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Katalikas, kure neremia I 
<[ katalikiikos spaudos, ne- ! 
;! turi teisės vadintis geru < 
;l Bažnyčios vaiku. ;

Vyskupas Ketteleria.
-----------------------------------------
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Motina
Išgirsim šaunaus meno 
Paleckis vėl priepuolyje 
Tai bent mainai!

Motinos Dieną nejučiomis pri
simeni kas švelnu ir gera. Mūsų 
motinos, motinos lietuvės, moti
na tėvynė šviesiais paveikslais 
iškyla mūsų atminimuose ir 
jaudina širdies kraują.

Kai matai su tūkstančiais me
dinių kryžių kareivių kapus ne
seniai supiltus plačiajam pasau
ly, kai pagalvoji apie tremtinius 
rytuose ir vakaruose, kai prisi
meni naikinamą tėvynę, visur 
vaidinasi kenčiančios ir mylin
čios motinos šešėlis. Poetai ją į- 
sivaizduoja su kūdikėliu ant 
rankų. Ji vargsta, ji aukojasi, 
ji meldžiasi, kad tik šeimai būtų 

, I
genau. Prasmingai gi sakoma, 
kad gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

•
Kaip tik Motinos Dieną Bos

tono ir apylinkių lietuviai galės 
pasigerėti vertingu koncertu, 
kurį Lietuvių Darbininkų Radio 
rengia, kaip žinoma, Jordan 
Hali 3:30 vai. po pietų. Teko pa
tirti, kad solistė Paulina Stoš- 
kiūtė dainuos daug lietuviškų 
liaudies dainų, liūdnų ir links
mų, kaip pats gyvenimas. Pia
nistė turi taip pat rinktinį re
pertuarą. Lietuviai koncertus 
mėgsta. Reikia tikėtis, jog erd
vi Jordan Hali bus pilna.
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DR. KAZIO GRINIAUS RAŠTAS 
VALSTYBIŲ VADAMS

Buvęs Lietuvos Prezidentas Kreipėsi Į IG 
Valstybių Lietuvos Reikalu

Balandžio mėnesyje dr. Betancourt, Kolombijos 
Kazys Grinius, buvęs Lie- prezidentui Mariano Ospi- 
tuvos premieras ir Respu- na Perez ir Kubos prezi- 
blikos Prezidentas, išsiun- dentui Ramon Grau 
tinėjo su savo parašu ilgo
ką raštą įvairių valstybių 
galvoms, prašydamas jų 
pagalbos Lietuvai. Tas 
raštas buvo paruoštas 
trim kalbom: anglų, pran
cūzų ir ispanų. Viso — še
šiolika.

Martin.

Kun. Šakalys Paskirtas Į 
Lawrence Lietuvių 

Parapiją
J. E. arkivyskunas

matau 
Nekaltų 
nevieną

Maskvo-

Anglų kalba dr. Griniaus chard J. Cushing, D. D. 
atsišaukimas 
suotas Jungtinių Valsty- lį/ kuris geg. 1 d. buvo! 
bių Prezidentui Harrv S. įšvęstas kunigu, į Šv.; 
Trumanui, Didžiosios Bri- Pranciškaus lietuvių para-į 
tanijos karaliui Jurgiui piją vii aru. Šios parapijos 
VI, Kinijos prezidentui ge- klebonu yra kun. Pr. M.| 
neralissimo Chiang Kai- Juras, LDS Centro pirmi- 
shek, Kanados premjerui ninkas ir lietuvių kalbos 
W. L. MacKenzie King, mokytojas Šv. Jono Semi- 
Australijos premjerui Jo- narijoje. Kun. Petras A., 
seph B. Chifley ir Naujos šakalys, būdamas Semina- 
Zelandijos premjerui Pe- rijoje, buvo kun. Pr. M. 
ter Frazer. -Juro mokiniu.

Prancūziškas to paties Kun. Feliksas Kenstavi- 
atsišaukimo tekstas buvo čius, Šv. Pranciškaus lie- 
pasiųstas Prancūzijos Re- tuvių parapijos, Lavvren- 
spublikos prezidentui Vin- ce, Mass., vikaras, paskir- 
cent Auriol, Belgijos re- tas į Šv. Patriko parapiją, 
gentui Princui Charles ir West Lynn, Mass., kurios 
Brazilijos prezid e n t u i, klebonu yra kun. Kensta- 
?en. Eurico Gaspar Dutra. vičiaus buvęs klebonas 
[spaniškas tekstas pasiųs- Holbrook, Mass.
;as Argentinos preziden-1 Kaip žinoma, West Lynn 
tui Juan Peron, Uragva- ir apylinkėje gyvena ne
jaus prezidentui Tomas mažai lietuvių. Bet jie ne- 
Berreta, Meksikos prezi- turi savo parapijos ir lie- 
dentui Miguel Aleman, Či- tuvio kunigo. Taigi kun. 
lės prezidentui Gabriel Feliksui Kenstavičiui bus 
įJonzalez Videla, Venezue- plati dirva darbuotis lietu- 
los prezidentui Romulo vių tarpe.

pa
buvo adre- skyrė kun. Petrą A. Šaka-

Gera motina vertesnė uz šimtą mokytojų.

SENATAS ATMETE TAFT’O 
PATAISĄ PRIEŠ UNIJAS

RUSIJA NAIKINA SUOMIJOS 
KOMUNISTUS

Brazilijos Tribunolas Įsakė
Uždaryti Komunistų Partijų

Armija Sargyboje. - Uždarys 445 Ko
munistų Klubus. - Prie Komunistų 

Įstaigų Stovi Kareivių Būriai
Rio De Janeiro, Brazili- ganda ir reikalavo, kad 

ja, geg. — Aukščiausias valdžia juos sudraustų. 
Elektorių Tribunolas nu-[Komunistai labiausiai 
balsavo uždaryti Brazili-puolė Jung. Valstybes. Jie 
jos komunistų partiją ir gaudavo įsakymus iš Ru- 
visas jos įstaigas, būtent,!sijos. Komunistai pasisa- 
445 klubus ir atėmė visas.kė už “demokratiją”, pasi- 
teises komunistams veikti, vadindami geriausiais de- 

Aukščiausias Tribūno-! 
ilas oficialiai pranešė Kon-j 
gresui ir Armijai apie sa
vo nubalsavimą. Dabar 
valdžios pareiga, per Tei
singumo Ministeriją, vyk
dyti tą nutarimą visomistriose valstybėse, 
priemonėmis, kurios yra las nuversti esamas

mokratais pasaulyj ir 
Jung. Valstybes skelbė 
kaipo banditų ir gengste- 
rių tauta.

Visiems aišku ko siekė 
ir siekia komunistai įvai- 

Jų tiks- 
,_________ , _____ „____________ _____  vai-
reikalingos komu n i s t ų dzias ir ant tų griuvėsių 
partijos ir jos klubų ir ki-pastatyti žiaurią komunis
tų įstaigų uždarymui. Įtinę diktatūrą.

Kaip tik Tribunolas nu-j 
:balsavo atimti komunistų; 
partijai ir jos nariams tei-Į 
sę legaliai veikti, Brazili-j 
jos armija pastatė karei
vių būrius prie visų vietų, 
kur komunistai susirenka

Arkivyskupo Kūnas Bus 
Parvežtas Į Jung. 

Valstybes
San Francisco, Cal.9

ir taipgi prie komunistų Arkivyskupas John J. Mit- 
centro. jty paskyrė prelatą Egisto

8 — Jung. Valstybių Sena- žino nuo 200 iki 300 kalori-į. ^ra gandų, kad Brazili- Tozzi, Visų Šventųjų para- 
tas 44 balsais prieš 43 at- jų. Kaikuriuose Ruhr mie- Jos komunistų vadas Luis pi jos kleboną iš South San 

stuose žmonės gauna tik Carlos Prestes planuojąs[Francisco vykti į Romą ir 
• t ' nernrof'i n i 71 m t i narti io 1 Rūti u n A viri

VVashington, D. C., geg. siems gyventojams suma-

metė Senatoriaus Robert
A. Taft iš Ohio pataisą po 750 1 
prie biliaus prieš^onijas. Normaliai s

Senatorius Taft buvo į- 1,550 kalorijų kasdien, 
nešęs prie darbo biliaus 
pataisą, kuri, jeigu būtų 
buvus priimta, suardytų 
unijas.

kalorijų į dieną.'Perorganizuoti 
i turėtų gauti nauju vardu,

Prezidentas Truman 63

‘komunistiškos ligos’, taip j
vįsj tadienį.

“Prezidentas” Paleckis “drau
gui” Bimbai parašė didžiai 
verkšlenantį laišką. Skundžiasi 
partizanų veikimu ir karo gan
dais. Išeitų, kad ne tik Lietuvo
je, bet ir visame pasaulyje ne
laimingojo Paleckio priešų 
knibždėte knibžda. Esą, “dabar 
jie svajoja apie piliečių karą 
Lietuvoje. O naujas jų laukia
mas pasaulinis karas atrodo 
jiems kuo didžiausia laimė”. 
Dėl viso to “draugo prezidento” 
nervai vėl prapliupo tokia iste
riką, kaip 1940 m. pamišimo 
priepuolyje, kada jis verkdamas 
aimanavo: “Iki šiol savo gyve
nime nebuvau nei viščiuko už
mušęs, o dabar visur 
vien kraują, kraują...” 
kankinių kraujas jau 
tironą iš proto išvarė.

Bet Paleckio bosams
je lietuvių kraujo vis dar maža 
ir tiek. Jie būtinai norėtų pa
čiupti kiekvieną gyvą pasaulio 
lietuvį, ir, kaip vampyrai, jo 
kraują iščiulpti Sibire ar kanki
nimo karceriuose.

