėtis ir 
su bolševikais. “ “Mūsų 
tikslas, pasakė kancleris, 
savo kraštą apsaugoti 
nuo komunizmo pavo
jaus. Vakariečiai turėtų 
duoti garantiją, kad gins 
Vokietijos sienas,' ir leis
ti mums pilnai dalyvauti 
Vakarų Europos gyny
bos akcijoje”.

Tuo reikalu Dr. K.. 
Adenaueris iš Londono 
konferencijos lauktų 
dviejų sprendimų: leisti 
atkurti užsienio reikalų 
ministeriją ir skirti vo
kiečių ambasadorius ir 
duoti tokią pat prekybos 
laisvę, kaip ir kitiems 
kraštams.

af _ _______T

vili

ČEKOSLOVAKIJA GRIAUNA 
JAV PRAMONĘ

patiekė,

depresiją ir rengtų kelią 
pasauliniam komuniz
mui.
prekes grūda į užsienius, 
darni badu, savo pigias

MaMrans — Stilbo 
deSnėjanka?

Maskva — Iš Maskvos

r

Boston, Mass. — Nau
josios Anglijos batų ir 
odos įmonių sąjunga įtei
kė Mokesčių Biurui 
skundą prieš įvežamus iš 
Čekoslovakijos odos iš
dirbinius. Ji
kaip pavyzdį, dvi poras 
batų; vieną amerikoniš
kų ir kitą čekiškų. Abi laikraščių fotografijų ma- 
poros visai vienodos, bet tosi, kad gegužės 1 d. pa- 
pirmoji kainuoja 7.50 radę Malenkovas, įžūlūs 
dol.,, o antroji tik 2 dol. ir kietas bolševikas, stovi 
Sąjungos atstovai nuro- prisiglaudęs prie Stalino 
dė, kad tai yra dumpingo dešinės. Šią vietą viešose 
prekės. Jomis siekiama iškilmėse seniau buvo už- 
ardyti JAV batų pramo- ėmęs Molotovas. Dabar jis 
ne ir laužoma įstatymai pastūmėtas į šoną per ke- 
(Anti Dumping Act of turis asmenis. 
1921). Mokesčių Biuro 
vicepirmininkas Maxwell žvaigždė leidžiasi, 
Field pažadėjo imtis žy- lenkovo kyla? Nusileis ka- 
gių, kad vyriausybė už- da nors tos visos raudo- 
draustų įvežti tas dum- nos žvaigždės, jau per 
pingo prekes. daug žmonijos kraujo pri-

Kaip žinoma, bolševi- sisunkusios.
kai išanudodami ir pa
vergdami darbininkus, o 
taip pat žmones marin- 
kad sukeltų ekonominę

Roma — Romoje yra 
įkurta stipri antikomu
nistinė darbo organizaci
ja, pavadinta Italijos 
sindikatų Darbo Konfe
deracija. Ši naujoji poli
tinio pobūdžio organiza
cija, kilo iš susijungimo 
Laisvosios Italijos Gene
ralinės Darbo Konfede
racijos, krikščionių de
mokratų krypties, su Ita
lijos Darbo Federacija, 
kurios sąstatan įeina de
šiniojo sparno socialistai 
ir darbininkai respubli
konai bei Autonominių 
Italijos 'darbininkų uni
jų Federacija.

Ndefc os fano^oje

Ar tai reiškia, kad jo 
o Ma-

Kasdienė mūsą krosais yra 
žmonių liežuvis.

Šv. Augustinas

Rimuosiu, Que. — Sek
madienį iš ryto vienoje 
lentpiūvėje kilus gaisrui, 
kurį pagriebė stipri vėt
ra, pūtusi 80 mylių į va
landą, išplėtė į visą Ri- 
mouski miestą prie šv. 
Lauryno upės ir trečdalį 
jo sunaikino. Sudegė li
goninė, du dideli viešbu
čiai, našlaičių namai, te
atras, mokykla ir kalėji
mas. Apytikriais duome
nimis be pastogės liko
apie 2000 žmonių.

Angliškai • Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

DARBININKAS
366 W. Broadu ay 

So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

...................................   pavardė

...................................   adresas

Antrasis pasauliais karas pasibaigė laimėjimu Sovietų Ru
sijos, kuriai nemažą pageltą sutaikė DUŠ Ramas.

Spaudos puslapiuos^

“SOVIETŲ OKUPUOTA 
TERITORIJA”

KARD. SPELLMANN ŽODIS 
PAVERGTIESIEMS

New York. — Vienoje 
kalboje per radijo siųs
tuvą “Voice of Ąmerica”, 
skirtoje kenčiančioms 
tautoms anapus geleži
nės uždangos, Kardino
las Spellman kalbėjo: 
”6ią valandą, kai jūs esa
te prislėgti po sunkiu 
jungu ir grasomi kanki
nimais ir mirtimi, tik ta
da išsaugosite savo tėvų 
palikimą, jei neatsižadė
site išsilaisvinimo ir lais
vėj vilties”.

Toliau,. primindamas 
didžiuosius mūsų epo
chos kankinius, kard. 
Spellmann sakė: “Kry
žiaus žibintas dar yra 
gyvas rankose kardinolo 
Mindszenty, arkivysku
po Stepinac, arkivysku
po Beran ir daugybės ki
tų kankinių, kuriuos 
žmonės lengvai pamiršta, 
bet pas Dievą jie yra vi
suomet gyvi. Kristus bu
vo pagarbintas po to, kai 
užnešė į Kalvarijos kalną 
sunkų kryžių — baigė 
kard. Spellmann — taip 
ir jūs vieną dieną būsite

apvainikuoti garbe, mei
le, laisve ir taika bei ra
mybe”.

SAMARA » aHa 60MCTC VOKIc-

New York. —
i

Pirmą
kartą po šio karo atvyko 
į Ameriką 16 vokiečių 
sportininkų iš Hambur
go. Kai jie nuvyko į New 
Yorko miesto savivaldy
bės namus (City Hali) 
perduoti miesto mayorui 
linkėjimus ir paskui fo
tografavosi, jauni žydu
kai apmėtė juos supuvu
siais obuoliais ir pamido- 
rais (tarnaitėms). Jie 
šaukė, kad tai yra “nacių 
invazija į JAV”. Trys iš 
triukšmadarių areštuoti.
Demonstracija buvo pa
kurstyta komunistų.

Dantį vertina $2500
Tulsa, Okla. — Floyd 

M. Young, sako, kad jis 
valgydamas Derby Foods, 
Ine. bendrovės maistą iš 
dėžutės, kandęs akmenį 
ir nusilaužęs dantį. Da
bar reikalauja iš bendro- 
vės $2500 atlyginimo.

VOKIEČIAI STENGIASI
IŠNAUM.TI PADĖTĮ

Vakarų Vokietijos vadai 
stengiasi ir toliau išplėš
ti nuolaidų iš vakarinių 
užsienių ministerių, ku
rie susitiks Londone.

VVųertemberg - Bąden 
krašte premieras, dr. 
Rheinhold Maie, pareiš
kė, kad vokiečiai toliau 
negali gyventi “pusiau 
laisvi” okupacinėje siste
moje, kuri kraštui yra 
labai žalinga. Tas pa
reiškimas, padarytas me
tiniame demokratų par
tijos kongrese, yra lai
komas paskatinimu vo
kiečių naujai kovos kom
panijai. Jos tikslas iško
voti daugiau suvereninių 
teisių Vakarų Vokietijai.

Bonn’os vyriausybės 
propagandinė programa, 
pradėta prieš keletą die
nų, turi tikslą įtikinti va
kariečius, kad jie, tik su
teikdami platesnių suve
reninių teisių vokie
čiams, gali tikėtis jų 
bendradarbiavimo.

“Vokiečiai, — pasakė 
dr. R. Maier, — parodė 
per penkerius metus 
aliantų okupacijos pa
vyzdingą discipliną, bet

Tokia antrašte dienraštis 
“Naujienos” savo 22 d. nume
ryje rašo:

“Sovietu Okupuotas Teritorija”

Protestuodamos prieš rusų 
karinės aviacijos puolimą 
prieš Amerikos lėktuvą “Pri- 
vateer”, Jungtinės Valstybės, 
per savo ambasadorių Mas
kvoje. balandžio 18 d. tarp 
kitko pareiškė, kad tas lėktu
vas “neskrido virš sovietinės 
arba Sovietų okupuotos teri
torijos arba prieinančių prie 
jos teritorinių vandenų”.

Šitais* žodžiais Amerikos vy
riausybė paneigė Rusijos už
sienio reikalų ministerio Vi
šinskio teigimą, kad Amerikos 
lėktuvas įsiveržęs keliolika 
mylių į Sovietų srities orą 
ties Liepoja ir kad dėl to ru
sų lakūnai turėję jį pulti.

Višinskio nota kalba apie 
Latviją, kaip apie “Sovietų 
teritoriją”. Bet Amerika šitos 
Maskvos pretenzijos nepripa
žįsta. Tai nurodė savo komen
taruose apie Sovietų ministe
rio raštą šios šalies spauda, 
primindama rusams, jogei

Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Jungtinės Valstybės dar tebe
laiko juridiniai nepriklauso
momis respublikomis, Pažy
mėjo tai, kaip matome ir pa
cituotų aukščiau JAV amba
sadoriaus protesto žodžių, ir 
Amerikos valdžia.

Ambasadorius Kirk, pagal 
valstybės departamento ins
trukciją, savo notoje paminė
jo “sovietinę teritoriją”, “So
vietą okupuotą teritoriją” ir 
prieinančius prie jos “terito- 
rinus vandenis”. Sovietų oku
puota teritorija — “Soviet- 
occupied territory” — yra šia
me atsitikime bolševikų oku
puota Latvija.

Ji nėra, teisės požiūriu, So
vietams priklausanti teritori
ja (“Soviet territory).

“Teritoriniai vandenys” prie 
rusų okupuotos Latvijos tai 
trijų angliškų mylių pločio 
Baltijos jūros juosta palei 
Latvijos krantus. Vandenys 
toliau į vakarus nuo tos juos
tos yra “atdara jūra”, kurio
je nė viena valstybė neturi 
teisės kam nors pastoti kelią.

Lenkai apie K. Jurgelos knygą
Lenkų laidžiamas laikraštis 

“Ameryka Echo” balandžio 
mėn. 16 d. numeryje rašo:

“Lietuvių Kultūros Institu
tas yra išleidęs anglų kalba 
“Lietuvių Tautos Istoriją” 
(C. R. Jurgiela. L.L.B., 
L.L.U., History of the Lith
uanian Nation, New York, 
1948, pag. 544.). Jos autorius 
yra buvęs aktyvus Lietuvos 
kariuomenės dalyvis. Vėliau, 
atvyko į U.Š.A., kur baigė 
universiteto mokslus ir už
siima informacinių bei propo- 
gandinių raštų rašymu, ginda
mas savo krašto teises. Kny
goje parašyta įžanga prof. 
Clarance Manning, New York 
Columbia university. Knyga 
susideda iš dviejų dalių. Pir
mutinė dalis apima lietuvių 
tautos istoriją nuo pradžios, 
maždaug nuo 1200 m. iki 
1795, t. y. iki trečiojo Lietu

vių - Lenkų valstybės pada
linimo. Antroji dalis apima 
lietuvių tautos atgimimą ir 
valstybės atstatymą.

Kritiškas statytojas galėtų 
rasti daug dalykų apie ku
riuos turėtų suabejoti. Iš dės
tymo net iliustracijų, kurių 
taip gausu knygoje, matyti, 
kad autorius norėjo būti pri
einamas plačioms amerikiečių 
masėms. Be abejonės, tuo at
žvilgiu, darbas gerai pavyko. 
Lenkų skaitytojas negalės su
tikti su daugeliu Jurgėios 
tvirtinimų. Visa eilė tvirtini
mų jam atrodys nesutinką su 
lenkų tvirtinimais apie Lietu
vą. Bet kaip tik dėl to tą 
knygą verta perskaityti. Tą 
istoriją privalėtų perskaityti 
visi, kurie galvoja kaip reikė
tų siekti bendradarbiavimo 
Vidurio ir Rytų Europoje”.

mes taip pat turime teisę 
parodyti ir meilę savo 
tėvynei”. Federalinės re
spublikos vice kancleris, 
dr. Franz Bluecheris, pa
reiškė: “Mūsų kelyje į 
Europos vieningumą tūk
stančiai mažų nesklandu
mų, nesuderinamų su vo
kiečių tautos garbe, turi 
būti pašalinti”. Šis pasi
reiškimas takios parti
jos, kuri iki šiolei buvo 
laikoma nuosaikiausia, 
rodo bendrą kryptį vo
kiečių politinės minties.

Neatgrasomi įspėjimo, 
kurį gavo iš Aukštojo 
Aliantų Komisaro ir ne
kreipdami* dėmesio į gre
siantį netikrumą kovoje 
dėl Berlyno, vakariniai 
vokiečiai pasirinko tin
kamą momentą išsikovo
ti nuolaidoms iš vakari
nių aliantų.

Pirmoji nuolaida turi 
būti sąlygos sukurti vo
kiečių užsienių ministeri
jai, kurios jie iki šiolei 
dar neturi. Tie jų reika
lavimai randa didelės 
daugumos vakarinių pa
reigūnų pritarimą, ypač 
britų.

Kapuciną*

Įsigykite
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis 
MALDAKNYGĘ- 

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 

574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas Zalalis, 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų katalikiškųjų švenčių 
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
kį ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

DARBININKO Administracija,
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas___________________________________________

Adresas___________________________________________
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Kilni Draugija vaikams auklėti
Šiomis dienomis Bostone įvyko Kūdikėlio Jėzaus 

Draugijos suvažiavimas. Vietos Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing labai nuoširdžiai pasvekino Seimo 
dalyvius ir ta proga pasakė kalbą, kurioje pabrėžė 
būtiną reikalingumą atkreipti ko rimčiausį dėmesį į 
tinkamą vaikų auklėjimą, į kurį, deja, žiūrima kaip 
į antraeilį, ne persvarbiausį dalyką. Tuo tarpu, sako 
Arkivyskupas, visa mūsų ateitis — gera, ar bloga, 
priklauso nuo to, kaip mes vaikus išauklėsime.

“Jusi? pats vardas jau atskleidžia priežastį, dėl 
kurios Bažnyčia džiaugiasi, kad esate įsitikinę ir kad 
Bostono Arkivyskupas taip maloniai ir nuoširdžiai 
jus priima. Koks tai gražus vardas: Kristus — Vai
kelis! Kristus — Amžinojo Dievo Sūnus!... Jau vien 
jūsų Draugijos varde randame išganymo šaltinį vi
sam pasauliui, nes vien Kristaus Vardu galime būt 
išganyti. Tas pats Vardas suteikia mums čia ant že
mės norą ir įkvėpimą kurti vaikuose savo ateitį: 
vaikas juk yra paveldėtojas viso gero ar blogo praei
tyje ir iš to jis sudaro pagrindą savo ateičiai. Tad 
jūs esate simbolis bei ženklas Dievo malonių, kurios 
plaukia ant žemės per Vaikelį Kristų...

Ką Kristus manė apie vaikus? Tai labai lengva 
sužinoti iš Evangelijos, kaip Jis vaikus mylėjo, liepė 
juos leisti prie savęs, ragino suaugusius būti vai
kams panašiems. Visur ir visada Jis parodė vaikams 
nuoširdžiausią meilę”...

Ir daug kitų gražių apie vaikus minčių Ganyto
jas pareiškia, kurioms nėra čia vietos išdėstyti. Kaip 
būtų džiugu, kad visi tėvai, auklėtojai ir mokytojai 
tokiais jausmais būtų persiėmę. Netenka abejoti, kad 
daug yra gerų tėvų, kilnių, ištikimų mokytojų ir auk
lėtojų, bet jų toli gražu negana, ir ne visi pajėgia eiti 
savo pareigas. Vieni žino, bet negali; kiti turi ge
riausių norų, bet nežino kaip juos įvykdyti. Kiti turi 
gerą širdį, bet trūksta jiems kantrybės. Gi didžiuma 
— deja, didžiuma — vaikų nedaboja ir visai jų ne
paiso. Nepaisymas apie vaikų auklėjimą yra didelė 
nuodėmė ir klaida, tuo ypatingai baisi, kad ji pati už 
save atkeršyja — nepaisantiems tėvams. Yra tėvų 
ir motinų, kurie savo vaikais negali atsidžiaugti. Bet 
kaip jų maža! Didžiuma — šaltai abejingi. Tačiau 
daug yra tėvų, kurie kruvinom ašarom verkia dėl 
vaikų storžieviškumo. Neklauso, atsišneka, nepager
bia, išjuokia jų kilmę ir kalbą, ne tik tėvams nieko 
nepadeda, bet juos išnaudoja: tėvai senatvėje turi 
dirbti, kad vaikus išlaikytų; vaikai tinginiauja, gir-

PRENUMERATO8 KAINa 
Amerikoje metam* S8.w
Viena kart aavaittje metama 83.0<
(Jtaienv metama 85.84’
Užkieny 1 kar* aav-t«i matam* 83-80
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Baltijos kraštuose teroras ir panika
Praėjusiam “Darbinin

ko” numeryje buvo jau 
rašyta apie baisius trė
mimus Pabaltyj. Žinios 
yra atėjusios per Švedi
ją. Šiomis dienomis jų 
pasirodė daugiau. Euro
pos ir Amerikos laikraš
čiai deda plačius straips
nius apie naują bolševi
kų terorą Baltijos kraš
tuose. Čia tas žinias su
glaustai pakartojame.