Štai SSSR vyriausybė reika
lauja iš įvairių Europos šalių 
lietuvius tremtinius prievarta 
sugrąžinti į “rojų”. Anksčiau 
tuo tikslu spaudė švedus, švei
carus .danus, o dabar belgus. 
Budeliai sugalvojo tokį šanta
žą: jei neišduosit mums baltie- 
čių, mes neišleisim jūsų karo 
belaisvių...

Baltijos tremtinių Belgijoje 
yra apie 400. Kiek Sovietai turi 
belgų karo belaisvių tiksliai ne
žinoma, tačiau spėjama jų ten 
esant apie 5,000. Ar civilizaci
jos istorijoj žinomi tokie mai
nai, kokių dabar — dvidešimta
me amžiuje — norėtų Europos 
“išlaisvintojai”?! C.

Miręs Petras Cvirka

Tai neįtikėtina, kad ko
munistinė Rusija, greti
moje nors ir mažoje vals
tybėje naikintų savo sava
norius agentus, propagan
distus, komunizmo apaš
talus. Bet taip esą Suomi
joj. Tą įdomų faktą at
skleidė trumpam laikui 
Bostone sustojusi, Suomi
jos Parlamento 
Kyllikki Pohjala 
ki, Suomijos. Ji 
International 
Council suvažiavimą, ku
ris įvyks Atlantic City. 
P-lė Pohjala yra Suomijos 
Parlamento narė per pas
tarus 15 metų ir yra narė 
užsienio reikalams ir fi
nansų komitetų, 
Suomijos žmonės ir jų rei- Bet mes tą visą gali- 
kalai gerai žinomi. ime pakęsti”, sako p-lė Po-

Įhjala, “nes mes egzistuo- 
Kaip žinome, P

Rusija antrą kartą laimė- nepriklausoma demokra- 
jusi karą prieš Suomiją tija. ir nesame palaidoti už 
uždėjo ant jos įmonių bai
siai dideles kontribucijas. 
Tai esanti nepaprastai 
sunki našta jos žmonėms. 
Bet, toji sunkioji našta 
virstanti Suomijai tikra 
palaima, ji naikinanti ko
munistus. Visi Suomijos 
komunistai prapuolą. Jie 
nustoja būti komunistais. 
(0 kad mes galėtume pa
siųsti visus savo lietuviš
kus komunistus kokiam 
pusmečiui į Sovietų “rojų”t

44 *kaip dabar ‘išgija’ 
Suomijos komunistai).

VVashington, D. C., geg. 
8 — Šiandien Prezidentas 
Truman mini savo 63 gim- 

Prezidentas Tru
man savo gimtadienį mini 
paprastai. Jį sveikino įvai-

Įžymūs Amerikos virši
ninkai kaltina vokiečius 
dėl maisto trūkumo. Jie 
sako, kad vokiečiai patys 
savo maisto ir agrikultū-' 
ros programą “sabotažuo- 
ja”.

Prancūzijos Radikalai 
Remia Ramadier

v •

Nors Visko Stoka, Bet ! rių valstybių 
Jaučiasi Laimingi

Suomijoj esą didelė sto
ka, maisto, drabužių, butų, 
bet didžiausia stoka esą 
teisingumo.

Teisingumo stoka esanti 
todėl, kad ten tebeviešpa
taujanti taip vadinama 
Rusų - Britų Kontrolės 
Komisija, ir ji neteisingai 
elgiasi su taip vadinamais 
“karo kaltininkais”, kurių 
daugumą mes visai nelai
kome kaltais, nes tai bu
vęs mūsų visų karas prieš 

todėl jai Rusiją už savo tautos gy-

narė p-lė 
iš Helsin- 
atvyko j 
Nursing

partiją'būti a. a. Arkivyskupo Ed- 
, paruošti j ward Joseph Hanna kūno

i naują konstituciją, prisi-'palydovu iš Romos į Jung. 
dengiant demok ratine Valstybes, 
skraiste.

Brazilijos valdžia prade-[kūnas bus išvežtas 
jo akciją prieš komunistus 
metai atgal, kai įtakingi 

i Brazilijos patriotai pasi-

A. a. arkivyskupo Hanna 
> iš Ge- 

noa, Italijos, liepos 10 d. 
laivu President Polk, ly- 

„ 4 v giai trys metai po prelato
'piktino komunistų propa- mirties.
J I

Paryžius, geg. 8 — Perei- 
. ambasado-tą sekmadieni premjeras

iriai ir ministeriai. Paul Ramadier pašalino
Sekmadieni, geg. 11 d., komunistus ministerius. 

Prezidentas Truman lėk- Buvo manyta, kad socia- 
tuvu vyks pas savo mamy- listų partijoje įvyks skili- 
tę, pasveikinti ją Motinos mas. Tačiau neįvyko. 
Dienos proga.

Badas Vokietijoje

Tačiau
Prancūzijos radikalai re
mia Ramadier’io 
centro valdžią.

Prancūzija pergyvena e- 
geg. konominę krizę. Streikai

DVIKOVA OKLAHOMA 
KONGRESE

Šūviu Sužeidė Senatorių
Oklahoma City, geg. 8 — 

Valstybės Kongrese įvy
ko tarp Senatoriaus Tom 
Anglin, 64 m. amžiaus, ir

Maskva Nervuojasi

naują

Berlynas, Vokietija.
8 — Praneša, kad Britų ir plečiasi dėl stokos maisto. 
Amerikiečių zonose yra di- Valdžia tikisi gauti pasko- 
delis maisto trūkumas. Vi- lą iš Jung. Valstybių.

ARABAI LAIMĖJO JUNG 
TAUTŲ SUSIRINKIME

Rusijos valdžios laikraš- 
iKongresmano Jimie Scott, * Izviestija rašo, kad 
35 m. amžiaus, dvikova Turkijoje veikia Jung. 
(duelis) revolveriais. Valstybių ir Anglijos vai-

1 Jimie Scott paleido tris įži« a«entai'. ,Jie . «e">sti 
šūvius į Senatorių Anglin TurklJai. susistipnnti ko- 
ir vienu šūviu jį' sužeidė, ival Pr,es Rus,Jos bolševikų 
Sužeistasis paleido tik vie- a»resiJ4- 
ną šūvį, 

j Anglin nuvežtas į ligoni
nę, o Scott pasodintas į ka- 

i Įėjimą. Taip užbaigė nesu
sipratimus.

Sakoma, kad Turkija 
stato daugiau karo aero
dromų ir kitokių karinių 
pastatų. Tai esą pasiruo- 
šiama karui prieš Rusiją.

Sovietų jame, kaip Suomiai, kaip Arabai gavo tokią patLake Success. N. Y., geg. Arabai gavo tokią pat 
8 — Jungtinių Tautų gene- teisę, kaip ir Žydų Agentū- 
ralis susirinkimas 39 bai- ra Dėl Palestinos.I

tos geležinės uždangos, sais prieš 1 (11 susilaikė!
Nežiūrint tų visų sunkeny-'nuo balsavimo) priėmė Di- 
kili Rritnniincs rP7n.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

bių, mes jaučiame esą lai-'džiosios Britanijos rezo- VieflUOle, Kuri Asmeniškai Šeštadienį, gegužes 10 dieną. 1:15 vai. po pietų į- 

mingi, kuomet prisimena- liuciją, pagal kurią Arabų! Darhavfti SllRprnarfpta vyks lietuvlų rad,° Programa, kurią skiriame visų mo- 
me, kad kitos Baltijos tau-1 Aukščiausias Komitetas tinų garbei. Lietuviškos liaudies dainos, muzika, kal-

----  bos, sveikinimai ir pranešimai lai skamba visų name
liuose.

Tikimės, kad art. Birutė Smetona jau bus atvykus 
65 metų į Bostoną ir dalyvaus radio programoje, p. Bronė Cu-

tos (Lietuva, Latvija, Es-j turės teisę išdėstyti savo-
tija) jau yra dingusios už tautos reikalus Palestinos! London — Motina Tere- 
tos uždangos”. A.l problemas svarstant. ;sė MacMurdie, kuri šiomis

-----------------|-------------------------------------------(dienomis minėjo
Associated Press praneša, 

kad Lietuvoje mirė rašy
tojas Petras Cvirka, kuris, 
Rusijai užgrobus Lietuvą, 
dirbo su užgrobikais.

Petras Cvirka buvo taip 
vadinamos ‘Tarybinės Lie
tuvos Aukščiausios Tary-<-----. t ... .. , --------- , ----o,---------,—......... ......,—, --------
bos’ narys. Jis buvo tik 37ILietuvą. Netenka abejoti, iš Trinidad, atlaikė šv. mi- daktarato laipsnį iš For- šv. Bernadeta sudėjo savoj 366 West Broadway, 
metų amžiaus. kad jie grįžtų pagydyti iš šias Šv. Patriko Katedro- dham Universiteto.

Noorat Kunioat IŠkilmPCP je’ kuriose dalyvavo neg-vienuoliško gyvenimo su- nienė, Koncerto Tikietų Komisijos pirmininkė, pada- 
Y iSltedrjc*56 kfltnlikni atstnvai iS kokti a«r™niškai naiinn. rvs trumpa pranešima.rai katalikai atstovai iš kaktį, asmeniškai pažino- rys trumpą pranešimą.

Tarprasinės Tarybos ir Ka jo ir darbavosi su Šv. Ber- •*' Z _ 
talikų Pasaulionių Sąjun- ’nadeta iš Liurdo. Jubiliatė šeštadienį klausytis radio programos, o sekmadienį da- 
----i------------ ------ ’ '• - • ( • vjenuoiyną lyvauti šios programos metiniame koncerte.

DARBININKAS RADIO
, So. Boston 21, Mass.
I Tel. SOUth Boston ?6«0 arba NORivood 1449

,____ _ ’__ „/i New York — Kun. Basil gos. Tai buvo negro kuni- įstojo į vienuolyną ‘_________
arba į bolševikų valdomą Matthews, negras kunigas’go pagerbimas, kuris gavo metais. Nevers mieste, kur.

1 vienuoliškus įžadus.

Šia proga sveikiname visas motinėles ir kviečiame



2Penktadienis. Gegužsė 9. 194“

NEW HAVEH. CONN.

Bendrojo Amerikos Lie- * •

Vyskupas Aukojo SI,000

Taipgi jai 
Jaskelevičienė, 

Svirskienė ir K. Grigienė.

jnia M. Akštinienė. 
! padėjo pp. M. 
Ja.

!

ĮVAIRIOS žinios
C i GIRDE17 LIETUVIU 

KOLONIJOSE 'Providence Pralenkė Savo 
Kvota Lietuviu Šalpos 

Vajuje

NAUJAS KRISTAUS VYNUO- 
GYNO DARBININKAS

, ■ 7-.‘ i
—-------------:—

Petras nuo pat jaunystės ro-
•dė ženklus pašaukimo į dvasinį! 
! luomą. Priėmęs pirmą šv. Ko-!
muiliją, tuoj pradėjo tarnauti

.šv. mišiose ir tarnavo ilgus.me-j tuvių šalpos Fondo vajuje; 
‘tus. \. . • į savo kvotos išpildymo at-;

Įstojęs į šv. Jono Seminariją, žvilgiu užėmė pirmutinę 
yietą Providence. R. L. šu ’r 

BALF skyriaus 
' pirmininku kun. Jonu A.

Kun. Petras A. šakalys, 
gegužės 1 d. š. m.. Šv. Kryžiaus 
Katedroje tapo įšventintas ku
nigu. Jis yra Marijonos (Vilkai
tės i ir Igno šakalių sūnus. Ša
kaliai sukūrė vedybinį gyveni
mą rugpiūčio 30. 1914 m. Visą 
laiką gyveno Cambridge. Tai 
pavyzdinga šeima ir parapijos 
pažiba.

Brighton, Mass., pasižymėjo 
pavyzdingumu ir uolumu moks- vietinio 
le. Jo buvo didžiausias troški-! pirmininku kun. Jonu A. 
mas tapti kunigu, ir štai šįmet V aitekūnu priešakyje, 
savo tikslą atsiekė. Būdamas j Rhcde Island valstijai' 
Seminarijoje, jis priklausė prie BALF vajaus kvotoje bu- 
Seminarijos choro. Taip, Petras v© paskirta 1,500 dolerių, i 
tapo kunigu, bet tos džiaugsmo šią sumą Rhode Island 
dienos nesulaukė jo tėvelis. Jis peršoko gegužės 4 d. Tą i 
mirė balandžio 27 d.. ] 
įšventinimus. Sulaukė jo myli
ma motinėlė, kuri priklauso niams Šelpti 
prie šv. Pranciškaus Ordeno. Ji jau 
yra pamaldi, uoli ir pavyzdinga 
motina. Taipgi sulaukė tos užbaigė savo darbo, 
džiaugsmo dienos jo sesutė vie- J 
nuolė Berkman. broliai, giminės 

kurie, primici- 
suruošė šaunų

KUN. P. A. VIRMAUSKAS,
:o Rengimo 

Komiteto Garbės pirmininkas, nuoširdžiai kviečia vi
sus iš visos Naujos Anglijos lietuvių kolonijų atvykti 
sekmadieni, gegužės 11 d. ir dalyvauti Darbininko Ra
dio metiniame koncerte, Jordan Hali.

Birželio 10 d.. 1915 m. susi
laukė sūnaus, kuriam liepos 4 
d., lietuvių par. bažnyčioje duo
tas Petro vardas. Paaugęs Pet
rukas užbaigė viešą Robert pra
dinę mokyklą. Baigęs ją. 1929 
m. įstojo į Šv. Jono Evangelisto 
parapijinę aukštesnę mokyklą. 
Užbaigęs aukštesnę mokyklą. į- 
stojo į Bostono Kolegiją. Ta
čiau gyvenimo aplinkybių spau
džiamas turėjo palikti kolegiją 
ir eiti dirbti, kad pagelbėti tėve
liams. Jie išauklėjo dukrelę Ak-
vilą. kuri dabar yra vienuolė — Pranciško 
Sesuo Berkman. Jėzaus Nukry
žiuotojo Vienuolyne, ir dar tris 
sūnus — Edvardą. Leoną ir Al
fonsą.

nuolė Berkman. 
ir parapijiečiai, 
jantą pagerbti, 
ban kietą.

Kun. Petras A. Šakalys labai 
gražiai vartoja lietuvių kalbą. 
Jo pirmaisiais mokytojais lietu
vių kalbos buvo jo tėveliai, o vė
liau kleb. kun. Pr. J. Juškaitis. 
Seminarijoje lietuvių kalbą dės
to kun. Pr. M.
tro ir Kunigų Vienybės pirmi
ninkas. Kun.
nas uoliausių mokinių.

Pažymėtina, kad kun. Petras 
A. Šakalys paskirtas darbuotis 
parapijoje, kurios klebonu yra 
kun. Pr. M. Juras, jo lietuvių 
kalbos mokytojas, būtent, šv. 

lietuvių parapijoj. 
Latvrence. Mass.

Sveikiname ir linkime kun. 
Petrui A. šakaliui Dievo palai
mos sielų ganyto ja vimo darbe!

prieš pat diena Rhode Island su- Šv. Petro lietuvių par. klebonas ir Koncert
_____ ir • - i-i • a a • /•> i f OovilAr.0 rvi v m i i n l.r n o nn/AOi’/'r!'Jin irinkta lietuviams tremti-

suma buvo
1.649 dol. 25 c. Bet

Frovidenciečiai tuomi ne-
Kun.!

Vaitiekūnas pareiškė, j

šalpos Fondo Vajus
Mūsų kolonijdj entuziastiškai 

vedamas BALE vajus. Klebonas 
su pagelba komisijų gavo leidi-j 

• mą iš vietos vaizbos buto kreip-l 
tis pas pramonininkus ir profe- 
siionalus, prašant aukų šiam 
labdaringam tikslui.

Visiems vietos lietuviams ir 
jaunimui išsiuntinėtos pasiža
dėjimo kortelės aukoti pagal iš
galės kiekvieną mėnesį arba ir 
už visus metus. Kilnus tai dar
bas. Taigi neatsilikime neištiesę 
pagalbos rankos nelaimingų jų 
šelpimui.
Aukas siųskite į kleboniją. 339 
Greene St.

NFATiRBBRT, CONN.
‘ > -V • « *

M.

Juras. LDS Cen-

Petras buvo vie-

MARSHALL’AS PASIRUOŠĘS 
PERIMTI OKUPACINES SRITIS

VVashington, D. C., geg. svarbesnio 
8 — Jung. Valstybių se- nėję srityje, 
kretorius ?r—1 " 
dos konferencijoje 
suprasti, kad Valstybės 
Departamentas yra pasi
ruošęs perimti adminis
traciją okupuotose srityse 
Europoje iš Karo Departa
mento.

BROCKTON, MASS.
t 

Senatoriai Saitonstall ir Lodge, Jr., labai gerai ži-j 
kad jie ir toliau kad artistės Polyna Stoska ir Birutė Smetona yra;

valstijų Jzymlos ir kac* koncertas ruošiamas kultūriniam tiks-;
* lui. Todėl jie mūsų darbą nuoširdžiai įvertina. Mes, lie

tuviai esame dėkingi Senatoriam už teikiamą paramą, i 
Taigi sekmadienį, gegužės 11 d. visi dalyvaukime 

koncerte, kad po koncerto visa spauda galėtų parašyti, 
kad Jordan Hali buvo perpildyta lietuviais, ir kad mes 
galėtume parašyti Senatoriam, kad koncertas buvo 
sėkmingas.

rodydami 
BALF skyriams kelią.

Rhode Island kvotai sėk
mingai pasiekti labai daug 
pagelbėjo Jo Ekscelencija 
vyskupas Francis P. Ke- 
ough. kuris lietuviams 
tremtiniams šelpti, kun. 
Vaitekūnui paprašius, pa
aukojo 1.000 dolerių. Įteik
damas savo auką, J. E. 
Vyskupas Keough pabrėžė 
kun. J. Vaitekūnui, kad jis 
visada, vyskupų suvažia
vimuose ir kitomis progo
mis, nuoširdžiai remia lie
tuvių reikalus ir pagelbsti 
kiek tik galėdamas.

Providence vyskupo au
ka yra gražiausias paragi
nimas visiems lietuvių 
tremtinių prieteliams pa
skirti savo dovaną ko 
greičiausiai. Visas BALF 
paskirtas dovanas prašo-

Nuoširdžiai Dėkoja Vincui 
Zinkevičiui

...1 ŠIS-TAS
Gegužės 11 d., ’ 7 vai. vakare, 

parap. choras vad. komp. A., J. 
Aleksiui, Motinos Dienos pager
bimo dėliai išpildys gražų kon
certą - teatrą. Bus suvaidinta 
trijų aktų scenos kūrinys “Mei
lė ir Laimė’’. Po programos nuo 
9:30 — 11:30 vai. bus šokiai.

Waterburio L. Tarybos se
kantis susirinkimas įvyks gegu
žės 25 d., (vietoje 11 d.) 3 vai. 
po piet L. Nep. Politinio Kliūbo 
patalpose. 48 Green St. Draugi
jų atstovai malonėkite tą at
mainą įsitėmyti. H. P.