I 
Gaudomas Estijos 
partizanų vadas

Paryžiaus laikraščiai 
rašo, kad sovietų valdžia 
išsijuosusi gaudo estų 
partizanų vadą Elmar 
Hilp. Yra paskirtas dide
lis atlyginimas tam, kas 
jį pristatys gyvą ar mi
rusį. Jis vadovauja ge
rai organizuotiems parti
zanams, kovojantiems 
dėl Estijos nepriklauso
mybės. Įprastu Maskvai 
įžulumu estų kovotojai 
vadinami “banditais”, 
“teroristais”, “krauge
riais”, “buržuinėmis gy
vatėmis”. Bolš e v i k a i 
pyksta ir nervuojasi ne
be pagrindo. Elmaro Hil- 
po partizanai nugriebia 
raudonosios armijos ka
rininkus, užpuola kariuo
menės sandėlius, apsirū
pina pinigais iš sovieti
nių bankų tokiu pat bū
du, kaip savo metu Stali
nas darė Kaukaze, api- 
plėšinėdamas ba n k u s. 
Stahnas tada priklausė 
tikrų banditų gaujai. El
mar Hilp ima tai, ką bol
ševikai iš Estijos išplė
šia, kad iškovotų jai ne
priklausomybę. Jo padė
jėjas Purgas kartą buvo 
jau nučiuptas, bet ir vėl 
pasoruko. Matyti, kad ir 
pačių gaudytojų tarpe 
yra bolševizmo priešų.

tuokliauja ir nė dėkui tėvams nepasako. Kai vaikai 
užauga ir savo vaikų susilaukia — ta pati istorija: 
ir jų vaikai savo tėvus engia ir išnaudoja. TMip ir su
kasi tas užburtas ratas iš kartos į kartą. ,

Viskas žengia pirmyn ir gerėja, tik vaikų auklė
jimas tas pats. Tiksliau pasakius, eina blogyn. Liūd
na. K.

“Kvislingai" jau atliko 
savo darbą

Dėl partizanų veiklos’ 
bolševikai ėmė kaltinti 
senus savo draugus, ku
rie savo metu padėjo Es
tiją užimti. Berlyno laik
raščiai praneša, kad yra 
iš pareigų atleistas Esti
jos “užsienio reikalų mi- 
nisteris” prof. H. Kruus, 
žinomas istorikas. Taip 
pat pašalintas “teisingu
mo ministeris” Al. Joea- 
ar ir “sveikatos ministe
ris” Dr. Hiion. Visi jie 
kaltinami nukrypę nuo 
“Stalino linijos” ir apsi
krėtė patriotinėmis min
timis. Jie pakeisti kaca- 
pais rusais.

Estijos valymas prasi
dėjo .atvykus į Taliną 

naujam “saugumo minis- 
teriui” Maskolenkai, ku
ris pakeitė estą Kummą. 
Maskolenko pirmiausia 
išvalė estų parsidavėlius, 
buvusius draugus, kurie 
1940 m. bolševikams 
daug pasitarnavo. Atlikę 
savo judošišką darbą bu
vo nusviesti kaip sudėvė
ti skudurai.

Egzekucijos Latvijoje
Švedijos laikraščiai de

da žinias, gautas iš atbė
gusiųjų, kad visoje Pa
baltojoje pastebimas sti
prus raudonosios armijos 
judėjimas. Žinant sovie
tų “pavyzdingą tvarką”, 
atsitinka nelaimių, ku
rios suverčiamos Latvi
jos gyventojams. Nėra 
abejonės, jog veikia ir 
partizanai, bet laikraš
čiai netjki, kad jie grieb
tųsi provakacinjų veiks
mų. Gana to, praėjusį 
pusmetį žuvo keli šimtai 
raudonarmiečių geležin
kelio katastrofose. Pas
kutinėmis dienomis tokia

didesnė nelaimė įvyko 
Latvijoje netoli Rucavos. 
Bolševikai suėmė 100 
apylinkės gyventojų, nu
sivedė į mišką ir 20 su
šaudė, kad kitus įbaugin
tų. Jei jie būtų buvę tik
ri, kad tai partizanų dar
bas, nebūtų palikę nei 
vieno gyvo.

Įtempta padėtis 
Lietuvoje

Pro Lietuvą, kaip žino
ma, veda keliai į Liepoją, 
Klaipėdą ir Karaliaučių. 
Visi tie uostai yra pa
versti stipriomis karinė
mis bazėmis. Į jas nuolat 
gabenama amunicija ir 
kariuomenė. Dėl to ap
link Lietuvos geležinke
lius susidarė lyg kokia 
mirties zona. Neatsargus 
prisiartinimas prie sto
ties ar geležinkelio, ga
benant kariuomenę, grę- 
sia mirtimi. Važinėjimas 
geležinkeliais yra labai 
suvaržytas. Stočių ap
sauga yra stipresnė, ne
gu ji buvo vokiečių karo 
metu. Stočių viršininkai 
savo galva atsako už ieš
mus ir bet kokią netvar
ką. Traukinio priekyje 
stumiami keli vagonai, 
prikrauti smėlio, kad ga
lėtų išvengti galimo 
sprogimo. Aps kritai, 
vaizdas toks, lyg čia pat 
už kelių mylių eitų kau
tynės. Žmonės yra dide
lėje panikoje. Karo visi 
laukia kaip išsigelbėji
mo.

• Birželio mėnesį 9 O- 
landijos motociklistai iš
vyks iš Utrecht į Romą, 
pareikšti šv. Tėvui Olan
dijos motociklištų vardu 
pagarbos. Jie grįždami 
aplankys Liurdą. Moto
ciklistai bus išrinkti bur
tų keliu.
■ Tarptautinė katalikų 

organizacija, “Pax Ro
maną”, šiemet savo pa
saulinį kongresą turės 
Amsterdame rugpiūčio 
19-27 dienomis. Tuoj po 
kongreso dalyviai vyks į 
Romą, kaip maldininkai.

3

Angelo Goretti
bučiuoja statulėlę savo sesers Marijos Goretti, 11 m., 

kuri žuvo gindama savo garbę. Brolis iš Union Cit}’, N. Y. 
vyksta j jos kanonizacijos iškilmes Romon.

Ta proga Romoj rugsėjo 
1-5 dienomis įvyks tarp
tautinis katalikų meni
ninkų kongresas: archi
tektų, muzikų, tapytojų 
ir skulptorių.

■■ Anglijoj pernai buvo 
pradėtas kalbėti viešai 
šv. Rožančius už teisingą 
taiką, už Rusijos atsiver
timą, už persekiojamus 
katalikus anapus “geleži
nės sienos”, už Anglijos 
grįžimą į tikrąj, krikš
čionybę ir, galiausiai, už 
teisingą katalikiškų mo
kyklų klausimo išspren
dimą.
" Austrų žurnalas “Die 

presse” praneša, kad 
skaitlingos Čekoslovaki
jos policijos jėgos buvu
sios pasiųstos į Bratisla
vą numalšinti ten vyku
sių demonstracijų prieš 
komunistų vykdomus ti- 
kėjim o persekiojimus, 
kurie savo viršūnę pasie
kė neseniai areštuojant 
daug kunigų ir vienuolių.
“ Ruošiamasi statyti 

paminklas Gracijai Ho- 
sokowa, garsiausiai ka
talikei moteriškei visoje 
Japonijos istorijoje. Ji 
savo heroizmu ir dorybė

mis įkvėpė daug japonų 
rašytojų. Grecija Hoso- 
kowa gimė 1563 metais 
vieno Japonijos kapitono 
šeimoje. Ji gyveno kieta
me pilietinių kovų laiko
tarpy ir daug pagelbėjo 
vargšams. Paminklas bū
siąs pastatytas 350 metų 
sukaktuvių jos mirties 
proga.
• Indijoje neseniai įvy

ko prieškomuni s t i n i o 
krikščionių sąjūdžio su
sirinkimas, kuriam vado
vavo Kottayamo vysku
pas pagelbininkas J. E. 
mons. Tharayil. Sąjūdy
je dalyvauja katalikai ir 
protestantai. Tai pirmas 
atsitikimas Indijoje, kad 
šios dvi religinės ben
druomenės susijungia 
bendrai kovai. Susirinki
me buvo nubrėžtos toli
mesnės kovos prieš ko
munistų propogandą gai
rės.

Neliūdi, ilgėdamasis mylimo 
asmens laiško, kas skaito 
“Laiškus Lietuviams”.

Kaina metams tik 1 doL
Adresas:

“Laiškai Lietuviams”, 
8101 Champlain Avė., 

Chicago 19, III.

SUSITIKIMAS
[ 11 ]
-------------- Jonas Gailius --------------

— A, gražuolė! — sužaibuoja Vasiljevo 
akys. — Dėkis drobinį sijoną, megztuką! 
Gana jau dabintis ir tinginiauti. Reikės pa
dirbėti, gerai padirbėti, kad turėtum ką val
gyti. O nenusimink: pristatysim ir... Saulių!

— Išgama! — teištaria nukaitusi Danutė 
ir, prisfdengdama motina, skubiai rengiasi.

Vasiljevas pašoka, kaip įgeltas, bėga ar
tyn, tačiau tarp jo ir mergaitės atsistoja 
abu Burneikos.

— Rupūžės! — nusikeikia Vasiljevas. — 
Siurbėlės! Greičiau rengtis, o ne....

— Davėte valandą laiko, — virpančiu iš 
susijaudinimo balsu sako Burneika.

— Duodu tik pusvalandį! — sušunka šis 
ir užsirūko. — Mes jums parodysim už tuos 
banditus, už plėšikus!

— Judas, išdavęs Kristų, pasikorė, o 
Keli vyrai bematant ištempia Vasiljevą, 

puola kaip pamišęs ir nustumia tėvus.
i Motina sdftinka, tėvas griūva ant sienos, 

Danutė parkrinta ant lovos, bet tuo pačiu 
metu subilda durys ir sugriaudžia tvirtas 
plieninis balsas:

— Rankas aukštyn! Nejudėti!
Vasiljevas su ištiesta į Danutę ranka at

sisuka į duris ir pamato būrelį automatais 
ginkluotų vyrų. Trys iš jų laiko kaip replė
mis surakintą besidaužantį mongolą, o kiti— 
Viešpatie, jis pažįsta juos! — taiko jam į 
krūtinę.

— Partizanai! — džiaugsmingai suklinka 
Danutė ir apsikabina motiną.

Vasiljevas pabąla ir pakelia į viršų ran
kas.

— Išdavike! — surinka tas pats vyras ir, 
priėjęs artyn, ištraukia jam naganą. — Par
sidavėli! — smogia jam į veidą.

— Alvydai, dovanok man! — maldauja 
Vasiljevas. — Nežudyk!

— Partizanų sprendimai nežino gailestin
gumo! — atsako Alvydas. — Mirtis tėvynės 
išdavikams! Vyrai, išveskite jį į kiemą ir 
saugokite kaip akį!

Keli vyrai bemantan ištempia Vasiljevą, 
drebantį visu kūnu.

— O jūs, — kreipiasi Alvydas į Burnei- 
kas, — renkitės: važiuosime jų sunkvežimiu. 
Ilgiau čia nebegalite likti. Tučtuojau važiuo
jame!

Senis Burneika apkabina Alvydą, džiau
giasi kaip vaikas, bet staiga paniūra:

— O kaip bus su gyvuliais?
— Paleiskite! Tegu eina kur nori! Dabar 

laisvė brangiau už visus turtus!
— Ir smagu, ir graudu, — skubiai tvar

kydamasi sako Burneikienė. — Ak, namai, 
mieli namučiai! O reikia juos palikti...

— Neilgam, mamyte! — džiaugsmingai 
sako Danutė. — Išvažiuosime tik atostogų.

— Na, na, dukrele! Ak, nujaučia mano 
širdis — ilgai vargsime, ilgai kryžių nešime! 
— šluostosi akis Burneikienė.

Vyrai pasipila į visus kambarius ir pade
da rišti patalus, rūbus ir maistą. Visi skuba, 
nes laikas brangus. Be to, reikia ir seklių 
išvengti.

Kai juodą naktį visi sėda į sunkvežimį, 
Burneikos negali pernešti karvių baubimo ir 
arklių prunkštimo.

— Rodos, liktum čia ir mirtum, bet ir 
tas neleidžiama, — skundžiasi Burneika.

— Pasaulio pabaiga! Dieve, Dieve! — 
rauda Burneikienė.

— Jei neturėtum tokių išdavikų kaip ši

tas, — rodo ranka Alvydas, — ir pasiprieši
nimas būtų įmanomesnis. Tačiau judošių yra 
visur ir visais laikais.

Sunkvežimis jau suka į kelią, o tamsa 
neleidžia net akimis atsisveikinti su gimtąja 
sodyba.

Pasilieka namai, sodyba, pasilieka senos 
obelys, pasilieka visas gyvenimas, pasirė
męs palinkusios šulinio svirties.

6--------------
Partizanų trugdymo veiksmai vėl parei

kalauja aukų. Ir šį kartą ne visi grįžta. Kai 
kurių ir lavonų nepavyksta parsigabenti.

Skaudžiausia, kad į piktas rankas paten
ka ir Saulius.

Jis buvo pasiryžęs užmegzti kontaktą su 
Dainavos apygarda. Po kai kurių vietinių 
operacijų išvyko ir ilgai negrįžo. Visaip apie 
jį buvo kalbama ir manoma.

Tačiau senoji Juozapienė atėjo anksti 
rytą ir su pasibiaurėjimu papasakojo, kad 
Sauliaus lavonas subiaurotas, kruvinas ir 
supiaustytas ištisą savaitę gulėjo turgavie
tėje, kad jį pro langą stebėjusi milicija ir 
tykojusi, kas su gailesčiu ir užuojauta į jį 
žiūrės.

— Širdis netvėrė, vaikai! — pasakojo. — 
Norėjau prieiti ir nors kraują nušluostyti. 
Bet žinojau, kas manęs už tai lauktų... Eida
ma kalbėjau maldas ir negalėjau sulaikyti 
ašarų. Toks vyras, toks drąsuolis...

Partizanai išsirenka naują vadovą — Al
vydą. Tėvas Adomas jį prisaikdina, o už žu
vusių sielas atlaiko pamaldas.

Kartu pradedama svarstyti, ar patogu il
giau šitame urve pasilikti. Gal kartais Sau
lius neišlaikė ir išdavė... Bet ligi to laiko, 
niekam nė nesitikint, juk būtų užėję raudon- 
siūliai. Jeigu per tiek laiko neužpuolė, ma

tyt, nieko nesužinojo...
Ir partizanai dar kuriam laikui pasilieka 

prie pelkių.
Danutė taipgi gauna darbo: ji — štabo 

raštininkė, tvarko archyvą. Per tiek laiko 
žinių apsčiai pririnkta.’ Ne maža jų sužinota 
ir iš Vasiljevo. Jis gi buvo aiškiai pasakęs:

— Išvežimų laiką ir dydį nurodo Maskva. 
Vietiniai pareigūnai sudaro sąrašus, ap
skrities tūzai peržiūri, o galutinai tvirtina 
prezidentas su ministeriais. Tariama vyriau
sybė ir už traukinius bei kitas susisiekimo 
priemones apmoka...

Alvydas peržiūri Danutės tvarkomą ar
chyvą: jame daugybė įvairių sąrašų — su
imtųjų, nuteistųjų, ištremtųjų, labai pavo
jingų ir tautai nusikaltusių komunistų, agi
tatorių, įtariamųjų... Aprašyti ir svarbiausi 
susidūrimai su raudonaisiais, įvairūs trug
dymo veiksmais. Neužmiršta suregistruoti ir 
visų žuvusių su ginklu rankoje partizanų.