I 
i 
i 
I 
I 
I

Bingo BALF Neradai
Baltimore, Md. — Baltimorės

Sekmadienį, bal. 27 d., Šv. Ro- Lietuvių Moterų Piliečių klubas
ko par. salėje įvyko Naujosios 
Anglijos LDS apskrities suva-! 
žiavimas. Susirinkimui užsibai- 

igus, apatinėje salėje įvyko de
legatų vaišės. Svečiams pavai- 
! sinti visą maistą dovanai davė 
žinomas Brocktono biznierius ir 
didelis patrijotas Vincas Zinke-

rengia BINGO VAKARĄ, šeš
tadienį, gegužės 10. 7:30 vaka
re, Lietuvių salėje, 851 Hollins 
Street.

Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas BALF naudai.

Pilietės visuomet parengia 
smagius susirinkimus. Bet šį

vičius, kuris per ilgus metus tu- kartą. jos dirba, kad suteiktų 
ri valgomų daiktų krautuvę, 17 paramą išvietintiems lietu- 
Arthur St.. Montello, Mass. Įviams. Todėl dalyvaukime jų 

Reikia pasakyti, kad p. Zinke- i parengime kas tik tai galime, 
irius svarius na va i ši nn n r can-j PUBftlffetS

reikalo dvasi- 
kaip pageri- 

Marshall spau- nimas senų seminarijų ir 
j: davė įsteigimas naujų.”

Barcelonos mieste jau 
pradėta naujos seminari
jos statyba, kurioje apsi
gyvens 1,500 seminaristų, 
ir kainuos 3.780,000 dole
rių.

t

Ispanijos Valdžia Atstato 
Seminarijas

Pagerbė Kongresmanus, 
Katalikų Universiteto 

Alumnus
Madrid — Per ištisą Is

panijos kraštą naujos se
minarijos bus pastatytos 
ir senos bus atremontuo
tos su pagalba valdžios, 
kuri suteiks piniginę pas
kolą vyskupams.

Tam tikslui valdžia jau 
paskolino 
reikšdama.

vičius svečius pavaišino ne san-i 
vičiais, bet skaniomis lietuviš
komis kilbasomis ir kitokiais 
skanumynais.

p. Vincas Zinkevičius yra di
delis labdarys ir labai daug au- 

' kojęs Lietuvos reikalams. Būtų 
įgera, kad ir daugiau atsirastų 
tokių geraširdžių biznierių, kaip 
V. Zinkevičius.

LDS 2-ra kp. nuoširdžiausiai 
dėkoja p. Zinkevičiui už parody
tą nuoširdumą. • o__ .■ — t_____„

Kuopa taipgi nuoširdžiai dė- bių. Šokiams gros gera orkes- 
. koja ir šeimininkėms, kurios 
teikėsi pagaminti skanią vaka-!sas pastangas gražiai palinks- 
rienę. Ypatingai daug rūpesčio! 
įdėjo vyriausia šeimininkė po-;

Atletų Pore Legionie 
rių Naudai

Baltimore, Md. — Lietuvių A- 
merikiečių Atletų klubas rengia 
savo name. 539 Washington 
Blvd.. šeštadienį, gegužės 10, 

į 8:30 vai. vakare, parę ir šokius, 
(naudai Amerikos Legijono, Lie- 
j tuvių Posto No. 154. Bus skanių 
I valgių, gerų gėralų, ir jvaireny- 
ui‘4. ovutiaiiid gius) guid uinca- 

;tra. Atletai ir atletės deda vi-

Hon. Henry Cabot 
Lodge, Jr.,

Jung. Valstybių Senato
rius iš Massachusetts, taip 

nuoširdžiai priėmė 
kvietimą, ir tarp kitko ra

išo: “I shall be happy to 
ninku radio metinio kon- ^en<^ mY a^-_____________
certo komiteto Garbės na-' 

iriu. Senatorius rašo: “I' 
will be very glaa to be an 
Honorary Sponsor of the 
concert on May 11”.

Hon. Leverett Saitonstall,

Fimrl of Ameriea Ine rius iš Alassachusetts, /Ha- 
105 Grand St., Brooklvn poniai sutiko būti Darbi“ •/

.11, N. Y.
minti legionierius. Visi kviečia
mi dalyvauti. LegAtlėtas.

Austrija Nori Nusikratyti 
Alijantų Okupacijos

Vienna, Austrija, geg. 8
— Austrijos parlamentas 
reikalauja, 
nutrauktų 
ir kontrolę 
luose pirm 
rašymo.— ----------

kad Alijantai 
savo okupaciją 

vidaus reika- 
sutarties pasi-

Mes patys galime pasi
rinkti altorių, ant kurio 
aukosimės — ant savimy
los ar ant Dievo ir artimo 
meilės altoriaus.

Fr. Ozaiiam.

Laiškas Redakcijai

Wattens'as 1947. 3. 14.
Didžiai Gerb. Pone

Redaktoriau ’

I
ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

i IVashington — Dabarti
niame Kongrese yra 18 at
stovų. kurie baigė George- 
town Universitetą, garsią
ją Jėzuitų įstaigą. Laike 

'158-tos metinės alumnų 
'vakarienės, jie buvo pa-

83.600,000, pa- gerbti už jų atsižymėjimą 
kad “nėra kongrese.

PASIRODYKIME SUSIPRATĘ 
KULTŪRINGI

Neturėdama kitokių galimy
bių savo giminėms bei pažįsta
miems suieškoti, išdrįsau kreip
tis į Tamstą prašydama neatsi
sakyti man šiame reikale pagel
bėti.

Gyvenu VVattens'e (Tirolyje) 
Austrijoje, 
blokšta nuo

Žinodama.

VISUOMENEI
Vienuolijai laimingai išgyve

nus dvidešimt penkis metus ir

mųjų steigėjų, rėmėjų ir ben
dradarbių gyvųjų tarpe.

, . ■. . ... . \I Jei šiandien Dievo Apvaizdosdaug atsiekus, džiaugiasi ne tik „ , , . , . ,
Seselės, bet 
gausiai parėmusi 
medžiagine jėga.
šiuos puikius Dievo garbei skir-' 
tus pastatus. Atsižvelgiant į vi
sas sunkenybes, kurias pirmta- 
kūnės Seselės turėjo patirti jkū- 
nydamos savo siekimus, ir į tai 
kad Šv. Pransiškaus vienuolija 
yra dar jauna, tenka pripažinti, 
kad ji savo kilniais užsimoji
mais ir nenustojančiu uolumu 
yra nuveikusi gausingai naudin
gų darbų auklėjimo ir kultūros 

Gavėnia. Juozas, iš Jurbarko. Į srk^se‘ *
’ I

Su kiekviena nę|> ų>’ ast.a su- 
artimai susijusi dė

kingumo dvasia. Tat šiandien 
žvelgdamos atgal į tų dvidešimt 
pienkių metų darbuotę, gausiai 
Dievo Apvaizdos ajidovanotą 
nepaprastomis malonėmis. Sese-

, x Kalnelis, kaip drąsios knkscio-ir lietuviu tauta; ... .... Imskos meiles gyvas paminklas, moraline ir, , . . . , . ., , , _ traukia prie savęs sielas, jei iskad sukurusi.. , ....į čia skaidriai švinta religijos, ap- 
įšvietos ir tautinio atgimimo ug- 
inelė, jei vienuolijos darbo vai- 
isiais džiaugiasi plačioji šiaurės 
ir Pietų Amerikos lietuvių vi- 

įsuomenė — už tai atiduodame 
! garbę ir padėką mūsų bran
giems steigėjams, rėmėjams, ge
radariams. lietuvių tautos dva- 
siškijai ir Šiaurės Amerikso lie
tuviams. Negalime užmiršti ir 
lietuvių laikraštijos redaktorių, 
kurie daug padėjo skelbdami 
vienuolijos svarbiausius įvykius, 
vajus ir pramogas.

Karo audros at- 
1944 m.
kad Tamstai kiek- 
valandėlę yra itin 

i brangi, tat eisiu tiesiog prie rei
kalo.

Čia paduosiu žemiau pažymė-

Ar pripildysime Jor-!vieną laikoŠiais kovos dėl Lietuvos mes?f
Nepriklausomybės atstei-;dan Hali? Jeigu nepripil- 
gimo laikais, mes, lietu- dytume tos salės iš apylin- 
viai, visur, kur tik galime, kės, kurioje gyvena kele-j

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

623 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmminkė G. Gailiūnienė.
8.V7infieid St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rast. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkuay — 1864-VV
Iždininkė Ona Staniuliūtė.

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Sprtnger St.. So. Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

IK) H St.. So. Boston Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės

SV. JONO EV. BL PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas - Juozas Švagždys,
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirr.aininkas Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Tiiornas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St. So. Eoston. Mass. 

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

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E Broadway, So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parapijos salėj, 

L _  it So lx.iton, Masd

turime pasirodyti ne tik tas desėtkų tūkstančių lie-;^ mano giminių bei pažįstamų-j 
vieningi, bet taipgi ir tau-;tuviu, tai kokią opiniją sąrasą' būtent:
*• • • ___:___________________ ________ _____ 1 Savičius. Jonas, buv. Ameri-i Savičius. Jonas, buv. Ameri- 

kiusieji kitataučiai apie.kos karo ,akūnas’ iš Jurbarko i 
mūsų kultūringumą, apiejUS A’ lsvyk?s 1930 m- i
mūsų pribrendimą nepri-; ' j
klausomam gyvenimui? Ja"kau*kas. Anicetas, iš Jur-j 
Taigi, gcg. 11 d., mumsjbarko- Berods turčt’’ ^v’ ChiJkaktim yra 
šios apylinkės lietuviams,;cagojc- 
bus ne tik didelio malonu-' Krukauskas- iš Kau*
mo — dainų - muzikos no; * Kanadą išvykęs ,1900 m‘ 

(šventės diena, bet taipgi ir Jeigu j’s butų mir?s’tai sy- 
savos rūšies kvotimų die- ventų -*0 vaikai-

Į Priimkite mano 
garbos pareiškimą 
lietuvišką ačiū!

tiniai susipratę, kultūrin- galės susidaryti atsilan-i 
gi. Šį sekmadienį, gegužės 
11 d. mums vėl bus puiki 
proga, savo tautinį susi
pratimą ir kultūringumą 
kitataučiams parodyti. Tą 
padarysime gausiai atsi
lankydami į Darbininkų 
Radio ruošiamą puikųjį 
koncertą. Bostono muzi
kos centre — Jordan Hali.
Į tą koncertą atsilankys na. Atsilankydami gausiai 
nemažai įžymių kitataučių į koncertą — pripildydami 
išgirsti mūsų tautos dai- Jordan Hali turėsime dvi- 
nos - muzikos pažibas ar-'gubo džiaugsmo — išgirsi-j 
tistės Polvna Stoška ir Bi-imc garsias ir malo-

. . fnias lietuvių artistes ir iš-rutę Smetoną. Musų inalo-, *
nios artistės, nereikia abe
joti. savo pareigą 
athkū Esi 2.1 atliksime

aukštos pa-jiės gihai įsitikinusios kiek už tai 
ir širdingą!

I. Mngcnicnė.
Mano adresas:

laikysime savo tautinio 
* susipratimo kvotimus. To- 

puikiai dėl. valio, visi į koncertą!
f L-i IfcjYe.’i.'i,-

Rudzitaitė-Mogenienė, Irena, 
VVattens. Tirol 
Tirolit gasse 3.

1

iyra skolingos savo dosniems ge
radariams. Nors paskutiniais 
keliais metais mirtis jau smar
kiai praretino pionierių gerada
rių eiles, tačiau apvaikščiojant 
šį istorinį savo sunkaus ir vai
singo darbo jubiliejų, jos džiau
giasi. kad ši reikšmingoji sukak
tis dar landa granu buri

Dabartinis cfidžiausias Seselių 
troškimas — kad dar šios reikš
mingos sukakties meto laikotar
pyje, naujoje koplytėlėje, kuri 
būtinai reikalinga, suskambėtų 
jubiliejaus varpų garsai harmo
ningai pindamiesi Seselių amži
nos padėkos maldų vainikan: 

j “Dieve, amžinai nenykstančių 
gėrybių Kūrėjau. Savo gausių 
malonių turtais, atlygink aps
čiai visiems mums gerą daran
tiems”.

t
jos p:r- • ♦- —i f
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DARBININKAS
nebe prilyginimais jums kalbėsiu, bet aiškiai sakysiu jums apie' 
Tėvą. Tą dieną jūs prašysite mano vardu; aš nesakau jums, kad 
aš prašysiu už jus Tėvą, nes pats Tėvas myli jus, dėl to kad jūs 
mane mylėjote ir tikėjote, jog aš nuo Tėvo išėjau. Aš išėjau iš 
Tėvo ir atėjau į pasaulį; vėl palieku pasaulį ir einu pas Tėvą. Jo 
mokytiniai jam tarė: Štai dabar aiškiai kalbi ir nebesakai jokio 
prilyginimo. Mes žinome, kad tu visa žinai ir tau nereikia, kad kas 
tave klaustų; todėl mes tikime, kad tu esi nuo Dievo išėjęs.

Rūpinamasi Tremtinių Mai
tinimosi Pagerinimu

Baltų Memorandumas H. 
Hooveriui. Pavaizduotas 
Pavojus Sveikatingumui

Buv. JAV prezidento H. 
Hootverio kelionės tikslas 
Europoje buvo specialiai 
ištirti maitinimosi būklę 
Vokietijoje ir kituose šio 

• karo paliestuose kraštuo
se. Apvažiavęs daugelį 
valstybių ir susirinkęs iš
samią medžiagą, pavaiz
duojančią sunkią ,o dauge

li net katastro
fišką maitinimosi būklę, 
buv. JAV prezidentas grį
žo Amerikon.

Tenka pastebėti, kad šio 
nepaprasto vizito proga 
buvo atkreiptas dėmesys 
ir į nepakankamą DP mai
tinimą stovyklose. Tuo 

. tikslu pabaltiečių centri- 
’ niai komitetai įteikė Vo- 
( kietijoje besilankančiam 

H. Hooveriui memorandu- 
’ mą dėl tremtinių maitini

mo padėties amerikiečių

i
INERCIJA: ŠV. JOKUBO APAŠTAIZ) LAIŠKO (Jok. 1, 22 27)

Mylimiausieji: Būkite žodžio vykdytojai ir ne tik klausyto
jai, klaidinantys patys save. Nes jei kas yra žodžio klausytojas 
ir ne vykdytojas, tas panašus į žmogų, kurs žiūri į savo gimtą 
veidą veidrodyje: jis pasižiūrėjo į save ir nuėjo, ir tuojau užmir
šo, koksai buvo. Kas gi atsidėjęs įsižiūri į tobulą laisvės įstaty
mą ir jo laikosi, kas pasidarė ne klausytojas užuomarša, bet dar
bo vykdytojas, tas bus laimingas savo darbu. O jei kas tariasi 
esąs pamaldus ir nesuvaldo savo liežuvio, bet suvedžioja savo šir-'?“/JV?“''4?. ~ 
d), to maldingumas tuščias. Tikras ir nesuteptas pamaldumas 

. ..... Dievo ir Tėvo akivaizdoje yra toks: lankyti našlaičius ir našles
Pavergė kokia šalį, Rusijos komunistai iškelia jų sielvarte ir sergėti save nesuteptą šiuo pasauliu.

.“demokratiškumo” iškabą ir savo komunistinei tvar
kai mėgina sudaryti teisėtumo bei legalumo vaizdą.

“Christian Science Monitor” yra tokios rūšies Tam organizuoja “rinkimus”, kurių įvykdymui varo 
laikraštis, kurs nekandžioja “pažangiųjų”. Verčiau smarkią agitaciją. Organizuoja “frontus”, kuriems 
jiems pritaria. Komunistų atžvilgiu jis mėgina išlaiky- parenka patrauklių vardų: Liberalų Frontas, Tėvynės 
ti vidurį, vengdamas kraštutinių pažiūrų. Europos Frontas, Demokratų Frontas, Liaudies Frontas. Jie 
padėties apžvalgoje tasai laikraštis laikosi protokoli- darbuojasi moterų grupėse, jaunimo klubuose, sporto 
nio tono, šaltai užrašydamas faktus, apie kuriuos turi rateliuose, socialinėse draugijose ir tam panašiai. Su- 
rimtų informacijų. Politikoj prisilaiko realistinės stiprėję valdžioj, Rytų Europos komunistai siekia kon- 
krypties, t. y. atvaizduoja padėtį, kokia ji yra, o ne to- traliuoti valstybės ir visuomenės įstaigas, kaip antai 
kią, kokią jis norėtų turėti. Taigi jo apžvalga yra, paly- armiją, policiją, teismus, apšvietą, susisiekimą, darbo 
ginti, bešališka ir įsidėmėtina. i unijas, valstiečių bei ūkio organizacijas. Tuos užsimo-

Anot to laikraščio korespondento R. H. Markha- jimus jie daugumoj įvykdė Albanijoj, Jugoslavijoj, 
mo, visa Vidurinė Europa, turinti apie 120 milijonų Bulgarijoj ir Lenkijoj.
gyventojų, yra komunistų valdžioje, išskyrus Graiki-, Konfiskacijos bei suvalstybinimo būdu jie gali 
ją ir Suomiją. (Dėl Suomijos reikėtų pastatyti klaus-, kontroliuoti miestų pramonę ir kaimo ūkį. Užginčyda- 
tuką). Albanijoj, Jugoslavijoj ir Bulgarijoj komunis- mį socįalizmo vykdymą, jie faktinai prie to eina. Tas 
tai turi beveik pilną kontrolę. Rumunijoj jie valdo vir- jau įvykdyta Jugoslavijoj ir Albanijoj, toli nueita 
šūnes, bet žemesnių sluoksnių dar pilnai nepavergė. Lenkijoj ir Čekoslovakijoj, smarkiai vykdoma Bul- 
Vengrijos komunistai, nors dar nepilnai užima aukš- garįjoj ir daug atsiekta Vengrijoj. Rumunijoj darbas 
ciausias valdžios pozicijas, bet yra tvirtai įsivyravę su eįna sunkiau. 
pagalba policijos ir Sovietų kariuomenės. Vyriaujan- 
čią rolę vaidina Maskvoj ištrenyruotas komunistas - - . . ...
Matas Rakoczy. Čekoslovakijoj komunistai užima at- luomV asmeninę laisvę, pradėjus nuo darbininkų ir keJ° Kristaus gožimo pas Tėvą, 
sakingiausias vietas ir pažingsniu stiprina savo vai- baigiant bankieriais. Masinė priespauda ir priverstinai ->nriw «
džią, nors šiaip jau jie ten švelniau elgiasi, negu kituo- skiepyjama valstybinė pasaulėžiūra visiškai praryja 
se užimtuose kraštuose. Lenkijoj komunistai, socialis- asmeninę žmogaus valią ir nuomonę. Milžiniški komu-į ‘ ' _ „ „ „ .... x
tų padedami, turi valdžioje beveik neribotą galią. jnizmo vadų paveikslai bei statutas gerbiami lyg kokie mokytiniai savo pareiškimu: “Mes tikime, kad esi nuo Dievo iš- begaunama 

Jau nuo 1923 m. komunistai stengėsi užvaldyti Pao°nM stabai. r* ~ '
Rytų Europos tautas. Tačiau jiems nepavyko. Tuomet Rytų Europos komunistai griežtai kontroliuoja įtikėjo. Ir tai buvo svarbiausia:j______ • _ A — •   — a i • i i ■ ..- - . - - - - - — - • •

sparas. Kilo kontrrevoliucijos, ir komunizmas buvo slaptoji policija vartoja terorą.
likviduotas. Bet komunistai savo darbo nenutraukė. į Komunizmas garbina gryną materializmą. Jis tu- 
Cie perėjo į pogrindį ir slaptai palaipsniui ardė sociali- rįs užimti tikėjimo vietą. Tikėjimas būk tai turįs lais- 
lės tvarkos pagrindus. Pagaliau jie susilankė patogios vę, bet religinė veikla griežtai uždrausta. Pravoslavų 
▼alandos. cerkvę komunistai mėgina padaryti savo valstybiniu