— Žinote ką? — netikėtai šūkteli Alvy
das. — Reiktų šias žinias kokiu nors būdu į 
Vakarus persiųsti! Tremties lietuviams!

— Reiktų tai reiktų, — atsiliepia tėvas 
Adomas. — Bet juk tai neįmanoma! Esame 
nuo jų mirties siena atskirti. Greičiau ku- 
jiranugaris perlįs pro adatos skylutę, nei 
partizanas pro tą mirties sieną!-

— Kariui nieko nėra negalima, tėve, — 
įsikiša Rūstulis. — Jeigu reiktų, ir aš pats 
nepabūgčiau!

Bet vakarų nepasiektumėte! — sako Da
nutė.

— Pasieksime Vakarus! — entuziastiš
kai pasako Alvydas. — Būtinai pasieksi
me! Gudrumu ir jėga...

— Neįsivaizduoju, — suabejoja ir Lai
mutė.

(Bus daugiau).



Antradienis, gegužės 9, 1950
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ŽIDINIUOSE

nuo- 
Lie-

• TSv. J. 8J., ne-
seniai atvykęs iš tremties, ge
gužės 14-21 d.d. ves misijas 
šv. Aloyzo liet, bažnyčioj, 
Great Neck. J šias misijas 
kviečiami ir visi Long Iziand 
lietuviaL-
• Kun. Longinas Jankus, 

pernai atvykęs iš tremties ir 
kurį laiką dirbęs lietuvių ir 
airių parapijose Los Angeles, 
nuo š. m. gegužės mėn. yra 
paskirtas vikaru į Santa Bar
bara, Calif.
• J. A Stiklioriua, teisinin

kas, kilęs iš Mažosios Lietu
vos, atvyko į USA ir gavo 
savo specialybėje darbą vieno
je žymioje teisininkų firmoje 
Philadelphijoje, Pa.
• "Vyčių seimas, Ohio ir Mi

chigan valstybių, įvyko ba
landžio 29 d. Clevelande. Sei
mo parengimo darbus atliko 
Cleveland 25-toji kuopa.
• Ketvirto laipsnio Kolumbo 

vyčiai Sioux Cityr loma uni
formuoti dalyvavo pamaldose 
ir ėjo prie šv. Komunijos. Pa
maldų metu giedojo jų choras. 
Kolumbo vyčių kapelionas 
kleb. kun. Čėsna.
• Čiuriionies ansamblis yra 

pakviestas nariu į Tarptautinį 
Institutą, kuris organizuoja 
nuolatini festivalių komitetą.
• DaiHnnkas Ad. Varnas, 

kuris dabar gyvena Chicago
je, užsimojęs nupiešti pa
veiksią Mindaugo vainikavi
mas. Šiuo laiku mūsų įžymu
sis dailininkas renka šiam kū- 
rinui reikalingą medžiagą.
• Lietuviškoji trispalvė išti

kimybės parade, kuris įvyko 
pirmą kartą balandžio 29 Chi
cagoje. Parade dalyvavo karo 
veteranai, policijos, ugniage
sių daliniai, skautai ir tauti
nės grupės, kurių tarpe žy- 
vietą užėmė lietuviai. Aukštai 
iškelta lietuviškoji trispalvė 
buvo nešama tautiškais rū
bais pasipuošusių lietuvaičių. 
Didelį įspūdį sudarė komunis
tinėje vergijoje pavaizduota 
Lietuva, ką milijonai žmonių 
stebėjo.
• Kun. K Ruibys, ilg^ laiką 

gyvenęs Romoj šv. Kazimie
ro kolegijoj, atvykęs Ameri
kon yra priimtas darbuotis 
Peoria diecezijoj Šv. Marijos 
svetimtaučių parapijoje West- 
ville, Bl.
• Dr. V. J. Bielauskas, 

King's Kolegijos profesorius, 
yra pakviestas dėstyti psicho
logiją vasaros mokykloje Wil- 
liam and Mary kolegijoje, Vir
ginijoj.

y

VISI LIETUVIAI SKAITO

savaitinį, gausiai muštruotą laikraštį

LIETUVIŲ ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skaitytojams 

pateikia pačių svarbiausių politinių įvy
kių santvaruką ir komentarus,

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pasaulio lietu
vius ir Amerikos lietuvių veiklą,

LIETUVIŲ •ŽINIOS savo puslapius pagražina tiek lietuvių, 
tiek politinio gyvenimo nuotraukomis, 

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Argentinoj. Ispanijoj, 
Vokietijoj, Anglijoj ir kituose kraštuo
se žinias surenka iš pačių pirmųjų šal
tinių.

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE “LIETUVIŲ ŽINIAS”, 
KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3.

LIETUVIŲ ŽINIOS 
2211 Sarah SL, Pftteburgh 3, Pa.

valstybėje turi
S. m. balandžio

, N. H.
Po visą Ameriką paplitusi 

moterų organizacija “Catholic 
Daughters of America" New
Hampahire 
3600 narių, 
mėn. 23 ir 24 dienomis į Na
shua, N. H. buvo sušaukta 
tos organizacijos delegačių 
metinė konvencija. Organiza
cijos Nashua skyriaus kape
lionu yra šios valstybės išvie- 
tintiesiems globėjas kun. P. 
Vaičiūnas. Jo rūpesčiu išvie- 
tintųjų šelpimo reikalais ir 
atstovių supažindinimas su 
D.P. problema buvo iš naujo 
išjudintas labai originaliu bū
du. Kun. Vaičiūnas pasiūlė 
patiems išvietintiesiems leisti 
nušviesti savo atsiradimą Vo
kietijos stovyklose ir gyveni
mą jose lįpi amerikiečių šelpi
mo darbą. Šią pareigą atliko 
Mančęsterio, N. H. buv. išvie- 
tintieji — Daugėlų šeima. Ba
landžio 23 d. inž. K. Daugėla

T. DR. B. ZAJANČKAUSKAS, O.F.M., AMERIKOJE
Kennebunk Port, Maine

šiomis dienomis pas lietu
vius pranciškonus į Maine 
valstybę atvyko iš tremties T. 
Dr. Bonaventūra Zajančkaus
kas, O.F.M.

T. Bonaventūra yra labai 
aukštos erudicijos „ žmogus, 
baigęs Petrapilio Dvasinę A- Ir. perėjęs demarkacinę liniją, 
kademiją ir be to dar Fribur
go universitetą -Šveicarijoje 
filosofijos daktaro laipsniu. 
Didžiąją savo amžiaus dalį jis 
praleido lenkų okupuotoje 
Lietuvoje, mokytojaudamas 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
Vilniuje bei Švenčionyse ir ak
tyviai dalyvaudamas lietuviš
koje veikloje. Pažymėtina, 
kad jis yra geras lietuvių kal
bos žinovas. Jo parašytas lie-

Vakaro pelnas Lietuvos vadavimui 
Dayton, Ohio

Gegužės mėn. 7 d. Šv. Kry
žiaus parapijos choras suren
gė koncertą, pelną paskirda
mas Lietuvos vadavimo reika
lams. Programą sudarė choro 
dainos, duetai 
kapelos vyrų 
jos chorini 
Ambrozaltis 
Būtų puiku,
lieutvių kolonija pasektų day- 
toniečių pėdomis, suruošdama 
kasmet didesnį parengimą ir 
gautą pelną skirdama Lietu
vos laisvinimo reikalams. A.L. 
T-ba ir VLIK-as žymiai dau
giau nuveiktų, jei finansiniai 
tos institucijos būtų pajėges
nės.

ir B. Pakšto 
dainos. Parapi- 
vadovauja Pr. 
ir "J. Raštikis, 
kad kiekviena

«*> M

Km VaiOiM ftobajad tremtais! 'T J. of k" 
kamšeijot progresoj

apie I’/jį vai. delegatėms rodė 
ant ekrano dokumentines 
traukas iš bolševikmečio
tuvoj ir tremtinių gyvenimo 
Vokietijoj. Balandžio 24 d. 
solistė Daugėlienė pagiedojo 
per iškilmingas Mišias bažny
čioje. Tos pačios dienos vaka
rą Riviere kolegijos erdvioj 
salėj įvyko bankietas, kuria
me dalyvavo apie 400 svečių 
ir delegačių, o taipgi Mančes
terio vyskupas M. F. Brady, 
D.D. su daugeliu dvasiškių. 
Šio bankieto metu kun. Vai
čiūnas dar kartą iškėlė išvie- 
tintųjų šelpimo reikalą ir or
ganizacijai padėkojo už didelį 
duosnumą šelpiant tremtinius. 
Svarbiąją programos dalį atli
ko solistė Daugėlienė. Šiltai 
salėj sutiktas dainavimas ir 
paties vyskupo Brady žodinė 
padėka parodė, 

tremtiniai ir šiame

kad buvę 

krašte už-

ims sau prideramą vietą.

t

tuvių literatūros vadovėlis 
gą laiką buvo naudojamas 
sose nepriklausomos Lietuvos 
gimnazijose.

Iki 1935 metų T. B. Za
jančkauskas buvo pasaulietis 
kunigas, bet minėtais metais 
jis pasiryžo tapti pranciškonu 

il- 
vi-

atvyko į Kretingą. Čia, baigęs 
novicijato metus ir padaręs 
įžadus, mokytojavo ir direkto
riavo pranciškonų gimnazijo
je-

Prieš antrąją rusų okupaci
ją T. B. Zajančkauskas pasi
traukė į Vakarų Europą ir, 
gyvendamas Austrijos Tiroly
je, rūpinosi savo apylinkės lie
tuvių tremtinių dvasiniais rei
kalais. J.B.

Parapijos draugijų atstovų 
susirinkime sudarytas specia
lus komitetas suręngimui an- 
ti - komunistinio paminėjimo, 
prisimenant bolševikų įsiver
žimą 1940 met. į Lietuvą, ne
kaltų žmonių žudynes ir jų 
trėmimą _ mirčiai į Sibirą. Į 
minėtą komitetą įeina: Pr. 
Gudelis, Dr. R. Gineitis, kun. 
V. Katarskis ir L. Rakauskas. 
Komitetas numato kaip gali
ma plačiau painformuoti kita
taučius per vietos amerikiečių 
spaudą, nurodant visus žiau
rumus, kurie vyksta dabar 
Pakaityje ir kituose bolševikų 
pavergtuose kraštuose.

vyčiųGegužės mėn. 21 d.
kuopa rengia vakarą su trum
pa programėle.

Pirmasis piknikas rengia
mas parapijos komiteto ir 
įvyks birželio mėn. 4 d. šo
kiams piknikuose šiais metais 
taip pat grieš B. Pakšto kape
la. —eju

NusišypsokiSurašė J. K. iflškisu 1935 

m., 150 pusi
Sakoma: juoktis sveika. Nu

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

DARBININKAS,
366 W. Broadvay,

So. Boston 27, Mass.

DARBININKAS
BALE skyriaus“šuširinkimas

Amsterdam, N. Y.
Balandžio mėn. 23 d. Ams

terdamo, N. Y. BALF skyrius 
turėjo susirinkimą, kuriame 
buvo skaitoma paskaita ir 
rodoma filmą apie šių dienų 
įvykius skaitė p. Balys Gai- 
džiūnas. Po to buvo parodyta 
labai įdomi dokumentinė fil
mą iš tremtinių gyvęnimo Vo
kietijoje. Filmą labai patarti
na pamatyti visiems lietu
viams. Salėje atsilankė virš 
pustrečio šimto svečių, kurie 
klausėsi paskaitos ir žiūrėjo 
filmą. Susirinkimo metu buvo 
surinkta -aukų $92.25. Sky
riaus kasininkas, kun. Balčys 
išsiuntė į BALF centrą 100 
dolerių 600 šeimų į Michigan 
Valstybę atgabenti. Amster
damo, N. Y. BALF skyriaus 
pirmininkas dėkoja p. Baliui 
Gaidžiūnui už paskaitą ir fil
mą, susirinkime dalyvavu
siems — už aukas, taip pat 
sušaukusiems susirinkimą pa
daryti ir aukų rinkėjams.

A. Lukšys,
BALF sk. pirmininkas.

Aplanke ligoninėje 
Kun. V. P. Karkauski 

Nem Haven, Conn.
Patyrę mūsų parapijiečiai, 

kad šv. Rapolo miesto ligoni
nėje yra buv. mūsų parapijos 
ilgametis klebonas, kun. V. P. 
Karkauskas, dabartyiis Šv. 
Andriejaus parapijos klebo
nas New Britain, Conn., visi 
labai buvo susijaudinę ir no
rėjo kokiu nors būdu jam sa
vo užuojautą pareikšti. Vieni 
siuntė sveikinimus, kiti daž
nai lankė. Dauguma parapi
jiečių aukavo savo maldas, 
prašydami Visagalio Dievo, 
kad greitai jis susveiktų, ga
lėtų sugrįžti pas savo parapi
jiečius, kurie jo taip laukia. 
Teko sužinoti, kad ligonis jau 
apleido ligoninę, kas visus la
bai džiugina.

Čiurlionio ansamblis kon
certavo BALF naudai

Pittsburgh, Pa.
Nors jau prabėgo kiek laiko 

nuo įvykusių Čiurlionio An
samblio koncertų Pittsburghe, 
beį pittsburgiečiai, kurie turė
jo laimės klausyti tuos kon
certus, dar vis gyvena tų kon
certų įspūdžiais.

Mes būtumėm labai laimin
gi ir ansambliui dėkingi, jei 
jis būtų paviešėjęs pas mums 
nors savaitę laiko. Kadangi 
čiurlioniečiai negalėjo ilgiau 
pasilikti Pittsburghe, tai šį 
kartą labai apgailestaujame, 
bet turime vilčių, kad netoli
moje ateityje jie vėl priims 
mūsų kvietimą.

Šia proga noriu pasidžiaug
ti, kad ČIURLIONIO AN
SAMBLIS visą gautą iš kon
certų pelną paskyrė BALF'ui, 
atsidėkodamas už jo paramą, 
patirtą tremtyje.

Dar praeitais metais laike 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Yorke, man užklausus p. 
Mikulskienę apie galimybę 
koncertuoti Pittsburghe BAL- 
Fo naudai, pareiškė, kad tiek 
ji pati su p. Mikulskiu, An
samblio vedėju, tiek visi an
samblio nariai visuomet su
tiks pirmoj eilėj koncertuoti 
BALFo naudai, nes jie jaučia 
tai šventa pareiga. Dabar jau 
visi čiurlioniečiai tą pareigą 
tikrai šventai atliko, o pitts- 
burghiečiams jie paliko neuž
mirštamų įspūdžių, BALFo 
organizacijai buvo iš to gra
žaus pelno, už ką jiems širdin
gai ir daug kartų ačiū. Su 
didžiausiu nekantrumu lauksi
me jų kita kart čia pasiro
dant.

Veronika Količienė,
Pittsburgho sk. BALF v.pirm.

Kunigo Jonaičio dviguba sukaktis
Tucson, Arizona '

Kun. Jurgis F. Jonaitis, gy
venąs Tucson, (Arizona), ba
landžio 23 d. minėjo savo ke
turiasdešimta metų kunigys
tės ir* septyniasdešimties me
tų amžiaus sukaktį.

Kun. Jonaitis yra gimęs 
Kuršėnuose 1880 m. Ameri
kon atvyko 1896 m. Į kunigus 
įšventintas 1910 m., Omahoje, 
(Nebraska). Pirmas šv. Mi
šias laikė Gatės of Heaven 
bažnyčioje South Boston, 
(Masaachusetts). Pirmoji jo 
parapija buvo Omahoje. Per 
pirmą pasaulinį karą buvo ar
mijos kapelionu. Sunkiai su
žeistas karo lauke ir po šiai 
dienai nuo tų žaizdų nesvei- 
kauja.

O

Sukaktuvinės iškilmės buvo 
pradėtos šv. Mišiomis, kurias 
pats celebrantas atnašavo St. 
Petro ir Povilo bažnyčioje.

Pamokslą pasakė klebonas 
kun. Francis Green, nupasa
kojęs jubilianto biografiją ir 
jo visuomeninį darbą. Nuro
dęs, kad sukaktuvininkas gi
mė Lietuvoje, pamokslininkas 
priminė Lietuvos istoriją, jos 
laisvės dienas ir dabartines

NAUJAI ATVYKSTA
ja, Regina, Kristina į Chica-apie š. m. gegužės 9 d. lai

vu “General Haan” į New 
Yorką:

Antanaitis, Petras, Inga į 
Detroit, Mich.

Bacevičius, Alfonsas į Mas- 
peth, N. Y.

Bacevičius, Ona Maspeth,
L. I., N. Y.

Bagdanavičius, Zenonas, E- 
lena, Irena, Aldona į E. Chi
cago, Ind.

Baukus, Justinas, Ona, Kęs
tutis, Mindaugas į Chicago, UI.

Borenis, Juozas, Bronė, Bro- 
nislava, Danutė - Regina, Juo
zas į Rochdale, Mass.

Briedis, Juozas į Nemark, 
N. J.

Budrys, Justinas į E. Chica
go. Ind.

Černiauskienė, Ona į Brook
lyn, N. Y.

Cicėnas, Elena, Eduardas, 
Antanas į S. Boston, Mass.

Čikstė - Sikstenas, Eleono
ra, Eugenija, Jonas į Worces- 
ter, Mass.

Dobaitis, Pranas į Elizabeth, 
N. J.

Druskis, Vytautas, Sofia į
E. Chicago, Ind.

Gedeika, Balys, Kotryna, 
Rimgaudas į Brooklyn, N. Y.

Gudaitis, Juozas į Nashua, 
N. H.

Jakniūnas, Aldona į Wor- 
cester, Mass.
, Jankus, Jurgis, Katrė, Eu

genijus, Virgilijus, Jonas, Al
inis į Bergen,. N. Y.

Jasiulevičius. Kostas, Ema, 
Joana, Verneris į Detroit, Mi
chigan.

Jautokas, Zigmantas, Emili- 
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JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA
VISUS KVIEČIA l

JUBILIEJINĮ SEIMĄ
kuris šaukiamas š. m. BIRŽELIO M®N. 18 d., BROCKTON, MASS. (Thatcher Str.), 
vienuolyno namuose, paminėti kongregacijos 23 METŲ SUKAKČIAI.

Pamaldos 10 vai. Svečiams pietūs 12:30 vai. Posėdžio pradžia 2 vai. 
p.p. Seimo dalyviai turės progos išgirsti Lietuvos operos solistą IPO
LITĄ NAURAGj.

Meninė programa bus dar paįvairinta Seserų vadovaujamų vaikučių 
iš Šv. Roko par. (Brockton), Šv. Petro parap. (So. Boston) ir Nekalto 
Prasidėjimo parap. (Cambridge, Mass.).

Visus vienuolyno bičiulius ir rėmėjus nuoširdžiai kviečiame birželio 
mėn. 18 d. rinktis į Brockton ir dalyvauti Jubiliejiniame Seime, v.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys

nelaimę. Jis reiškė vilties, kad 
kun. Jonaičio gimtasai kraš
tas artimoj ateity vėl bus 
laisvas.

Sukaktuvių šventėje daly
vavo apie šimtas svečių, tarp 
jų Aribonos Gub. Dan E. 
Garvey, Lietuvos konsulas Dr. 
J. J. Bielskis su žmona iš Los 
Angeles; Tucson miesto Ma- 
yoras E. T. Houston; Arizo
nos un-to rektorius Dr. Byron 
McCormick; legislatūros ir 
miesto tarybos naria, karo 
veteranų ir visuomeninių or
ganizacijų viršininkai ir at
stovai. Visi svečiai dalyvavo 
pamaldose.

Po pamaldų buvo smagios 
vaišės celebranto namuose, o 
iš ten buvo pakviesti “Hunga- 
rian Village” priešpiečiams. 
Jubiliatą nuoširdžiai sveikino 
Arizonos Gubernatorius, Tuc
son Mayoras, Universiteto 
Rektorius, Lietuvos Konsulas 
ir organizacijų atstovai Kun. 
Jonaitis, ilgesnėje kalboje pa
dėkojo visiems už sveikinimus 
ir linkėjimus. Po iškilmių, visi 
svečiai grįžo į celebranto na
mus, kur šnekučiavo ir vaiši
nosi iki vėlyvo vakaro. Kep.

go, III.
Kairienė, Adelė į Hartford, 

Conn.
Kavaliauskas, Petras į E. 

Hartford, Conn.
Kavaliūnas, Jurgis, Geno

vaitė .Pranas, Jeronimas į 
Worcester, Mass.

Kazakevičius, Aleksas į Cle
veland, Ohio.

Kikilas, Regina į Kenosha, 
Wisc.

Klimaitė, Stasė į Cicero, III. 
Klovinskis, Petras, Jadvyga, 

Zinaida į Omaha, Nebr.
Kontautas, Jonas į Eliza

beth, N. J.
Kreivėnas, Antanas, Adelė, 

Vitas, Algimantas į Brooklyn, 
N. Y.

Kulvinskas, Kazimieras, Sta
nislava, Stanislovas, Kazimie
ra, Viktoras į Hartford, Conn. 

Labunaitis,' Eleanora, Aldo
na, Nijolė į Brooklyn, N. Y.

Lendza, Julius į*Baltimore, 
Maryland.

Lepeta, Birutė, Rasytė į 
Chicago, III.

Lungys, Stepas, Emilija, 
Antanas, Bronislava į Detroit, 
Mich.

Mačys, Vytautas, Domicėlė, 
Vytautas, Ričardas, Dalia į 
Saybrook, Conn.

Malinauskas, Antanas į 
Putnam, Conn.

Matikiūnas, Vincas į Chica
go, Illinois.

Meželis, Antanas, Veronika 
į Chicago, III.

Mieliulis, Alfonsas į Water- 
bury, Conn.

Mieliulis, Povilas, Viktoras, 
Agota į Chicago, III.

Narbutavičius, Juozas, So
fija, Janina - Danutė į Rum- 
ford, Maine.

^Naujokas, Jurgis, Nina, Ela, 
Richardas į Lockport, III.

Neverauskas, Juozas, Jose- 
phine į E. Chicago, Ind.

Niefeldt, Kari, Vera į New 
York, N. Y.

Pacas, Romanas, Ona į 
Brooklyn, N. Y.

Podbereskienė, Valentina į 
Elizabeth, N. J.

Poderys, Antanas, Antose, 
Romualdas į Eddystontf, Pa.

Rabašauskas, Povilas, Mari
ja į Dearborn, Mich.

Raila, Stepas* į Masaey, Md.
Raudonis, Juozas į Chica

go, IU.
Rėklys, Vytautas, Vilma, 

Dalija - Marija, Magdalena į 
Hartford, Conn.

Salemonaitė, Regina į Hart
ford, Conn.

Slusnys, Vaclovas, Anelė į 
Top, Oregon.

Steinys, Juozas į Worceslcr, 
Mass.

Tamulaitis, Stasys į Chica
go, IU.

Ulėnas, Jonas, Magdalena, 
Petras, Birutė į. Brooklyn, N. 
Y.

Unguraitis, Vincas, Liudvi
ka, Rasa - Liuda į Cleveland, 
Ohio.

Vaikutis, Vytautas į Stam
ford, Conn.

Vaitekūnas, Julius į Chica
go, Bl.

Valiulis, Gasparas į Omaha, 
Nebr.

Vaikys, Tomas, Marija į 
Baltimore, Md.

Vėžys, Jonas, Konstantina, 
Gertrūda į Chicago, IU.

Vildžius, Mangareta į Miami, 
Florida.

Vitkauskas, Eleonora, Teo
filą į Brockton, Mass.

Wasilewski, Miectyslam, į 
Chicago, III.

Wasilewski, Henryk į Chi
cago, DL -

Žvirblis, Vytautas • Povilas, 
Genovaitė į Worcester, Mass.

Žymantas, Povilas, Ona, Po
vilas - Vytautas, Elena *- Ge
novaitė, Birutė į Omaha, Ne
braska.

Žukauskas, Domas į Chica
go, IU.

Baltrušaitis, Juozas, Marija 
į Rochester, N. Y.

Statkus, Eduardas į Water- 
būry, Conn.

BALF Imigracijos Komitetas.

Gatvės šlavėjas, kuris paša
lina nešvarumą nuo viešų ke
lių ir gatvių ir tuo sulaiko vi
sas galimas epidemijas, yra 
labiau vertas pagarbos ir pa
dėkos, negu tas romanų rašy
tojas, apkrautas ordinais, ti
tulais ir garbe, kuris spausdi
na savo fantazijos nešvaru
mus ir užkrečia skaisčias žmo
nių sielas.

Enbl Fiedler.

Pačiame žmoguje yra dar 
viena blogybė: tai tuštybė tų, 
kurie patys sau patinka.

Sv. Augustinas
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J. Kuzmickis

Prie mūro priremtieji
Gyvenimo didmiestyje. — Prancūzas apie Dievo 

planus. — Kai žmogus pats sau prieštarauja. — Besi
sukančios galvos. — Didžioji žmonijos valanda.

VIENAS mano bičiulis, 
vaikščiojant didžiuliame 
Anglijos mieste, ilgai 
žiūrėjo į žmonių minias, 
plaukiančias įvairiomis 
kryptimis, į turtingas ir 
įvairių prekių pilnas 
krautuves ir staiga pasa
kė:
— Žinote ką? Jeigu čia 

atsirastų Lietuvoje liku
si mano motina, man ro
dos, jai galva susisuktų...
— O argi mums nesisu

ka galvos didmiesčių 
skruzdėlynuose? — atsa
kiau ir pridėjau: — Man 
rodos, nevienam jos jau 
gerokai susisuko.

1. Prie mūro
NESENIAI skaičiau 

vienos gilios rašytojos 
paskalbėjimą šu pran
cūzų darbininku.

Su darbininkais įvai
riai galima kalbėti: mes 
kasdien jų tarpe esame 
ir patys valgome darbi
ninkų duoną. Tačiau< 
Prancūzija šiandien — 
didžiulės kovos laukas. 
Ten į gatvę, į darbovie
tes, į gyvenamuosius na
mus metamos įvairiau
sios idėjos ir kraštuti- 
niausios mintys. Be to, 
Prancūzijoje krikščiony
bė pergyvena didelius 
sunkumus, o jos didmies
čiuose — daugybė XX 
amžiaus nekrikštytų pa
gonių... Ir štai tas darbi
ninkas pasakėt
— Žinote ką? Aš visu 

tuo visai, o visai nesirū
pinu. Prašau mane su
prasti! Tai mane skaudi
na, bet nekelia rūpesčių. 
Juk Viešpats Dievas ir 
šitoje painiavoje turi tu
rėti kokius nors planus. 
Esame atbukę, kad visai 
paprastai turėjo mus pri
spausti prie mūro, šian
dien nuolat sunkiau būti 
krikščioniu, jei nenori
ma juo visu savimi būti. 
Dėlto tad ir drebina mus 

istorija, kaip vėtykle, 
kad kažin kur nutyška 
pelai...

Darbininkas dar valan
dėlę pagalvojo ir nedrą
siai pridėjo:

— Kągi? Gal tai kaip 
tik šventųjų valanda?...

2. Kovos lauke
TAIPGI neseniai kalbė

jausi su nevisai jaunu 
žmogumi. Jis daug ma
tęs, daug kur buvęs. Da
lyvavęs net paskutinio 
karo kruviname lauke ir 
ne kartą žiūrėjęs mirčiai 
į akis.

Apie tris valandas jis 
vienas pasakojo. Man ro
dos, pasakojo apie tai, 
kas jam buvo aktualiau
sia: jis lietė žmogaus 
gyvenimą, tikėjimą, išpa
žintį, žodžiu, viską, apie 
ką galima spėti tokiu 
laiko tarpu pajudinti.

Staiga jis pradėjo pa
sakoti apie vieną karį, 
nepaprastai narsų ir vįsų 
mylimą. Tas karys visą 
laiką pasakojęs drau
gams, jog nesą Dievo, 
jog žmogus natūraliai 
žavisi ir ilgisi didvyrio. 
Dėl to, girdi, vieni gar
biną didelius žmones, o 
kiti iešką Dievo.

Vieno susišaudymo me
tu tas karys buvęs kliu
dytas rusų sprogstamos 
kulkos į vidurius. Su iš
draskytais vid u r i a i s, 
kraujuodamas Ir grum
damasis su skausmu, ka
rys sušukęs:
— Vyrai, atveskite man 

kunigą! Dėkite visas pa
stangas, kad galėčiau iš
pažintį atlikti!

Deja, apie tai negalima 
buvę nė svajoti, nes iš 
viso nebuvo žinoma, kur 
tuo metu, lietuvis kape
lionas buvęs. Pagaliau, 
draugai jam prikišę:
— Kam tau reikia kuni

go, jei tu netiki į Dievą?
— Vyrai, yra Dievas!— 

atsakęs sužeistas karys. 
— Visą laiką tai žinau. 
Tačiau sąmoningai sau 
pač i a m prieštaravau... 
Vyrai, yra Dievas!

Karys numiręs didžiau
siuose kūno ir dvasios 
skausmuose.

3. Namy pastogėse
ŽMONIŲ galvos sukasi 

ne tik didmiesčių gatvė
se: jos dar labiau sukasi 
namų pastogėse.

Lietuvių tauta yra pri
remta prie mūro. Kenčia 
Sibiran ištremtieji, 'ken
čia Lietuvoje gyvenan
tieji, apie kančias kalba 
ir laisvuose kraštuose 
besikurią tremtiniai.

Tačiau kančia kančiai 
nelygi. Žinau ligoninę, 
pažįstu ligonį, kuris ne
teko pusiausvyros ir 
draskosi iš sielvarto tik 
dėl to, kad ant klaidingo 
ir netikro pamato savo 
namų pastogėje mėgino 
kurti šeimą.

O taip: šiandien sunku 
būti padoriu krikščioniu. 
Šiandien Bažnyčios įsa
kymai, Dekalogas yra 
nevienam nepakeliama 
našta. Žmogus maištau
ja, blaškosi, kainiškai 
sukyla prieš patį Dievą 
ir... bejėgiškai nuleidžia 
sparnus: jis gali viską 
padaryti, bet be kunigo 
negali nuraminti savo 
suskaudusios sąžinės.

4. Šventųjų Valanda
TEISINGAI, man ro

dos, pasakė susimąstęs 
Prancūzijos darbininkas: 
gal tai kaip tik šventųjų 
valanda...

Prie sienos priremtieji 
ieško kokios nors išei
ties, nori ištrūkti. Ta
čiau mokinys, priremtas 
prie rašomo stalo, paga
liau pasiima į rankas 
knygą ir mokosi.

Visas pasaulis — ne 
tik lietuvių tauta šian
dien priremtas prie mū
ro. Apvaizda reikalauja 
aukos. Reikalauja išsiža
dėjimo. ..Heroizmo. Did
vyriškumo. Reikia moky
tis iš šių dienų apraiškų, 
iš kasdienių nepaprastų 
įvykių. Reikia daryti iš
vados.

Kai ilgiau pabūni did
miestyje, galva nustoja 
sukusis. Ir vitrinos ne

DARBININKAS-------------------------------

LIETUVIAI VYSKUPAI
BEATIKACIJ0S IŠKILMĖSE

Balandžio 23 d., šv. Petro 
Bazilikoje įvyko Palai
mintosios Emilijos De 
Rodat skelbimo šventąją 
iškilmės. Į gausiai pro
žektorių ir žirandolių 
iliuminuotą Baziliką Po
piežius buvo atneštas 
8:30 vai. Jį lydėjo 14 
kardinolų ir virš 30 vys
kupų.

Vyskupų eilėse buvo ir 
lietuviai vyskupai: J. E. 
Vincentas Brizgys ir J. 
E. Vincentas Padolskis. 
Šventajam Tėvui per
skaičius kanonizacijos 
aktą, buvo užintonuotas 
“Te Deum” himnas: o jo 
metu iš karto galingai 
sugaudė visų Romos mal
dyklų varpai. Paskui šv. 
Tėvas laikė iškilmingas 
šv. Mišias naujosios 
šventosios garbei. Auko
jimo metu Popiežiui bu
vo - įteiktos tradicinės 
dovanos: žvakės, duona, 
vynas, vanduo, purpliai, 
balandžiai ir kiti paukš
teliai, uždaryti mažuose 
paauksuotuose sidabro 
narveliuose.

Iškilmėse dalyvavo taip 
pat dvi šventosios Emili
jos De Rodat užtarimu 
stebuklingai išgijusios: 
Teresė Appetecchia ir 
Rita Falsoni. Bazilika 
buvo pilnutėlė. Skaičiuo
jama, kad joje buvo apie 
60,000 žmonių.