Po antro pasaulinio karo, kuriame Rusija atsidū- įrankiu. Katalikų tikybai sugriauti komunistai remia 
rė laimėtojų tarpe, gerai ištrenyruoti komunistų vadai 
ir organizatoriai išsisklaidė po visą Rytų Europą ir, 
pasinaudodami karo suardyta tvarka ir sunaikinta po
litine tautų laisve ir ekonomine gerove, veikiai pagrie-1 
bė į savo rankas pilną ar puspilnę Rytų Europos kon-' 
trolę. Lengva tai buvo padaryti, nes Sovietų armijos J 
besivydamos vokiečius, urmu užėmė šias nualintas ša-j 
lis: Lenkiją, Čekoslovakiją, Rumuniją, Bulgariją, Ven-Į 
griją, Čekoslovakiją ir stambią Vokietijos dalį. Pra-' 
džioje ten buvo griežta militarinė okupacija, paskui 
pasirūpinta įsteigti civilinė vyriausybė — griežtai už- katalikai, bet ir nekatalikai rimtai supranta komunis- 
tempta ant Maskvos kurpalio.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams.... $3.00
Užsieny metams ........................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Protestantų Laikraštis Apie 
Komunizmų

PENKTASIS SEKMADIENIS PO VELYKŲ (Geg. 11) 
EVANGELIJA: Jono 16, 23-30

Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytiniams: Iš tikrųjų, iš tik
rųjų, sakau jums: ko tik prašysite Tėvą mano vardu, jis jums 
duos. Iki šiolei jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gau
site, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas.

Tai aš jums kalbėjau prilyginimais. Ateina valanda, kada jau

“EINU PAS TĖVĄM

Tylus buvo Kristaus atėjimas žemėn. Lygiai tylus buvo Jo 
išėjimas: “einu pas Tėvą”. Nepasitiko žmonių minios Jo ateinan
čio ir neišlydėjo išeinančio. Tos minios dar perdaug išalkusios 
duonos ir sensacijų. Dievo alkis jose dar nepabudęs visu savo stip
rumu. Jos renkasi mielai turgaus aikštėse, buriasi ties pinigų 
mainininkų stalais, su įtempimu seka kiekvieną naujai atvykusį, 
bet kai jos išgirsta balsą To, kuris sako: “Išėjau iš Tėvo... ir einu 
pas Tėvą” nedaug tekreipia dėmesio. Tos pačios žmonių minios.
kurios noriai ėjo pas Kristų, kai Jis gydė ligonius, dalino padau- 
gintą duoną, sunkios buvo tikėti, kad Kristus yra Dievo Siųstasis, 
kad Jis iš Tėvo išėjęs.

Pavojingos yra žmonių minios. Tai sunkiai apvaldoma jėga. 
Sukurstytos jos gali griauti ir deginti šventyklas, žudyti brolius 
ir niekinti savo rankom statytus paminklus. Jos gali tapti kaip 
išsiveržusio vulkano lava, kuri negailestingai užlieja apylinkes. 
Atvesti gi tos minios Dievo Karalystės statyti, o ne griauti, rei
kėjo Kristaus pasirodymo, reikėjo ištisų trejų metų mokymo. O 

Komunistų valdžia varžo ir visiškai naikina visų ka^ tos minios suklauptų Dievo pagarbinti, reikėjo Kryžiaus, rei-

Memorandume pastebė- 
’ ta, kad DP maitinimas pa
skutiniuoju metu ypačiai 
sublogėjo. Pats maistas ne 
tik sumažėjęs, bet ir su
prastėjęs. Per ilgėlesnį lai
ką patirta, kad dieninis 
davinys nebesiekia nusta
tytų normų, o dažnai yra 
300-400 kalorijų dienai 
mažesnis. Daugelį vertes
nių produktų stengiamasi 
pakeisti miltais, žirniais ir 

Kristaus misija žemėje baigėsi Dangun Žengimu. Jį palydėjo bulvėmis. Tokiu atveju ne- 
r. x,., ...j .... « . organizmui

ėję«”. Taip galų gale mokytiniai, nugalėję baimę ir svyravimą, reikalingų ir būtinų vita- 
_ _ . _ _ _ , ... . - ' kas būtų ,ikę žemėje iš visos minų, kuriuos vokiečiai

komunistai turėjo mažiau jėgos ,o tautos daugiau at- spaudą, radiją ir viešus susirinkimus. Daugely vietų Kristaus misijos, jeigu ir mokytiniai būtų išbėgioję? Dabar gi jie pasipildo iš savo ūkio, o jis 
tremtiniams neprieina
mas. Tai, kas tremtiniams 
teikiama iš vokiečių ūkio, 
pvz., mėsa ir bulvės, daž- 

po Kristaus Dangun Įžengimo: nešdami Didįjį Žibintą — Evan- niausiai būna blogiausios 
geli ją, mokytiniai nekartą pateks į tokias audras ir j------ :—
sąmyšius, kad links iš nuovargio kojos ir, rodos, ims gesti Žibin-i 
tas. Tokiu momentu jie užmirš netgi aną pareiškimą: “Mes tiki-.
me, kad esi nuo Dievo išėjęs”...

Didysis Žibintas — Evangelija, nežiūrint didžiausių pavojų, 
tebešviečia ir dabar. Suklumpa vienas nešėjas, stoja vieton jo ki
tas; miršta kuris, perima Žibintą sekantis. Ir taip iki laikų pa
baigos.

Žibinto nešėja yra Bažnyčia. Jos didžioji pareiga yra išsau
goti iškeltą Žibintą iki galo. Gali kilti marios ir ūžti vandenys, 
drebėti žemė ir siausti karai, bet Didysis Žibintas turi šviesti, kol 
paskutinis šios žemės gyventojas, palikdamas žemiškąją buvei
nę, ištars: “Tikime, kad esi nuo Dievo išėjęs!” G.

i perėmė visą Kristaus mokymą kaip Didį Žibintą. Jie turės Jį sau
goti, nešti tolyn, kelti aukštyn, kad visi į Jį žvelgtų ir įtikėtų. Pa
kliuvę audron Genazareto ežere, šio Didžiojo Žibinto nešėjai, mo
kytiniai, šaukėsi Kristaus: “Gelbėk, žūstame.'” Nekitaip bus ir

visokias prieškatalikiškas sektas bei atskalas.
Užsienių politikoj visos Rytų Europos šalys eina 

iš vieno su Sovietų Rusija. Tuo būdu jos dažnai pabrė
žia savo neprietelingumą Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. Tačiau tų kraštų žmonės labai prietelingi A- 
merikai ir skaito ją vienintele savo viltimi.

Taip pasisako protestantų laikraštis. Mums lietu
viams čia nieko nauja. Visa komunistų veikla mums 
atmintinai žinoma, o Lietuvoje krauju užanspauduota. 
Tačiau sveikintina, kad ir angliškojoj spaudoj, ne vien

tų veiklą ir ją viešai paskelbia. K.

kokybės.
Ta pačia proga atkreip

tas ypatingas dėmesys i 
tai, kad nepakankamas ir 
neįvairus maistas neigia
mai veikia tremtinių svei
katingumą, ypačiai vaikų 
ir ligonių, kurių skaičius 
nuolat didėja. Tam pavaiz
duoti prie memorandumo 
pridėtas 3-jo distrikto gy
dytojo raportas apie svei
katos padėtį.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kolitas

5.

Genys

Dičkį su džiaugsmu priimta, bet neilgai 
teko džiaugtis. Paprastai tokie milžinai esti 
ramūs ir geraširdžiai. Dičkis kaip tik sudarė 
išskirtį: jis buvo iš visų aršiausias peštukas 
ir akyplėša. Tokie savumai patys geriausi 
kautynėse. Tik stebėk ir gėrėkis, kaip Dičkis, 
riktelia ir užsimoja dviejų mastų ąžuoliniu 
basliu. Bolševikai mūšio nepriima. “Slon 
idiot“! (dramblys ateina). Ir užsidengę gal
vas, galvotrūkčiais bėga. Kautynių metu Dič
kis visus džiugina, bet ramioj aplinkoj visi 
nuo jo šalinasi, ypač jei trumpoje kovoje ji
sai nesuspėjo savo energijos išeikvoti. O ka
dangi beveik niekados jam netekdavo pilnai 
išsidirbti, nes priešai nuo jo bėgdavo, tai po 
kiekvienų kautynių buvo piktas ir niūrus, 
tarsi pritvinkęs griaustiniais debesys. Var
gas tam, kurs jam po kojų pasipainios. Lyg 
tai džiūgaudamas dėl laimėtos pergalės, taip 
suduos per petį pasisukusiam partizanui, kad 
tas tik žektelia ir ant žemės atsisėda. Visa

dos ieškodavo priekabių, ir nieks negalėjo jo 
suvaldyti. Ne kartą Genys gražumu jį prašė 
nors kiek žmoniškiau susitvarkyti. Dičkis tik 
burbtelia: “negaliu, vade. Perstiprus mano 
kūnas ir persilpna dvasia”. Kas su tokiu da
ryti? Tokį galinčių iš partizanų pavaryti, tai 
reikštų nustoti mažiausia dešimties gerų ko
votojų. Genys kiek galėdamas kentė, bet galų 
gale prieita prie liepto galo.