Pamaldų metu šv. Tė
vas pasakė pamokslą, 
kuriame pirm visa ko 
iškėlė tiesą, kad dieviš
kasis Bažnyčios įsteigė
jas kiekvienu metu pa
šaukia savo herojų, ku
rie pajėgia nugalėti laiko 
sunkumus. 'Nauja šven 
toji gyveno tuoj po vis
ką griovusios prancūzų 
revoliucijos. Ji savo gy
venimą ypatingu būdu 
pašventė liaudies vai- 

tokios pasakiškos atro
do. Ilgiau būnant svetur, 
reikia apsiprasti su viso
mis negerovėmis, bet ieš
koti gėrio, dvasinių lai
mėjimų. Juk dabar yra 
didvyrių valanda, ir rei
kia nenorom praaugti 
kasdienybę.

kams, taip dažnai apleis
tiems ir paliktiems viso
kioms ydoms ir klai
doms. Ji savo darbą įam
žino, įsteigdama seserų 
kongregaciją, kurios ir 
dabar eina savo steigėjos 
pramintomis pėdomis. 
Jos vadinasi šv. šeimos 
vardu ir savo gyvenime 
stengiasi praktikuoti tas 
dorybes, kurios taip ryš
kiai atsispindėjo šv. šei
mos gyvenime.

Šventąją Šeima turėtų 
sekti visi žmonės. Kai 
jos dvasia įsiviešpataus 
visose šeimose, žmonija 
bus išgydyta pačiuose 
savo pagrinduose ir ateis 
geresni ir laimingesni lai
kai visiems. Šitos malo
nės turime prašyti Visa
galio Naujosios Švento
sios užtarymo.

Mūsų moterys j Altajų
Altajaus kraštas yra 

Rusijoje, kur to pat var
do kalnai centrinėje Azi
joje, siekią 4540 metrų 
aukščio. Klimatas konti- 
nentališkas, nejūrinis. 
Auga šiurkšti stepių žo
lė, paįvairinama taigos 
miškais. Tetinka gyvulių 
ūkiui. Senieji gyventojai 
yra kalnų kalmukai, ku- 
mandinai, šorcai, kirgy- 
zai, selengitai, senųjų 
altajų šeimos. Lietuvoje 
jų jau per pirmąjį bolše
vikmetį buvo privaryta. 
Mongoliško veido. Gali
ma pažinti iš siaurų 
akių, rukšlėto veido ir iš 
išsikišusių veido kaulų. 
Tai į ten, į Altajų, tre
mia ypač lietuves ir mai
šo su vietiniais gyvento
jais, lietuvaičių vyrus 
atskyrę bolševikai išsiųs
dami į savo šiaurę nepa
keliamiems darbams ir 
nepakenčiamoms gyve
nimo sąlygoms. Altą juo
se randa vario, sidabro, 
aukso, geležies rūdos ir 
akmens anglies. Jų kasti 
varomos ir Pabaltijo mo
terys. A, Žiemena.

Parasite iMgettfa, tik Ni- 
grįžęs prie EvaageUjos dfeaią.

C. Attlee.

Amerikos skautės
Ištikimybės dienos parade praeina pro Grand Army Kla

ra Brooklyne. Parade dalyvavo apie 200,000 žmonių Brook
lyne ir Manhattan.

PRIIMTAS KUN. V. BALČIŪNO 
PASIŪLYMAS TARPTAUTI

NIAME KONGRESE
Balandžio mėnesio 17- 

22 d.d. Romoje vyko 
Tarptautinis Dvasios Va
dų kongresas. Posėdžiai 
vyko Gregorianumo uni
versiteto salėse. Buvo 
svarstoma dvas i š k i ų, 
jaunimo, suaugusių, vie
nuolių seserų ir pasau
linių institutų dvasios 
vadovavimo problemos. 
Kalbėjo žinomi moksli
ninkai Jonas Colombo, 
Gregorianumo universi
teto filosofijos profeso
rius, tėv. Marcozzi, S. 
Milano Katalikų univer
siteto rektorius Tėv. Go- 
melli, OFM., šių dienų ži
nomiausias mistikas kar
melitas, tėv. Gabrielis, 
Angelicumo profesorius 
tėv. Garrigou Lagrange 
ir eilė kitų.

Teko tarti žodis ir Lie
tuvių šv. Kazimiero kole
gijos Dvasios tėvui kun. 
Vytautui Balčiūnui. Jis 
savo kalboje iškėlė reika
lingumą instituto, kuria
me būtų ruošiami semi

narijų dvasios tėvai. 
Toks institutas turėtų 
būti Romoje, tiesioginė
je Studijų Kongregacijos ’ 
priklausomybėje. Jame 
studijuotų kunigai jau 
dirbę kurį laiką pastora
cijoje. Studijos tęstųsi 3 
metus. Tūrėtų būti suda
roma galimybė įsigyti 
teologijos daktaratą.

Pasiūlymas susirinku
siųjų buvo šiltai sutik
tas. Vėliau kun. Balčiū
nas gavo iš Gregorianu- 
mo Universiteto rekto
riaus laišką, kuriame ra
ginama minties neatsiža
dėti, ją paskelbti atatin
kamoje spaudoje, kad 
tuo būdu būtų galima ge
rai išdiskuotuoti. Minties 
įgyvendinimas, žinoma, 
galutinai priklausys nuo 
Studijų Kongregacijos 
sprendimo, kuriai vado
vauja lietuvių draugas J. 
Em. kardinolas Pizzardo. 
Paskutinę kongreso die
ną visi dalyviai buvo pri
imti šv. Tėvo audiencijoj.

Marija Ramonienė.

Motina
Saulės spinduliai skverbiasi pro atdarą 

langą. Užlieja sienas, baltas lovas, staliukus. 
Jie žaidžia raudonų rožių, baltų gvaizdikų, 
puošnių azalijų žiedais, žaižaruoja atdarų 
bonbonierių sidabro poperieliuose, tviska 
geltonose odekolono bonkutėse. Jie paeiliui 
glosto pabalusius skruostus, bet laime žėrin
čias motinų akis.

— Brangioji, aš visą naktį nemiegojau, 
laukdamas telefono skambučio. Buvau toks 
neramus, bet nujaučiau, kad tai bus “jis”. 
Aš toks laimingas ir nežinau kaip atsidėkoti 
Tau už tą laimę? — naujojo tėvo lūpos taip 
švelniai ir karštai liečia jaunosios motinos 
rankas.

— O, tėveli, aš turiu sesutę!
— Mamule, aš noriu ko greičiausiai pa

matyti naująją lėlytę.
— Tai niekis, kad mudu laukėme sūnaus, 

turime ketvirtą dukrelę. Aš taip džiaugiuos, 
kad Tu sveika ir kad ji turi gražiąsias Tavo 
akis.

Slenka spinduliai toliau ir pasiekia prie 
durų stovinčią baltą lovą; ant stalelio prie 
jos nėra nei gėlių, nei dovanų, tik stiklas su 

‘vandeniu. Ant pagalvio išsidraikiusios gels- 
' vos kasos, pabalę veidai ir lūpos, užmerktos 
akys, tik karts nuo karto mirkteli ilgos 
blakstienos ir sunkūs atodūsiai kilnoja krū
tinę. ______ —......- - —

Staiga kambary prityla kalbos. Iš kori
doriaus pasigirsta plonų plonų balselių 
šauksmas, verksmas, kreksėjimas. Nauji pi
liečiai reikalauja savo teisių. Tyliai ir grei
tai juda baltosios seserys tarp “rėksnių” ir 
motinų lovų, štai jau ir paskutinis ružavas 
kamuoliukas čepsinčiom lūpytėm guldomas 
į lovą, prie durų. Motinos rankos atsargiai 
glaudžia švelnutį skruosčiuką prie krūtinės, 
glosto mažytę nugarėlę, galvutę. Jos veidas 
pražysta pinavijos šypsniu. Ji pakelia kūdi
kį, bučiuoja mažytes, dar pienuotas, lūpytes, 
žiūri į dideles juodas akis ir jam vienintelei 
pasauly būtybei, tyliai visą skundą išlieja:

— Mano mažyti, mano brangusai, aš tu
riu tik tave vieną, mudu vienu du esame pa
sauly... Tu nežinai, kas yra būti vienai pa
sauly... Ne, aš neleisiu tavęs niekad, niekad 
našlaičiu būti, kaip aš, klaidžioti nedalioj, be 
meilės, be šilumos... Mažyti, kai aštuoniolika 
skurdžių pavasarių praslinko, aš sutikau 
žmogų, pirmą žmogų, kuris buvo toks mei
lus ir geras man, našlaitei... Aš patyriau, 
kad esama pasauly meilės... Aš tiesiog mel
džiausi tam žmogui... Mano vargšas sūnelį, 
tavęs niekad neglostys tėvo ranka, niekad 
tavim nesidžiaugs, niekad neglaus prie šir
dies... Jis neturi širdies!

Jos akių rugiagėlės pabiro perline rasa. 
Prieblanda'užlieja kambarį malonia nuovar
gio tyla. Duryse pasirodo sesuo, lydima jau
no, puošnaus vyro. Aštuonios akių poros 
smalsiai žvelgia į jį.

— Prašau, štai čia jinai, — parodė sesuo 
ir pasišalina.

— Labą vakarą! Aš esu Banius. Mano 
žmona drauge su jumis...

— Ak, ponia Banienė... Kaip man buvo 

jos gaila!...
— Taip, mūsų viltis sudužo... Mano žmo

na skaudžiai išgyveno, kad sūnelis neišvydo 
pasaulio šviesos...

— O kaip ponia dabar jaučiasi?
— Jos sveikata taisosi. Žmona spėjo Jus 

pamilti per tas sunkiąsias paras. Ji prašė 
manęs pasveikinti Jus su sūneliu ir perduo
ti Jums šias dovanėles, — ir jis įteikė jai 
puokštę baltų rožių ir didelę saldainių dėžę. 
— Jūs, kiek man žinoma, neturite tarnybi
nių įsipareigojimų ir, rodos, jokių planų įsi
kurti. Norėtume pasiūlyti persikelti pas 
mus. Kambarinė išteka. Jei sutiktumėt užim
ti jos vietą, laiko sūnelio priežiūrai ištektų...

C C <=

Aliukas laksto po puošnią vilą. Jo čiauš
kėjimo visur pilna: ir sode, ir virtuvėj, ir po
nios kambary, ir salone, ir pono darbo kam
bary. Jis mažas lepūnėlis. Popiečiais Aliukas 
išskėstom rankom bėga pasitikti “poną”. Šis 
šypsančiom akim, laikydamas žaislą ar do
vanėlę, sako:

— Paprašyk gražiai, tai gausi!
Berniukas apsikabinęs bučiuoja Banių:
— Plasatų plasau!
Abu krykščia taip linksmai, kad Aureli

jos veidu praslenka net skausmo šešėlis.
Tą dieną buvo lytingas rudens vakaras. 

Lovytėj baltais ilgais marškinėliais klūpojo 
Aliukas, ružavais skruosčiukais, juodom 
garbanom ir akutėm. Toks mielas, putlus. 
Aurelija sudėjo vaiko rankutes ir klaupėsi 
pati, “Ačiū Dievuliui uz šią dienelę uz ma
mulę ii uz ponią, ii uz poną, ii uz meškutę, ii 
uz lovelę”.

— Labanakt, sūneli! — sako ir bučiuoja 
ji vaiką. Staiga jo rankytes pakyla ir apka

bina motinos kaklą.
— Aliukas myli, myli savo mamulę!
Laime švytinti Aurelija grįžteli. Ant 

slenksčio bestovinti oonia Banienė. Ji keistu 
žvilgsniu permeta juodu.

— Aurelija, prašau ateiti į vyro kabine
tą pasikalbėti”.

Kažkoks negeras nujautimas persmelkia 
Aurelijos širdį... į vaiko kambarį Aurelija 
grįžta išbalusi, it drobė. Krinta prie vaiko 
— 2 — MOTINA
lovelės, apkabina ją abiem rankom ir spau
džia ją taip stipriai, net pirštai pabala.

— Ne, ne! Aliuk, aš tavęs neatiduosiu! 
Sūneli mano, mudu pabėgsime! Čia pat! Čia 
pat, Aliuk!

Ašaros, stambios ašaros nurieda skruos
tais. Drebančiais pirštais ji griebia vaiko rū
belius, meta į lagaminą.

— Ar aš galiu užmiršti savo Aliuką? Nie
kada nematyt? Jie nesupranta, ką kalba! 
Aliuk, man nieko nereikia, nieko! Man —r tik 
tu vienas! Eime, Aliuk! Vilkis, vaikeli, grei
tai vilkis! Štai kišk rankutę į rankovę! (Vai
kas praplėšė mieguistas akytes). Greičiau, 
Aliuk, greičiau, einam!

— Kul, pas poną? Vazuosiu auto?? Gėlai, 
pas poną! — jis nusišypso, bet čia pat ir vėl 
jo galvelė nusvyro...

“Gėlai, pos poną, vazousiu auto”... skau
džiai persmelkė motinai širdį.

Aurelija susimąsto.
— Aš jį tempiu naktį į šaltą tamsią neži

nią,... kalba ji pati sau. — Jis niekad auto 
nevažinės, nė žaislų neturės. Kur nors skur
džioj paliepėj visą dieną sėdės vienas manęs 
laukdamas...

-..... (Bus"daugiau)
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Į Lietuviai Pasaulyje
- ■ Dr. J. Grinius, žinomas lie- 
tuvių kultūrininkas, paskirtas 
-Swab Gmund lietuvių gimna- 
-zijos direktoriumi. Jis pakeitė 
išvykusį Amerikon Pr. Pauliu- 
-konį.
- K Antanas Josiukas, atvykęs 
-iš tremties Kanadon, jk) kurio 
4aiko buvo pakviestas Mon- 
trealio Me Gili universitetan
- lektoriumi. Dr. Ant. Josiukas
• rengiasi apsilankyti mokslo 
reikalais garsiosiose US klini- 
-kose.

- ■ Rašytojas Jurgis Jankus, 
-kuris šiuo metu yra jau pe
reinamoje stovykloje, laukia 

--eilės išplaukti j Jung. Valsty
bes.
- ■ Luksemburgo valstybėje, 
□curios pokarinis gyvenimas 
-y ra laikomas vienu iš geriau

sių, gyvena 20 lietuvių.
■ Antano Melninko, jauno 

lietuvio tapytojo, buvo išsta
tyta 14 kūrinių “La Vetrina 
di Chiuazzi” galerijoje darbų 
parodoje, kuri buvo atidaryta 
Romoje balandžio 26 d.
■ Kun. J. Duoba, MIC. at

vyko Argentinon j Rosario 
miestą, kur jis dėstys šios 
vyskupijos seminarijoje šv.

• Raštą.
;; ■ Dr. Kun. J. Končius, ku

ris buvo pats pozityviausias 
-BALF atstovas Europoje, bu
vo tremtyje jautriai prisimin- 

■tas jo neseniai švęstų sukak- 
-• tuvių proga.

■ Stasys Mackevičius, krep-
- šininkas, sukūrė Toronte lie- 
•tuvišką šeimą su Irena Staš-
• kevičiūte.
- ■ Bado Streikas Heilbronno 

tremties sanatorijoje, Vokie
tijoje. Virš ligoninės pastatų 
buvo iškelta juoda vėliava.

. Įvykius aiškina atvykę aukš-

tesnieji IRO pareigūnai. Ank
sčiau buvęs nesusipratimai, 
dar labiau paaštrėjo, kai buvo 
priimta viena vokietė gydyto
ja, kurią kai kurie ligoniai 
įtarė komunizmo šalininke, ir 
vieną dieną su ratukais išvežė 
iš ligoninės.
■ Jonas Žiūraitis, buv. Stud. 

Ateit, sąjungos centro narys, 
Muenchene, šiuo metu gyvena 
Oakvilėje ir yra įsijungęs į 
Toronto ateitininkų veiklą.
■ Gen. T. Daukantas vado

vauja 18-kos tautų užsienie
čių žurnalistų sambūriui Bue
nos Aires mieste, Argentinoje. 
Tuo jis turi progos painfor
muoti užsienio žurnalistus 
apie Lietuvą.
■ Kun. J. Sakevičius, MIC., 

Londono lietuvių klebonas or
ganizuoja lietuvių maldininkų 
kelionę Romon šv. Metų pro
ga.

■ N. Zelandijos vyriausybė, 
kuri yrra įsileidusi nedidelį 
skaičių DP išbandymui, nuta- . 
rusi įsileisti jų dar didesnį 
skaičių, nes esanti visais at
žvilgiais patenkinta. Tą pat 
mananti ir Kanada.
■ Gegužės 15 d., tai yra Lie

tuvos Steigiamojo seimo die
ną, VLIK-as yra numatęs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
dieną.

Italijai Atvyksta
Apie š. m. gegužės 6 d. lai

vu “General Muir” į New 
Yorką:

Bilaišis, Viktoras į Lewis- 
ton. Maine.

Bliudžius, Petras, Julija. 
Romualdas - Petras, Gražina 
į Hartford, Conn.

Borkertas, George į Athol, 
Mass.

Bukelis, Kazys į Chicago, EI.

Cereška, Jonas į Waterbury, 
Conn.

česna, Petrą, Arnoldas į 
Chicago. Illinois.

Darnašius, Vlade, Gedemi- 
nas, Aldona, Vytautas, Juozas 
į E. Chicago, III.

Daukantas, Birutė, Algi
mantas į Cleveland, Ohio.

Dryža, Vincas į Detroit, 4, 
Mich.

Dudonis, Jonas į Baltimore, 
Maryland.

Eikinas, Antanas, Ona, Vy
tautas, Vladas į VVorcester, 
Mass.

Eulenbergis, Ema, Richar
das į Buffalo, N. Y.

Gražulis, Albinas į Maspeth, 
N. Y.

Grigaitis, Emilija, Jonas, 
Nijolė į Omaha, Nebr.

Grigolaitis, Edvardas, Lo- 
retta, Liesbeth į Morristown, 
N, Y.

Grumuldis, Pranas į Brook
lyn, N. Y.

Gruntmanas, Emilija į Det
roit, Mich.

Gudavičius, Albinas į Brock
ton, Mass.

Irbinskas, Juozas į E. Chi
cago, Ind.

Jablonskis, Romualdas į E. 
Chicago, Ind.

Janavičius, Arturas, Julija, 
Reda į Lawrence, Mass.

Jankauskas, Matas, Eleono
ra, Algirdas, Irena, Zina į 
Brooklyn, N. Y.-

Jankauskas, Elena, Aldona 
į Detroit, Mich. >

Janulevičius, Liudas į Chi
cago, III.

Jekinevičius, Petras į Brook
lyn, N. Y.

Jeraminas, Kazys į Baltimo
re, Md.

Juzelenas, Augustas į Gard- 
ner, Mass.

Kairys, Vaclovas, Marina, 
, Juozas, Kazimieras, Valerija į 

Lowell, Mass.
Kančiukaitis, Stasys į Wal- 

den, N. Y.

DARBININKAS  t

Padėkite plytelę

Gailestingas Samarietis 
“Palaimintieji gailestin

gieji, nes jie laimės gailes
tingumo”. (Mat. 5, 7.)

Louis Johnson
kraštą gynybos sekretorius su kitais komisijos nariais 

aptaria sąmatą, įteiktą Senatui. Reikalaujama skirti 300 
mil. dolerių avijacijos ir 50 mil. povandeninių laivų patobu- 
linmuL

t
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Taupus, patikima gaso liepsna Servel 
šaldo. Daugiau kaip 3,000.000 seimu 
džiaugiasi tykiu Servel. Tūkstančiai 
jo turi Servels daugiau kaip 20 metų. 
Atsimink, kada darysi pasirinkimą... 
šaldymo sistema daug ką reiškia.
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Kanišauskas, Valerijus į 
Gary, Ind.

Kantauskas, Stanislovas į 
Peru, N. Y.

Kestauskas, Pranas į Grand 
Rapids, Mich.

Klovas, Petras, Elsė į Det
roit, Mich.

Kode, Edmundas, Anna į 
Prospect, Kentucky.

Kupreišis, Kazys, Rutė, Ed
vardas, Romanas į Chicago, 
Ilinois.

Kurchen, Anne - Marie, Mo
nika, Norbert į Northfield, 
Minn.

Kusta, Juozas į Chicago, UI.
Kvedaras, Antanas, Elena, 

Virginija į Dalton, Pa.
Laucevičius. Mauricijus, Vi- 

rena, Irena, Elena, Karolis į 
E. Chicago, Ind.

Lemanas, Aleksandra, Regi
na į S. Boston, Mass.

Levickas, Jonas į Chicago, 
Illinois.

Liauba, Kostas į Rumford. 
Maine.

Liszawska, Franciszka į 
Hazen, Ark.

Maldonas, Kazys, Genovai
tė, Kęstutis į Chicago, III.

Mailaitė, Danutė į Chicago, 
Illinois.

Matulaitenė, Jadvyga, Liuci
ja į Brooklyn, N. Y.

Matulis, Kazimieras į Great 
Neck, L.I., N. Y.

Melešius, Domas, Antanina 
į Brooklyn, N. Y.

Mičiulis, Antanas, Ona į 
Brooklyn, N. Y.

Mulevičius, ’ Bronius į Ro- 
chester, N. Y.

Mykolaitis, Kostas, Bronia, 
Kostas, Birutė į Detroit, Mich.

Noreika, Petras į Chicago, 
m.

Norvaišas, Apolinaras, Ma
ria, Apolinaras, Zibuntas į Ci
cero, III.

Paugys, Kazys, Marija, Ge
nė, Algirdas, Kazys į Melrose 
Park, III.

Pilclienė, Stasė, Regina į 
Chicago, III.

Povilaitis, Kazimieras į Chi
cago, III.

Petrauskas, Juozas į Cleve
land, Ohio.

Radišauskas, Boleslovas į 
VVorcester, Mass.

Radišauskas, Florijonas, O- 
na, Algis į Napoleon, Ohio.

Radvilavičius, Jurgis į Chi
cago Heights, UI.

Radžiūnas, Antanas į Elk- 
horn, Nebr.

Rimkevičius, Jonas, Juzė, 
Nijolė į Chicago, III.

Roževičius, Aleksandras, O- 
na, Valerijonas, Regina, Ire
na į Worcester, Mass.

Rudaitis, Jonas į Chicago, 
Illinois.

Sablinskas, Aleksandras, O- 
na, Algis į Bronx, N. Y.

Šapalas, Kazimieras į Wau- 
kegan, UI.

Skabeikis, Juozas, Jadvyga, 
Juozas, Algimantas, Gedimi
nas į Brockton, Mass.

Šatinskienė, Magdalena į 
Pittsburgh, Penna.

Sinkis, Kunigunda, Algirdas, 
Benas, Česlovas į Worcester, 
Mass.

Stimburys, Juozas, 
Romualdas, Juozas 
burgh, Penna.

Tamošaitis, Kazys,
lava, Laimutis, Vytautas į So. 
Boston, Mass.

Tamošiūnas, Jonas, Elena, 
Palmyra, Jonas į Chicago, HL

Tamulaitis, Jonas į West 
Haven, Conn.

Valeška, Adolfas į Roches
ter N. Y.

* Vodopalienė, Elena į Chica
go, m.

Vyšniauskaitė, Anelė į Det
roit, Mich.

Vyšniauskas, Jonas, Stefa
nija į Baltimore, Md.

Žigas, Adelė, Birutė, Kazys 
į Grand Rapids, Mich.

Cervydas, Antanas į Dalton, 
Pa.

Jurevičius, Ona į New York, 
N. Y.

BALF Imigracijos Komitetas.

Vanda, 
į Pitts-

Stanis-

Gegužes Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas 8 V C. P. MA. 

RIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuose rink
davosi į berželiais nukaižytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk
davo SVEIKA MARIJA DIEVO MOTINA! Pa
laikykime tas gražias tradicijas ir čionai Ameri
koje — melskimės prie Marijos per gegužės mė
nesį. . ✓

“Darbininko” administracijoje galima gauti 
GEGUŽES MENESIO knygutę, kurioje yra labai 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

184 puslapius. Kaina tik 50c.gūžės mėnesį. Ji turi 
Norintieji knygutė įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. su kuponu ir 

užadresavę:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiyskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
šiuomi siunčiu $............... ir pražau prisiųsti “GEGUŽES MENUO”
knygutę.

Vardas... ...... ................. ........... ......................... ................................................

Adresas

SENELIŲ PRIEGLAUDAI -
Ištieskite Gailestingumo Ranką

Dėka Amerikos lietuvių pastan
gomis ir aukomis Brockton, Mass. 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių nuo
savybėje arti vienuolyno yra pasta
tytas vyrų senelių prieglaudos na
mas ir pilnai seneliais perpildytas. 
Dabar — gi yra vedamas vajus, su
kėlimui moterų senelių prieglaudos 
namo statybai fondui. Yra daug se
nų moterų, kurios yra pabėgusios ir 
be globos. Taigi, joms reikalinga iš
tiesti pagalbos ranką.Todėlei nuošir
džiai prašome visų lietuvių pagal 
savo išgalės prisidėti prie šio labda

ringo darbo. Jėzus yra pasakęs: “Palaiminti gailestingieji, ne3 
jie laimės gailestingumo”.

Geradarių intencija bus atlaikyta Šv. Mišių Novena. Be to, 
Seserys už savo Rėmėjus per visus metus atlaikys 32 Nove- 
nas, kalbės keletą maldų kasdieną, visas savo maldas ir darbus 
aukos Jūsų intencijai Už mirusius geradarius užprašys 3 Šv. 
Mišias ir paukos trijų dienų savo atliktus darbus ir atkalbės 
maldas.

Pereitą savaitę prie statybos fondo prisidėoj sekantieji: 
Elizabeth Shemko, Chicago, III. .....................
M. Kristopaitis, Phila., Penna.............................
J. ir V. Rutkus, Detroit, Mich. —...................
Mrs. Stanley Ulozas, Kearney, N. J..............
S. M. Zdanų šeima, Oakville, Conn. .........
Lucy Tiskus, Brooklyn, N. Y.............................
Mrs. Armonienė, Philadelphia, Penna.............
Frances Plekvec, Chicago, UI.............................
Helen Vitkauskas, Waterbury, Conn...............
Bridget Benuisienė, Phila., Penna..................
Mrs. A. Rice, Hinsdale, III...................................
Vladas Kaupas, Phila., Penna.......... .. ..............
K Mažeika, Chicago, III. ....*............................
Anna Ramauska, Easton, Penna.......................
Constance Beganskis, Woodhaven, N. Y.......
Veronika Gudaitis, Wilkes Barre, Penna......
Mikolas Gutauskas, New Britain, Conn..........
Madeline Pasko, Phila., Penna..........................
U. Skarnulis, Chicago, m...................................
C. Branauskas, Chicago, UI...............................
Ona Stanevičienė, Pittsburgh, Penna.............
Marcelis Sokol, Worcester, Mass......................
Anna Kiudulas, Detroit, Mich...........................
J. G. Shaulis, Reading, Penna. .......................
F. Saunoris, Chicago, UI....................................
Anna Bernatowicz, Albany, N. Y. 
Julia Buikus, Glastonbury, Conn. ...................
A. Kirias, Grand Rapids, Mich..........................
Nellie Budries, Port Chester, N. Y..................
Marė Pilisauskienė, Tamaqua, Penna...........
Salome Brazis, Waterbury, Conn. ...................
K, Pareigia, Brockton, Mass. ............................
E. Murphy, Brooklyn, N. Y...............................
Mrs. D. Kulbri, Chicago, III. ............................
Z. Stanevičius, Jr., N. Chelmsford, Mass. ... 
Ona Augaitė, Chicago, m. ...... .. ......................
C. Leagu, Detroit, Mich.......................................
M. Samuolienė, Rochester, N. Y......................
Anna Pinkes, Springfield, UI.............................
Barbora Eismontas, Pittsburgh, Penna.........
P. Zamulevic, Pittsburgh, Penna......................
Mykolas Winskus, Greenfield, Mass................
Amilija Brazis, Rochester, N. Y......................
Antanas Warapicky, N. Bedford, Mass.........
Anna Gechas, Hartford, Conn..........................
W. Beleckas, Geneva, N. Y.........................
Ona Armonienė, Westville, III....... ............ ......
J. Akulevičius, Providence, R. I......................
M. Bogusinskas, Cleveland, Ohio ...................
Mrs. John Srubas, Chicago, DI.........................
Anna Mikalojūnas, Binghamton, N. Y..........
K Montrimienė, Chicago, DI.............................
Ona Kaminskienė, Wilkes Barre, Penna........
S. Strelciunienė, New Britain, Conn. ..........
A. Waael, Coraopolis, Penna. ..........................
Mrs. Strines, Youngstovn, Ohio ...................
S. Miltenienė, Brooklyn, N. Y.........................
Charite Slavis, Simsbury, Conn......................
Ann Danchus, St. Louis, Mo.............................
Eva Balukievicz, Phila., Penna......................
E. Vanckus, Chicago, III. ...............................
A. Tumosa, E. St Louis, III. ..........................
Irene Brenner, Chicago, III. ...........................
M. Jeskelevicz, Brockton, Mass......................
K. Ceziene, Sioux City, Iowa ..........................
M. Graunas, Ozone Park, N. Y.....................
V. Ratushinskas, Detroit, Mich.....................
E. Matusevich, Oakville, Conn.........................
B. Gedra, Baltimore, Md. ...............................
Tflhe Gerutis, Worcester, Mass. ..................
Martha Saparnis, Dorchester, Mass. -------
A. Radzeicze, Chicago, DI....................... ..........
Mary Gutotarsky, Chicago, UI..........................
Ona Vaitekūnas, Pittsburgh, Penna.............
Eugenia Navazelski, West Hanover, Mass.

Visiems aukotojams ir aukotojoms nuoširdžiausiai dėko
jame. Lai Dievulis atlygina visiems .

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų vardu,
Motina Ligori ja.

Vienuolyno Viršininkė.
(Bus daugiau)«

100.00
25.00
25.00
10.00
10.00
10.00
10.00 

. 10.00 

. 10.00
10.00 

... 5.00 
_ 5.00 
... 5.00
... 5.00
... 5.00
... 5.00 
_ 5.00 
_ 5.00
... 5.00
... 3.00
... 3.00

2.00
... 2.00
... 2.00
... 2.00
... 2.00

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
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E X T R A DĖMESIUI E X T R A
Atidarymas Naujoje Vadovybėje

THIRD STREET CAFE, Inc. 

Trečiadienį, Gegužes-May 10 d. 1950 
56- 58 Dorchester Street South Boston, Mass.

Naujai skoningai išdekoruota-jauki vyrams ir moterims užeiga.
Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti savininkai- K. ŠIDLAU SKAS ir S.K.GRIGANAVIČIUS

-L.
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ŠACHMATAI
— veda K. Merkis — *

JAV šachmą^ų Federacija
kelia balsą prieš Budapešto 

pasaulinį kandidatų turnyrą, 
į Budapeštą, kaip žinome, ne
galėjo nuvykti žymieji JAV 
meisteriai — S. Reshevsky ir 
Dr. Fine. Taip pat nedalyvau
ja dar kiti 8 Vakarų kandida
tai. FIDE’i nurodoma, kad 
parinkus tokią vietą, į kurią 
negalėjo suvažiuoti visi įžy
mieji kandidatai, Budapešto 
turnyro laimėtojas negalės 
būti laikomas tikrai parinktu 
kandidatu į pasaulinius meis
terius.
Boleslavsky su Keres lygiomis

Budapešto turnyre
Pasaulio turnyre sužaistas 

vienuoliktas ratas. Boleslavs
ky - Keres lygiomis. Stahl
berg - Szabo lygiomis. Naj
dorf - Flohr lygiomis. Brons
tein - Smyslov atidėta. Lilien
thal įveikė Kotovą.

Padėtis: Boleslavsky 7‘^ 
taškų. Keres 6V2, Stahlberg 6, 
Bronstein S’/sdh Smyslov 
5%, Kotov 5, Lilienthal 5, 
Najdorf 5, Szabo 4lž ir Flohr 
3’/2.

12-tam rate Boleslavsky su
sitinka su Najdort, Keres su 
Szabo, Smyslov su Stahlberg.

Ignas Žalys
laimėjo Montrealio šachma

tų pirmenybėse pirmą vietą, 
įgydamas miesto čempiono 
vardą ir pereinamą taurę. Tai 
didelis laimėjimas. Sveikina
me!

Chess Life apie lietuvius 
Balandžio 20 d. Chess Life 

keliąs lietuvius 
nutes.

“Lithuaiiians
league”. Ten

su ukrainiečiais 
vietą po . 3-1 

dalinosi 
Hast Kruse po 2-2.

vietoj Centrai 
keturiais pralaimė-

liečiančias ži-

win Toronto 
rašoma, kad 

sprendimuose rungtynėse dėl

Toronto City meisterio vardo 
lietuviai įveikė Ukrainos šach
matų klubą S^-2^. Norma
liai lietuviai
dalinosi pirmą 
taškų, trečią vietą 
Gambit su 
Paskutinėj 
YMCA su 
jimais.

“Williamt» leads at Montre- 
*T’. Po 9 ratų Williams 6’/2- 
132, Brunet ir Dr. Ranch po 
5^-2’yĮ, Ign. Žalys 5-2 (2
nebaigtos), Baikoritz, Dąvis 
ir Guse po 4L2-312- (Baikoritz 
yra žaidęs Lietuvos rinktinėj).