Pradėta dasiprotėti, kad Dičkis ne toks 
jau apykvailis griaūmedis, kaip atrodo. Pa
stebėta, kad jis su vienu kitu senesniuoju 
partizanu kažką trumpai pasikužda. Matyt, 
milžinas turi kokių sumetimų, ruošia kažko
kią staigmeną. Ir Genys pastebėjo, kad Dič
kis lyg su pašaipa kartais į jį pažvelgia. Jis 
tur būt rezgia kažkokį planą. Vieną kartą 
Dičkis visai be reikalo prikibo prie pačio ra
miausio partizano, kurį Genys skaitė ištiki
miausiu savo draugu. Pradėjo iš jo šaipytis, 
stumdyti ir staiga, pagriebęs už sprando, 
trenkė jį į žemę. Genys, kurs visa tai matė, 
tiesiog įsiuto ir, prišokęs prie Dičkio, rikte
lėjo: “Tu, pasiutęs buliau, už ką daužai šitą 
vaikiną?” Dičkis, piktai deptelėjęs akimis, 
burbtelėjo: “Trauks iš kelio, pienburni!” Ir 
slinko artyn. Genys čiuptelėjo revolverį. At
bėgę jį ginti partizanai staptelėjo, manydami, 
kad šaus. Bet Genys nešovė, tik palenkęs gal
vą, nėrė prie Dičkio ir pagriebė ištiestą jo 
ranką. Ir — įvyko stebuklas! Dičkis suspie
gė iš skausmo, susmuko ant žemės ir, besirai- 
tydamas, trynė savo alkūnę. Visi tik išsižio
jo, nežinodami, kas atsitiko. Peiliu įdūrė? Bet 
Genys peilio neturėjo. Jis tik šyptelėjo, pa
griebė Dičkį už kitos rankos, švelniai paspy
rė koja ir visai prietelingai, net linksmai, jam 
tarė: “Na, kelkis, tu dripčiau, ko taip liurbiš- 
kai atsisėdai?” Ir švilpaudamas, nuėjo sau.

Partizanai, su kažkokia prietaringa baime 
pažvelgę į nueinantį vadą, apspito nerangiai 
atsikėlusį Dičkį ir norėjo pamatyti, kaip ir 
kur jis sužeistas. Bet jokios žaizdos nesima
tė.

— Kas tau pasidarė? Kaip jautiesi? — jį 
klausinėjo.

— Tarsi perkūnas mane įtrenkė, — aiški
nosi dar negalįs susigrabalioti Dičkis. — 
Toks skausmas mane persmelkė, kad sudri
bau lyg pelų maišas. Tas vaikėzas arba bur
tininkas, arba įsikūnijęs kipšas.

— Et! Šiandien į burtus nieks netiki, — at
siliepė viens partizanas - technikas. — Saky
čiau Jis turi kišenėje elektrikinę bateriją, bet 
jokių vėlų, jokių priemonių jo saujoj nebuvo. 
Jo delnas buvo plikas, kaip ir mano. Iš tiesų, 
nesuprantama. Čia kažkokia paslaptis, kurią 
verta ištirti.

Tikrenybėje tai paslaptis buvo tokia, kad 
Geniuks žinojo kaip vartoti išgalvotą rungty
nių būdą “jitsu”, kurs moko, kad žmogaus 
kūne yra net devynios labai jautrios gyslos, 
kurias palietus, per visą kūną pereina didelis 
skausmas, pajėgiąs laikinai susmukdyti stip
riausi vyrą. Visas uždavinys — tiksliai ir 
sparčiai vieną iš tų gyslų sučiupti ir smarkiai 
spustelti. Geniukas tą išmoko nuo savo dėdės 
Viktoro Tautgėlos, kurs anuo metu tarnau
damas lenkų kariuomenėj, susipažino su ja
ponų puskarininkiu. Tas puskarininkis 1905 
m. buvo pakliuvęs rusų nelaisvėn ir, po karo 
išlaisvintas, nebenorėjo grįžt Japonijon, nes 
grjžusiems belaisviams tėvynėje buvo reiš
kiama didžiausia panieka. Paskui bolševikai 
jį paėmė į raudonąją armiją, iš kurios 1920 m. 
jis pakliuvo į lenkų nelaisvę ir įstojo į jų ar
miją. Susidraugavo su Viktoru ir už gausų 
atlyginimą atskleidė jam visas “jitsu” pa

slaptis. Geniukas buvo labai gabus sportinin
kas ir nuodugniai pasisavino tą japonų išra
dimą, bet tą laimikį laikė paslaptyje ir tik 
retkarčiais jį panaudodavo. Susiremdamas su 
tokiu galinčium kaip Dičkis, jis nemaža rizi
kavo. O jei nepavyks skubotai kur reikia su
čiupti, kas tada? Dičkis vienu smūgiu galėjo 
jį sugniuždyti. Tiesa, Geniukas irgi turėjo 
geležines rankas ir buvo vikrus kaip vijur
kas; galėjo išsisukti ir kraštutiniam reikale 
revolverį panaudoti ;pagaliau ir partizanai bū
tų savo veidą apgynę, bet vis dėlto rizikos 
būta nemažos. Prireikė plieno dirksnių prati
mui su “jitsu” ant Dičkio išbandyti. Pavyko. 
Dabar jį partizanai į padanges iškels.

Neapsirikta. Partizanai buvo sužavėti ir 
kažkokiu paslaptingu prietaringumu į jį žiū
rėjo. Pats Dičkis pasikeitė iki nepažinimo. 
Tai visai kitas žmogus. Klusnus, drausmin
gas Geniuko tarnas ir prietelius. Ir su visais 
partizanais kitaip elgiasi. Lyg kuo pažemin
tas, lyg ko susigėdęs. Geniukas jį pamylo ir 
labai tampriai su juo susidraugavo. Kautynė
se juodu eidavo iš vieno, viens kitam padėda
mi. Tokia baisinga talkininkvstė tai tikras 
bolševikams peilis po kaklu. Ir čia neapseita 
be “stebuklo”.

Vieną kartą partizanų būrys bėgte bėgo 
per mišką gelbėti enkavedistų užpultą kai
mą, kurs buvo baudžiamas už maisto nepri- 
statymą. Reikėjo skubiai žygiuoti, nes prane
šimas atėjo vėlai, ir plėšikai galėjo su grobiu 
pasprukti. Genys kaip paprastai buvo prie
kyje, o šiuo kartu taip skubiai “šuoliavo”, 
kad savo būrį tolokai užnugaryje paliko. Jis 
jau išlindo iš miško, o kitų dar negirdėti. Ap
sistojo pasižvalgyti, kokia čia padėtis.

(bus daugiau)



Penktadienis. Gegužse 9. 1947. DARBININKAS

■ !
Į
ii
I

Į Prancūzų Karinės Valdžios 
Bausmė Lietuviams

Lietuviai Anglijon
4.

y

IS KUR KRUVINAS LIETUS i 
Kur Iš Dangaus Krenta Blusps?

‘ ' - -f- ‘ y

Italijos Alpių gyventojus ‘nuo tų- ką.tik išriedėjusių^ 
nugązdino nepaprastas vabzdžių. - 
reiškinys — keliose vietose Kaip žinome, praeitais! 
lijo kruvinas lietus ir krito metais Floridoj siautė ura-* 
kruvinas sniegas. Tačiau ganas. Tuo metu, kai vie- 
šituos, kad ir keistus, reiš- sulas dūmė per marias, už 
kinius nesunku moksliškai 
išaiškinti.

'^4

; į

KRAUJ AS Iš DANGAUS?
Mažoji Marytė Rampazzi 

pažvelgė į savo’ ranką ir 
sustingo iš išgąsčio: ant 
jos rankos nukritęs lietaus 
lašas buvo kruvinas! Apsi
dairiusi. ji pamatė, kad 
viskas aplinkui buvo kru
vinai nudažyta; net nubal- 
tyti akmenys šalykelėj. ir 
tie, buvo raudoni. Marytė 
be kvapo parbėgo į savo 
kaimą. Čia susirinkę žmo
nės nustebę kalbėjosi apie 
šitą nepaprastą reiškinį. 
Gelsvos namų sienos jau 
irgi krauju raudonavo.

Sujudimas nepaprastas. 
Ką tas kraujo lietus reiš
kia? Gal. kaip seni žmonės 
pasakoja, karą, o gal kito
kią nelaimę?..

Vietos mokytojas viso
mis keturiomis stengėsi 
žmonėms išaiškinti, kad 
tie raudoni dangaus kritu
liai nėra kraujas, o tik...- 
Sacharos smėlis.

poros šimtų mylių vienas 
ūkininkas ramiai sau rūkė 
pypkutę sėdėdamas ore 
ant suolelio.

Kažkas užpakaly jo su- 
drioksėjo. i 
kartais

Šis V-173, Laivyno vadinamas “Flying Flapjack”, skaitomas apsuk
riausias lėktuvas pasaulyj. Sakoma, kad tos rūšies lėktuvai bus taip išto
bulinti, kad jie galės pasikelti panaš ai kaip helikopteriai.

gijimą. Išsyk pažiurėjus, Sunkios Dienos Buvo 
Maskvojedrioksejo. Gal lėktuvas ^a^ ^kra^_ atrodo labai len- 

kartais nukrito netikėtai i§>va- ^e2t'j° arklys pats 
ant jo trobos? Ne, lėktuvo įstoja prie karčiamos, 
nebuvo matyti. Staiga jis kun? seimininkas įpratęs 
griebėsi už pakaušio, kur: an^^2 * ma^’ ^aZ'

iš kažkur nukritusi, pada-i^- Arklio smegenyse susi-.užsienių reikalų
- . t ■» * Harn įlcr^iniin tam tiVruc i___ £______

Aš praleidžiau 
o________ _______ _____ .. . . kaip dvi savaites
skardinė sardinkų dėžutė, įnai sustodavo vieto‘ je, mėgindamas
____ __ _ ___ __ , r__ ~ ___________ 2^ " 
rė jam gana didoką gum-idaro ilgainiui tam tikras rjų konferencijoje padary- 
bą. Apsidairęs, pamatė J valzdl4 panašumas t— •_______ - - • • •
kad kieme pilna kiaušinių 
kevalų, dėžių, lentgalių, vi-. . ... _
niu, visokių medžiagalių... : Tačiau gyvuliai gali įsi- įėję

crvtt it* lanai namui inroti. mNebuvo abejones, kad vi
sa tai buvo ‘nukritę iš dan- 
gaus’. Tas reiškinys pasi
rodė ir kitur. Ir labai aiš
ku: viesulo sūkurys pa
griebė lengvesnius daik
tus. kiek panėšėjo ir palei
do žemyn, kur jie. be kitko, 
pataikė ir į pakaušį.