“Schoenfeld wins m Massa- 
ehuaetts”, aprašo iškovojusių 
eilę ir pažymi ,kad Tautvaiša, 
dabartinis Bostono čempionas, 
vienintelis įveikė Schoenfeldą.

Toliau randame malonų lie
tuviams sakinį. Pajėgumas, 
naujai įkurto Lietuvių šach
matų klubo Bostone, puikiai 
demonstruojamas iš fakto, 
jog trys nariai Tautvaiša, Ke
turakis ir Merkis “were 
among the fire top playerrs 
in the 12-man tournament”.
Tautvaiša įveikė R. C. Morley

Golden Knights 1950 Postai 
toumamente dalyvauja ir mū
sų meisteris Tautvaiša. Tur
nyras suskirstytas į sekcijas. 
Kiekvienoj po 7 dalyvius iš 
įvairių JAV ar Kanados vie
tovių. Sekcijoj laimėjus 4 taš
kus dalyvis keliamas į Semi- 
finals ,0 iš ten su 4 taškais į 
finalus.

Turnyras įdomus, nes jis 
apima apie 1,000 Amerikos ir 
Kanados šachmatininkų, tik 
visa bėda, anot, Tautvaišos, 
kad turnyras trunka apie 3 
metus.

Pirmąjį tašką Tautvaiša lai-

mėjo, įveikęs R. C. Morley iš 
Framingtham, Mass. po 24 
ėjimų. Su kitais Tautvaiša tu
ri taipgi geras partijas.

Merkis pusfinaliuose
K. Merkis dalyvauja Golden 

Knights 1949 turnyse. Jis sa
vo sekcijoj (121) jau įveikė 
4 priešininkus (su dviem te- 
belošia) ir tapo perkeltas į 
pusfinalinę (sekciją 28). Iš 
sekcijų numerių galima su
vokti, kad apie 600 dalyvių 
jau atkrito.

Merkio priešininkai pusfina
liuose: Evans, Dundalk, Md.; 
Huffman, Dayton, Ohio; 
Bush, Kansas City, Missouri; 
Lieberman, Philadelphia, Pa.; 
Mondros, Roosevelt, N. J. ir 
Lozano, Youngstown, Ohio.

Cicero sveikina bostoniškius
LSK 

va- 
laiš-

Gautas Cicero, III. 
“Tauras!** šachmatininkų 
dovo Edvardo Šulaičio 
kas su sveikinimais Bostono

..V * • *-

šachmatininkų sambūriui, ku
ris sėkmingai garsinąs lietu
vių vardą.

Dar iš Budapešto
12 rate estas Keres įveikė

!

! 
!

vengrą Szabo ir tik pustaškiu 
tėra atsilikęs nuo pirmaujan
čio Boleslavsky. Į trečią vietą 
iškopė Bronstein įveikęs ati
dėtoj partijoj Smyslovą. Smy- 
slov 12 rate įveikė švedą 
Stahlberg. Flohr baigė lygio
mis su Lilienthal.

Padėtis: Boleslavsky 8 tšk., 
Keres 71/,, Bronstein 7, Smys- 
lov 6Vfc, Stahlberg 6, Kotov, 
Lilienthal, Najdorf visi po 

Szabo 4’2 ir Flohr 4 tšk.

Kantautas laimėjo Bostono 
B kL turnyrą

Lietuvių B kl. turnyras Bos
tone baigėsi šitaip: Kontautas o
10 tšk., Starinskas 8, Končie
nė 7!2, Eidimtas 7, Tamošiū
nas 7, Vilutis ir Makaitis po 
6'j, Petraitis 5 tšk.

PADĖKA
Racine, gegužės 4,’5O 

Gegužės ketvirtoji mano gy
venime reiškia prisikėlimo ir 
džiaugsmo šventę. Tą dieną, 
1949, pirmą kartą savo kojo
mis paliečiau laimingą Ameri
kos žemę. Atkeliavęs

kraštą, esu ne tik sotus, ra- Nemuno Ilgesys, 
mus, saugus ir laimingas, bet poezija. Parašė J. Aistis. Išleido 
ir turtingas.

Dėlto reiškiu pirmiausią 
padėką Marcelei ir Antanui 
Zaveckams, nes tik jų dėka 
patekau į šį laimingą kraštą.

Siunčiu karščiausios maldos 
padėką už a. a. Monikos Ston
kienės sielą (pusseserę), kuri 
mirdama paliko dalį savo tur
to. Dieve atlygink jai amžinu 
gyvenimu!

Širdinga mano užuojauta ir 
padėka Miss B. Syrtowt (67 
m.). Ji guli paraližuota, dak
taro, sanitarės ir mano prižiū
rima. Jos staugimas ir turto 
priežiūra man pavesta jos 
laisva valia, todėl visa širdimi 
reiškiu užuojautą ir padėką.

Taip pat reiškiu padėką vi
siems, kurie kuo nors prisidė
jo man esant tremties nelai
mėje ir paskui turtą paveldint.

Šia proga sveikinu visus pa
žįstamus iš Mattenbergo sto
vyklos.

Lietuvos Pranciškonai. 78 pusi. 
Kaina $1.00.

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.
S66 W. Broadvvay,

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

GRABORIAI

IVAIROS SKBBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate K 

Insurance
409 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston S-OMS

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass

TEL- PA—7-1233-W

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC t
Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

8 J domios Lenktynės kasdieną iki Biri. 10 
Plūs Turf Lenktynės

PRADŽIA 2:00 P.M.

DOUtfLE UŽSIDARO 1:40
RYT LENKTYNIUOJA

The BAY STATĖ
KINDERGARTEN STAKES

86,000 Sudėta
Dveigiai Penkios Furlongs

BOSTONO DIDŽIAUSIAS SHOW

Pristatome Alų ir Toniką
Man tariam 114mb rtih «*bw ir įvairiu toaikų. Mm b* 
toniką prieisi 
Ir piknikams*

BOUS IEVOMS co
J. ARLAUSKAS, anriainki 

ttO ESU TeLSOMUl, Sn.* - - i'

/

VžMytta Tesite Fm Mm 
Pristatėm geriausi ttmite 

Piknikams. Vsetnvfies 
Krikžtynoms ir visokiems 

Panorimame.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ IaliafteB* Nl—

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tek Dedham 1304-R

I

kepenų 
Jonas Sinsinas, ir kitų 
632 Standart St., nuo

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
PatanMaviiaM Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenim, Dyka* 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3980

DAKTARAI

Tek AV 2-4026

J. RepsHs, MD.
Lietuvis Gydytojas
495 Colombia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass. 

Ofiso Valandos: 2—< ir S-S.

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios burnos. 
Racine, Wisc. Auksinės Šaknelės veikia tiktai

nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci- 

kainuoja $1.00.
ALEXANDER*S CO.
414 West Brosdwsy 

South Boston 27, Mass.

ja

< YAKAVONIS
funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mate.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius «• 

Balsamuotojas

Grandsand Jžanga $1.00 
su taksais

B. ir M. Treinai —
Bušai. Strytkariai 

iki pat Vietos
' e

Iš Bostono Vakaru Per 
Mystic Tiltas, iš Pietų, 

Sumner Tunel

Draugijų Valdybų Adresai

Amerikos Legijono Stepono
Dariaus Posto

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, Birželio 4,1950

ROMUVOS PARKE 
Montello, Mass.

Bus militarės iškilmės laike kurių bus pagerb
tas vienas užsitarnavęs lietuvis veikėjas. Daly
vaus Baleto artistai ir bus kitų pamarginimų. 
Žinoma bus muzika, užkandžių ir gėrimų trošku
liui numalšinti. Pasaulinių Karų lietuviai vetera
nai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atvykti ir 
atnaujinti pažintis su draugais.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markaienė, 
•25 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė, 

S Winfield SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Ražt. — Stela Overkienė,

ŽV. JONO EV. BL. PAŽALPINCB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Patarnavimas Dieną ir N akt 
Koplyčia •ermenimi Dyka* 

Tol. Brockton 8-1560

Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
21 Sanger SL, So. Boston, Maaa. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sbcth SL, So. Boston, Meile

555 E. 6th SL, Šo. BostoiL’Mass.' Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 
Finansų. Ražt — B. Cūnienė,

29 Gould SL, W. Roibury, Mass. 
Tel. Parkvvay — 1864-W

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

Tvarkdarė — M. Matejpškienė, 
866 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Kasos GI.—Elzbieta Aukžtikalnytė, 
110 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. '*

Visais draugijos 
pas protokolų

Mass. 
kreipkitės

Į 206 L SL, So. Boston, Mass.
Fin. Ražt. — Aleksandras IvaSka, 

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

699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa
Martalka — Jonas Zaikis,

787 Broadvvay, So. Boston, Masa.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią. sekmadien) kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia .Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

!

i! 
i! 
i! 
i!

WAITKUS
FUNERAL HO«"

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
laidotuvių Direktorius Ir 

BataamuotojM
(Notary Public)

Patarnavimas dieną Ir nakt) 
Nauja modemiška koplyčia žer- 
tnenims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas t*- 
miausiotnia kainomis.

Kainos tos pačias Ir | kita g 
miestus.

Raficale Mukite; Tel TR-B-6434 I

!
I
!

South Boston, Moss.
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BOSTONO ŽINIOS
Lietuvos Steigiamojo

Seimo

Gegužinės pamaldos
šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioje labai gausiai lan
komos. Šią savaitę, pradedant 
trečiadieniu, jos bus vakarais.

Marijos Diena
Bostono diecezijoje esti kas

met Motinos dienos išvakarė
se.

Tą dieną vaikai savo bažny
čiose išklauso šv. Mišių, prii
ma šv. Komuniją ir pagal sa
vo išgales sudeda piniginę au
ką.

Šv. Petro parapiios vaikai 
ją švęs ateinantį šeštadienį, 
gegužės mėn. 13 d. Iš vakaro 
bus klausoma išpažinties 3 
vai. po pietų (penktadienį), 
o šeštadienio rytą 8:30 vai. 
šv. Mišios ir Komunija.

kad 
Paties

f

i 

Žiūrovai juos matę, sako, 
labai gerai vaidina.
Raulo rolę gabiai vaidina jau
nuolis tremtinys. Nepraleiski
te progos jų neišvydę. Spek
taklio pusė pelno skiriama 
norwoodieėiams, pusė — So. 
Bostoniečiams. Norwoodiečiai 
savo pelną aukojo statomai 
moterų prieglaudai, Brockto- 
ne; southbostoniečiai šio vaka
ro pelną skiria Federacijos 
reikalams.

Visi kviečiami pamatyti 
gražų veikalą ir paremti lab
darybę ir kultūrą. Prie įėjimo 
bus aukojama pusė dolerio.

30 sukakties minėji
mas yra /engiamas ateinantį 
šeštadienį, gegužės mėn. 14 d., 
8 vai. vak. šv. Petro parapi
jos bažnytinėje salėje. Kalbės 
buvęs Seimo narys Kipras 
Bielinis ir Dr. Juozas Leimo- 
nas. Visos maloniai kviečiame 
atsilankyti.

Kiir’. V. Endriūnas.
salezietis, neseniai atvykęs 

iš tremties ir sustojęs pas vie
nuolius saleziečius (New Ro- 
chelie. N. Y.*), praeitą savaitę 
lankėsi Bostone ir buvo 
jęs į “Darbininką”, 
mėn. 21 d. “Darbininke” 
atsparistrs io straipsnis
pal. Domininką Savio — sale
zietį jaunuolį, šv. Don Bosco 
mokir.į.

ūžė-
Kovo 
buvo 
apie

Krikštai
Kun. A. Naudžiūnas atskrido 
gegužės 6 d. pakrikštino savo 
švogerio Vlado ir sesers Alici
jos Opanasets sūnų Ernestą - 
Povilą. Jie gyveno 26 Anna- 
polis St., Dorchester. Mass. 
Tėvas A. Naudžiūnas atskrido 
iš Chicagos į savo brolio ku
nigo Juozo primicijas.

Gegužės mėn. 7 d., buvo pa- 
krikštyta Jonė - Ona. duktė 
•Stanislovo - Onos (Barauskai
tės) Starsiakų gyv. 636 E. 
8th St

Bostono Dramos Stadijos
spektaklis š. m. gegužės 

mėn. 7 d. Thomas Park High 
School salėje sutraukė nepa
prastai daug publikos. Buvo 
vaidinama “Sekminių vaini
kas” ir “Šilkiniai pančiai”. Re
žisieriui H. Kačinskui, auto
riui A. Gustaičiui, dekorato
riui V. Andriušiui ir vaidinto
jams įteikta pluokštės gėlių. 
Sveikino Dr. M. Alseikaitė - 
Gimbutienė Kultūros Rėmėjų 
Ratelio vardu, ir Ed. Karnė- 
nas — Bostono tremtinių var
du. Recenzija apie spektaklį 
bus įdėta kitam numeryje.

Anelė Jezukevičiūtė
gyv. 405 E 7th Street. So. 

Boston. š. m. gegužės 7 d. iš
tekėjo už Edwand Leary. gyv. 
203 H St.. So. Boston. Mass.

Jonas Kontautas
South Bostono Vyčiai ren

giasi suvaidinti didelį veikalą 
“finipšnytis Kariuomenėje”. 
Vaidinami bus gegužės 21 d. 
Patrick Gavin mokyklos salė
je. Vienas iš Vyčių, Jonas 
Kontautas. turi svarbų užda
vinį išplatinti bilietus. Jis pats 
ir darbštūs jo komiteto na
riai dirba išsijuosę. Šiomis 
dienomis jie apeis visus lietu
vius South Bostone ir Dor- 
chestery, kviesdami visus at
eiti ir pamatyti tą juokingą 
ir patriotišką veikalą. Jei Jo
nas ar vienas kitas iš komite
to narių ateitų pas jus, pra
šome pasiimti bilietą ir atvyk
ti į Patrick Gavin salę. Jūs ne 
tik pasijuoksite kartu su jau
nimu. bet juos paremsite ir 
paraginsite daugiau dirbti su 
lietuviais.

Bostono Liet. Inžinierių 
ir Architektu D-jos sk.
š. m. balandžio mėn. 22 d. 

suruošė įdomų savo r.arių su
sirinkimą. Dr. inž. J. Gimbu
tas skaitė paskaitą tema “Lie
tuvių gyvenamo namo plano 
evoliucija". Gausiai brėžiniais 
pailiustruodamas. prelegentas 
apibudino mūsų kaimo 19 šm. 
statybą taipogi išryškindamas 
pažangTį nueitą nuo seniausių 
laikų. Iš kruopščiai surinktos 
ir renkamos medžiagos maty
ti, kad prelegentas galėtų pa
ruošti atskiras paskaitas apie 
vėlesnįjį statybos laikotarpį, 
o taipgi plačiai pasisakyti apie 
busimąją atsikūrusios Lietu
vos statybą.

Po paskaitos inž. K. Daugė
la ekrane parodė visai naujai 
sudarytą spalvotų nuotraukų 
rinkinį tema “Ekskursijos po 
Europos Alpes”.

Iš 25 užsiregistravusių na
rių susirinkime dalyvavo 17.

Nau las Tremtinių 
Oktetas Bostone

Grupė naujai atvykusių 
prieš perą mėnesių suorgani
zavo kvartetą. Jam vadovauja 
buvęs Vilniaus operos solistas 
Julius Kazėnas. Kvartetas tu
rėjo keletą viešų pasirodymų 
ir rodo nuoširdų visuomenės 
pritarimą. Turi gražų liau
dies dainų bei bažnytinių gies
mių repartuarą. Dabar šis 
kvartetas, gavęs naujų pajė
gų, pereina į oktetą ir pirmą 
krikštą gaus Pirmajam Pava
sario Pikrike, Brocktone, Ro
muvos parke, gegužės-May 28 

vai. po pietų. Šiuo pik- 
jau dabar susidomėji- 

yra didelis. Mat. piknike 
paskirst ylos 3 premijos 

šokiams grieš

d. 3 
nikų 
mas 
bus
sumoje S100.. 
geriausias lietuvių Al Stevens 
orkestras, piknikas bus fil
muojamas. Pikniko pelno da
lis skiriama mūsų svarbiau
siom organizacijom — BALF. 
ALT ir kultūros rėmėjams. 
Bostone. Piknike bus patiekta 
daug staigmenų ir modemiš
kų žaidimų, bet apie tai vė
liau. S. J.

teko užra- 
pas sekan-

<is Marcin-

Ir vėl teatras
kun. S.

klebono,
Kneižio, 

gabios 
“Rau- 

bažnyti-

Adv. A. O. Shallna
buvo išvykęs į Washingto- 

n’ą tarnybos reikalais. Praė
jusios savaitės pabaigoje grį
žo. Jo kontora (ofisas) yra 
“Darbininko” name (366 
Broadvay, So. Boston).

(Ji yra 
žinomų 
ir Va-

Dusme-

W.

V. Jezukevičias

Mirusio
Norvoodo 
plunksnos parašytas 
las” bus vaidinamas
nėję salėje, W. 5th St., geg.
14 d., 7 v. v.

Raulą vaidins lietuvaitės 
amerikietės sodalietės ir lietu
viai vaikinai iš tremties at
vykę. Jie visi norwocdiečiai.

iš Hyde Park. Mass., 
lankė praėjusį šeštadienį ‘Dar
bininko’ administracijoje, at
naujino metams prenumeratą, 
aukojo $1.00 kaledoriaus fon
dai! ir S1.00 už koncerto kny
gutę.

atši

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

jus Bostone, norėdamas pa
remti Juozo Būgos darbą, tu
rintį ypatingų reikšmę sena
jai lietuvių kultūrai. Kaip ži
nia, J. Būga labai sėkmingai 
renka lietuviškąją tautosaką 
iš senųjų Amerikos lietuvių. 
Dainų melodijas užrašo fono
grafu, kurį jam dovanojo kun. 
Pr. Juras, o magnetines juos
teles tam aparatui parūpina 
Lietuvių Kultūros Rėmėjai.

Motinos dienos minėji
mas Bostone

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 14 d., 3 vai. p.p. Munici
pal B'dg. So. Bostone, pirmą 
kartą platesniu mastu rengia
mas Motinos Dienos minėji
mas. Programoje numatyta: 
Dr. V. Čepo žodis apie moti
ną, 0. Ivaškienės tautinių šo
kių vaikų grupės pasirody
mas, solisto baritono J. Sa- 
lučkos (Brockton, Mass.) dai
nos, IJetuvos baleto artistų T. 
Babuškinaitės ir A. Liepino 
pirmasis pasirodymas Bostone 
su šokiais, rašytojos N. Maza- 
laitės apsakymėlio iš lietuvių 
partizanų veiklos skaitymas 
(Bostono dramos studijos akt. 
V. Juodka), vaikučių dekla
macijos. Minėjimą rengia Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
Bostono skyrius. Įžangos mo
kestis 50 et Tą pačią dieną 
Motinos Dienos minėjimai 
įvyksta daugelyje lietuvių ko
lonijų JAV-se.

Pirmą kartą lietuviškas 
baletas Bostone

Š. m.
Thomas 
vėl bus

gegužės mėn. 28 d. 
Park High School 
Bostono lietuviams 

nauja staigmena. Žymieji N.
Lietuvos baletininkai. T. Ba- 
buškinaitė ir A. Liepinas, 
rengia klasikinio baleto vaka
rą. Dalyvaus ir Bostono artis
tė R. Omckman. Nepraleiski- 
me progos susipažinti su N. 
Lietuvoje ugdytu dailaus šo
kio menu.

T
8

psul., pato- 
almanachų 

kainuojant;

informaci-

(Dabarties (Pastabos
Apie mus tai neparašė f

Lietuviškas lobis 
Bostone

Paskutiniu laiku dainas, 
raudas ir kitą įdomesnę tau
tosakinę medžiagą 
šinėti į fonografą 
čias dzūkes:

Mrs. Karlonienė
konių), 452 Eight St. Užrašy
ta 105 rąudos ir dainos.

Mrs. Pivoriūnienė (iš Nemu
naičio), 731 8th St. Užrašyta 
70 dainų melodijų, 
motina mums visiems 
veikėjų — Ivaškienės 
latkienės).

Mrs. Zareikienė (iš
nų), 223 Athen Str. Užrašyta 
108 dainų ir raudų melodijos.

Visoms dainininkėms tariu 
didelį ačiū. Kartu dėkoju ir 
tiems lietuviams, kurie parė
mė mane finansiškai melodi
jas užrašinė jant. Ypač esu 
dėkingas už pinigišką paramą 
Lietuvių Kultūros Rėmėjams 
Bostone. J. Būga.

Dorchesterio Piliečių 
klubo

susirinkimas bus š. m. ge
gužės (May) mėn. 12 d., 
penktadienį. 8 vai. vak. 1810 
Dorchester Avė. Pranešama 
nariams ir svečiams, kad klu
bas jau turi įsigijęs televizijos 
aparatą.

CAMMNE, MASS.
Kun. Pranas Juškaitis 
praneša laiškeliu apie savo 

sėkmingą kelionę. Balandžio 
mėn. 17 d. iš Rooms skrido 
orlaiviu Palestinon. Gegužės 
2 d. pradėjo kelionę po Švei
cariją, Austriją, Vokietiją. 
Anglijoje. Gegužės mėn. 25 d., 
sės į laivą “Queen Elizabeth”. 
Gegužės 30 d. pasieks New 
Yorką. Birželio 1 d., bus jau 
Cambridge. Laukiame.

Lietuvių katalikų klubo 
piknikas 

rengiamas š. m.
mėn. 18 d. Romuvos 
Montelloje. Bus įdomi
ma ir skanūs užkandžiai. Šo
kiams gros geras orkestras. 
Klubo pirmininkas P. Janiū
nas maloniai visus kviečia at
silankyti į pikniką ir čia sma
giai praleisti sekmadienio 
pietį.

Motinos dienos 
niinojinns 

Cambridge, Mass.
Lietuviai iniciatoriai gegu

žės mėn. 14 d. 3 vai. po piet, 
“Robertą School” (kampas 
Windsor ir Broadtray) Cam
bridge rengia, Motinos dienos 
minėjimą — koncertą. Kon
certe dalyvaus p. O. Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupė, p. 
Kazėno vadovaujamas vyrų 
kvartetas, solistės ir solistai. 
Įėjimas laisvas. Prašome vi
sus aktyviai dalyvauti. Smul
kesnė programa bus paskelb
ta vėliau. Reugėjri.

DARBININKAS
šė į Lietuvių Kultūros Rėmė- Almanachas Šventiesiems 

Metams
Šiems Šventiesiems Metanu 

Pranciškonai klierikai iš šven
tojo Vardo Kolegijos Wa- 
shingtone, D. C., paruošė ang
lų kalboj “Tautinį Katalikų 
Almanachą”, kurį išleido šv. 
Antano Gildija Patersone, h’. 
J. Tai didelė, 832 
gaus, įprastinio 
formato knyga, 
$1.50.

Tokioj stambioj
nėj knygoj telpa nemaža me
džiagos, pradedant nuo kalen
dorinės dalies ir baigiant ak
tualiausiom žiniom apie Šven
tuosius Metus. Be abejo, kiek
vienam katalikui įdomu žinoti 
apie valstybės ir Bažnyčios 
santykius, doktriną ir liturgi 
ją, religinius ordenus ir kon 
gregacijas, misijas, auklėjimą, 
socialinį gyvenimą, katalikų 
akciją, katalikybę ir literatū
rą, katalikų laimėjimus moks
le, pedagogikoj, sporte, perei
tų metų katalikybės įvykius. 
Visa tai randama šioj knygoj 
Neapleisti ir valstybiniai rei
kalai, pradedant Amerikos 
vyriausybės apžvalga ir bai
giant Jungtinių Tautų veikla.

Nestinga šiame almanache 
žinių ir apie Lietuvą bei lietu
vius. Nurodyta, kad lietuvių 
tautos daugumą sudaro kata
likai, bet dabar {jersekiojami 
raudonųjų. Žmonių skaičius 
nurodytas 3,032,863, o katali
kų 2,100,000. Žinios esančios 
daugiausia imtos iš kraštų at 
stovybių Amerikoj. Tos žinios 
esančios naujausios. Paklaidą 
reikėjo atitaisyti laiku ar bent!, 
artimoj ateityj! Iš katalikiškų 
lietuvių organizacijų Ameri
koj randam suminėtas ALR- 
KF (su 35.000 narių 12 vals
tybių. įsteigtą 1906 m.), Lie
tuvos Vyčius (K of L) (su 
1800 narių 35 padaliniuose 12 
valstybių. įst_ 1912 m.), LRK- 
SA (su 10.000 narių 224 pa
daliniuose. įst. 1886 m. ) ir kt. 
Tik gyvųjū katalikų autorių 
galerijoj pasigendam sąrašo 
mūsų 5 rašytojų, neseniai į 
ją išrinktų. Be to, nenurody
tas kai kurių žymiųjų vyrų 
ryšys su Lietuva, kaip Kos- 
čiuškos, karaliaus Jono So
bieskio ir kitų.

Kiekvienam katalikui ar 
bent didesnėms jų organizaci
joms, redakcijoms, pravartu 
ir naudinga turėti šią infor
maciją gausią knygą (The 
National Catholic Almanac 
1950). Dr. A. š.

birželio 
parke, 

progra-

Inž. Kazys Daugėla
iš Manchester, N. H., "Dar

bininko” bendradarbis, įsira-

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ŠIMKAUS solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 6-1 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam
binau pianu neužsivereia. Kaina $2,00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvav, So. Boston 27, Mass.
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▼ 
akis: 
parengime nei būti nebuvau, net nežinojau, kas buvo rengiama. 
“Yese, — atsako, — laikraštis turi viską žinoti ir aprašyti”.

Kitą kartą sutiktas pažįstamas duria žodžiu: “Apie mus 
tai jau neužmiršk parašyti”. Ir taip be pradžios ir pabaigos: 
parašyk apie suvažiavimą, apie literatūros vakarą, susirinkimą, 
iškilmes, minėjimą — apie tą ir apie kitą. Tada imi ir pagalvo
ji: kiek para turi valandų?

▼ Nėra abejonės, kad laikraščio pareiga viską pastebėti ir 
viską atžymėti. Kitaip jis nebus įdomus ir reikalingas. Bet laik
raštis taip pat bus neįdomus irr nereikalingas, jei vienas redak
torius viską pats rašys: apie visokiausius kultūrinius ir nekul- 
tūrinius pajudėjimus. Išeis viskas vienodai: puikiai pavyko, 
gražiai pasirodė, puikiai suvaidino, gražiai kalbėjo, puikiai pa
sisekė... Pasidaro vienodas šablonas, negyvas, sausas, numa
rintas žodis, kuris iš tikrųjų nieko nepasako. Ot, parašyta tik 
tam, kad neužsigautų ir nesakytų: “Girdi, apie mus tai nenori 
rašyti”.

i
▼ Vieną kartą reikėtų mesti tas“baikas”. Jei užtenka laiko 

ir jėgų surengti suvažiavimui, koncertui ar minėjimui, tai gali
ma iš anksto pagalvoti ir apie korespondentus. Lietuviški laik
raščiai neturi tokių korespondentų, kurie tik ir zuja, kur kokia 
žinią nugriebtų. Mūsų laikraščių redakcijos ir taip yra apvers
tos visokiausiu darbu; ne visos turi pakankajną skaičių darbi
ninkų, ir gerų darbininkų, kurie sugeba lengvai, greitai ir ge
rai rašyti. Tat negalima visko redakcijoms užkrauti ir paskui 
prikaišioti: “Apie mus tai neparašė”.

Pasistenkime ir patys rūpintis, kad būtų parašyta. Jei k?s 
lieka “užmirštas”, tai kaltę turėtų prisiimti pats, kad iš anks
to tuo nepasirūpina. Dažnai susipranta tik tada, kai viskas bū
na praėję, kai žinios jau pasenusios ir nebeįdomios, kai “niekas 
neparašė”. Tada jau ieškoma kaltininkų ir jie randami ne kur 
kitur, o... redakcijoje, lyg ji būtų įsipareigojusi aprašyti kiek
vieną pakrutėjimą.

Visi krutėkime, tai visiems bus geriau ir nereikės kitam 
bėdos versti. ' S.

Sutinku kartą vieną veikėją, jis man ir leptelia tiesiai į 
“Apie mus tai ir neparašei”. Ėmiau aiškinti, kad tame jų

reikalingų Fon- 
reikalinga ne 

suburtų žmonių 
taipgi ir Dievo

ir tam tikslui 
dų sukėlimui, 
vien vieningai 
pastangų, bet
palaimos. Taigi, Tėvai Marijo
nai, veikliai dalyvaudami Nau
jos Statybos darbe, pasižada 
prašyti Dievo palaimos Nau
jai Statybai, jos Fundato
riams, Rėmėjams bei visiems 
Geradariams.

Kokią dvasinę naudą susi
lauks Fundatoriai, Rėmėjai ir 
Geradariai šios Naujos Staty
bos?

1. Rytais ir vakarais Tėvų 
Marijonų vienuolynuose kal
bamose maldose bus prisime
nami visi gyvieji ir mirusieji 
Statybos Fundatoriai, 
jai ir Geradariai.

2. Į Tėvų Marijonų 
lijos geradarių eiles
mi Naujos Statybos gyvieji ir 
mirusieji Fundatoriai, Rėmė
si ir Geradariai, už kuriuos 
kiekvieną pirmą mėnesio 
penktadienį, švč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo ir Sekminių 
šventėse bus laikomos šv. Mi
šios.

3. Vėlinių dieną, lapkričio 2 
d., ir per visą Oktavą, rytais 
giedamos šv. Mišios, o vaka
rais gedulo mišparai, už visus 
mirusius Vienuolyno ir Staty
bos Geradarius.

4. Spalių mėnesyje, visuose 
Tėvų Marijonų vienuolynuose, 
bus laikomos šv. Mišios, už 
gyvus ir mirusius Fundato
rius Rėmėjus ir visus Gera
darius.

Rėmė-

vienuo- 
įjungia-

Tėv, Marijonų statybos 
nįsi prasidėjus
Tėvų Marijonų Bendradar

bių seimas, įvykęs š. m. kovo 
5 d. Čikagoje, nutarė pravesti 
vajų sūkiu: “Amerikos Lietu
viai! {amžinkime Arkivysku
po Jurgio Matulevičiaus, MIC. 
ir Lietuvių vardą Amerikoje!” 
Tam tikslui statoma aukštoji 
mokykla, spaustuvė ir vienuo
lynas. Be to, “įamžinimui Ar
kivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus*, MIC. ir lietuvių vardo 

Prezidentas Truman pri
siuntė . Bostono mayorui 
Hynes laišką, kuriame išreiš
kia vilties, kad valstybės rei
kalai gal ir nesutrukdys jo 
atvykti į Bostoną, į didįjį 
miesto jubiliejų, kuris bus 
švenčiamas gegužės 18-22 d. 
Amerikoje” organizuojamas 
Fundatorių, Rėmėjų ir Gera
darių fondas. Ftindatorial yra 
garbės ir eiliniai: Garbės, ku
rie naujai statybai aukoja 
$1,000.00, Eiliniai — $500.00. 
Visi, kurie prisideda pagal sa
vo išgalės, kad ir mažiausia 
auka skaitosi Rėmėjais. Gera
dariai yra tie, kurie savo dar
bą ir laiką pašvenčia statybos 
labui.

Kiekvienas rimtai galvojan
tis žino, kad sėkmingam šios 
didžiulės statybos pravedimui

I

5. Fundatorių vardai (Gar
bės: aukso raidėms,... Eilinių: 
sidabro raidėmis) bus įamžin
ti bronzinėje lentoje, kuri bus 
įmūryta vienuolyno koplyčios 
sienoje. Rėmėjų ir Geradarių 
vardai bus įrašyti Garbės Al
bume, kuris liudys ir minės 
jų nuveiktus darbus.

Lietuviai! Už kiekvieną, kad 
ir mažiausią Statybos Fondui 
auką Statybos Vadovybė ir 
Tėvai Marijonai bus Jums 
nuoširdžiai dėkingi. Į Staty
bos Fondą priimami taipogi 
visi USA bonai ir pomirtiniai 
palikimai. Šios aukos yra at
skaitomos nuo INCOME TAX. 
Įamžink savo mirusius arti
muosius ir įrašyk save į Fun
datorių ar Rėmėjų eiles. Tik 
tuo būdu padėsi, Amerikos lie
tuvi, “įamžinti Arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus, MIC. ir 
lietuvių vardą Amerikoje”.

Visais Statybos Fondo rei
kalais malonėkite rašyti: 
Rev. Vincent Andriuška, MIC. 

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois.

Mokiniai kelia riaušes 
prisidėdami prie mokytojų reikalavimo padidinti algas. 

Raitoji New Y’orko policija “aušina” įsikarščiavusius.