IR ŽUVIMIS LYJA
Keliose Olandijos pajūrio

daugiau 
Maskvo- 
Didžiųjų 
ministe-

Lietuvos Pasiuntinybė 
Londone praneša, -kad:

1. Anglijon kol kas įsilei- 
. . ,. . —. jižiama apie 5;000 — 6,p00 '

rengti- .“finis semęsti!i”; t.fBaltijos mergaičių, betįtik 
y., . pritaikė jiems sankci-jįš Britų zonos u ;
jas ryšium su -Vasario 16i. , - /'^šventės proga Fre.bur-1 2 netrukus, atrodo įus 
ge per-iškilmingą lietusią.7erbuoJaml iyainęms;/fer- 
kolonijos susirinkimą pa- bąms -r vyrat, tačiau vęr- 
sakytomis kalbomis, nes bHS nbętąs.irg.
jos buvo pripažintos- poli--tlktai Bnt« zono^e.: ’ ‘ 
tinėmis ir neleistinomis. 3. Airijoje įsikurti ‘jokios 
Šios sankcijos buvo pri- galimybės žmonėms, ieš- 
taikytos visai lietuvių ko- kautiems darbo, nėra, .ries 
lonijai, uždraudžiant tam Airija turi darbo rankų 
tikrą laiką visus viešus su- perteklių, kurį nuolat me- 
sirinkimus, o kalbėjusieji ta Anglijos rinkon; 
griežtai įspėti. Reikia pa-. 4 emigracijos klausimas 
brėžti, kad minėtose kai- latesniu mastu dar nėra 
bose buvo tik atpasakotos į^rįštas 
lietuvių kovos dėl nepri-:
klausomybės, Lietuvos Ryšium su tuo, laikraš- 
valstybės padarytoji viso- tis “D. N. Z.” praneša, kad 
se srityse pažanga ir dėl D- Britanijos valdininkai 
jos susitartas abiejų impe- jau atvyko į anglų zoną 
rialistinių ir totalitaristi-; tremtinius Anglijos pra- 
nių didžiųjų kaimynų už-Įmonei verbuoti. Numato- 

l."7 puolimas, nors Lietuva lai-įma kas mėnuo priimti iš

Freiburgas. —Prancūzų 
karinė? valdžia, neleido lie
tuviams studentams - su-

ti tiktai 100 svarų bulvių, 
arba 30 svarų kviečių (o 
bulvėms ir kviečiams rei
kia tam tikros priežiūros), 
bananų be jokios priežiū
ros galima užauginti 5,000 
svarų. Bananai nereikalin-’

. , - • • - uuuinuaa, nuis uiciuva. x<a.i-; »*ivuuv mi .u

griežčiausio neutralu- Vokietijos po 12,000 ir iš 
mo ir apeliavo į pasaulio'Austrijos, anglų zonos, po 
sąžinę, reikalaudama at- i 3,000 darbininkų. Darbi- 

i yra verbuojami į 
sę jai laisvai tvarkytis ly-’ anglių kasyklas, tekstilės,

bent tik tiek, kad, nudžiū-

Kruvinu lietau* yra buvę 
veik visose pasaulio daly

se ,tačiau ištikrųjų tai 
nebuvo kraujas.

Tą parodo mokslinis ana- 
lizas.

Šiuo atveju buvo konsta
tuota, kad audra Sacharoj 
susuko smėlio debesis, per
nešė juos per plačiąją 
Viduržemio Jūrą į Italiją, 
kur jie sudrėko ir prieš ke
letą dienų nukrito žemyn. 
Ir nieko nuostabu: juk 
Zundo salyno ugniakalnių 
pelenų debesys buvo at
slinkę net į Europos pa
dangę.

B(* smėlio ir r 
lietaus, kartais dar užeina 
lietus, nudažytas algomis 
ir vandeninėmis blusomis.

Algos (tokie vandens au
galai). be chlorofilo, turi j 

ir jais; 
vanduo atrodo 

kai jame yra 
mažų gyvūne-

plmatė i vaizdu panašumas tarp tj nuotraukų. Rusai tebu-vus st*ebeliams> n^auzy11 _ _ ___
;karčiamos reginio ir veik-‘vo leidę tik dvi minutes Juos- Bananas yra YPatm- g tį teisi ir tei.Įninkai
!smo sustoti. .............. iaik0 būti konferencijų arb^džTo* sę jai laisvai tvarkytis ly- anSHU
i -T-y-. ”7 - ‘77 ^tūkstančiu ^iai su kitomis tarptauti-;metalurgijos pramonę. Tu-
gyti ir labai painių jprati- Tai buvo vienos sunkiau-Šimtai tūkstančių ne teįge besivadovaujant rimomis žiniomis, anglai 

7, kurių taip paprastai sių doplomatinių derybų, JuodukU tuose kraštuose, čiomis valst ybėmis .Be to .yra nutarę .priimti 1.00,000 
negalima išaiškinti, pav.,; kurias tik man yra tekę k^ au£a bananai, minta buyo paiiesti kultūriniai darbininkų, kas su šeimo- 
mokėjimo išeiti iš labirin- turėti, nors aš jų esu pra- llkt^ bananais. Jie valgo !Lietuvos ir prancūzijos‘niis sudarytų visus DP 
to. Sis prietaisas a- leidęs daug. Sovietai tui^ į santykini. Todei tenka ste-* anglų zonoje. Toks DP
menkiecių plačiai vartoja- in vieninteli nasinriešini-Juos’ir samal.a 1 nailtus’.1S bėtis, kad prancūzai taip klausimo išsprendimas y- 

±aXi™. tan?nn greit P^ršo svetimųjų|ra sveikintinas, nes darbo 
XlaX dengU savoZ «kuPan‘« * nenori! sąlygos Anglijoje yra ge-
kiūrės ?iš bananu stiebu^ir užJaustl kltU kulturmgų ir,ros (anglių kasyklose o 
.pluošto audžia sau audek- n.cIai™“8« . ^^’^uŽtos^dveinimlsto nl’ 

. f atitekusių joms tik dėl ių; aukštas atlyginimas ir ne-
Keliose Olandijos pajūrio koridoriais. Tie koridoriai vienas daiktas mieste. Mes t!s"‘ .,to banani\. ?au': geopolitinės padėties. itoli nuo tėvynės, kurią pc

vietose. Fridlande ir Šiau-. kryžiuojasi: vieni jų yra negalėjome nufotografuo- dlY^umo banan° medi ka.r-j Abejotina, ar tokioms tam tikro laiko lengvai 
rinėj Anglijoj, yra užrašy- be išėjimo, kiti veda į išėji-buvome apsistoję. Kiek- tais vadma rupestmgu sąĮygOms esant dp sutiks'bus galima pasiekti, 
tas ir liudininkų patvirtin- mą, kur yra padėta mais- l vieną kartą, kada tik mes Pasauho dar_-. vykti darbams į Prancūzi-Į
tas šitoks atsitikimas: vie- to. Bandomasis gyvulys Išeidavome pasivaikščioti,i_imnku‘ ! ją, jeigu jie neturės rimtų
nos audros metu pradėjo (pav. žvirblis, žiurke, vėž-rmes būdavome lydimi gau- ---------------- garantijų, užtikrinančių

ir t t na^ria_ sios delegacijos, suside-į Ar manote, kad vieniems laisvo žmogaus teises—žo- 
dančios iš slaptosios poli- Dįevas ieido mirti bekovo- džio , spaudos, susirinki- 
cijos ir juokingų unifor- jant už civilizaciją ir Baž-'mU ir judėjimo laisves, 
muotų vaikų. įnyčią, o kitiems gyventi -----------------

Vieną dieną, kada foto- susįdejUs rankas į kiše- C----- -- ___ _ __ __ ū _1
grafams buvo leista jeiti į nįus arba ilsėtis rožių pa- šimtą mokytojų, 
konferencijų salę, mes tai-ta.Įe? Fr. Ozanamas. Georgės Herbert.
atlikome greit ir švelniai.!-----
Mes buvome šešiese ir at-! 
stovavome prancūzų, ang
lų ir amerikiečių fotogra-; 
fams bei spaudai. Čia nie
kas neleido laiko veltui. 
Mes fotografavome ir tai 
darėme paskubomis. Po 
to išsinešdinome. Aš net 
negaliu dabar prisiminti 
daugiau, kaip kas atrodė. 
Aš padariau 6 ar 8 nuo
traukas.

Juokingas dalykas. Mes 
buvome vieninteliai kores
pondentai, kuriems buvo 
ti net viešbučio, kuriame 
leista įeiti į konferencijų 
salę. Visiems rašytojams 
(supr.: korespondentams, 
red.) nebuvo leista įeiti.

Kartą CeciLDixon, Gan- 
nett Newspaper korespon
dentas, ir aš buvome areš
tuoti. Iš viešbučio mes blo
game ir šaltame ore, per 
sniegą keliavome į turga
vietę, kur tikėjomės pada
ryti keletą nuotraukų. Vos 
tik spėjome iš po apsiaus
tų išsitraukti savo foto a- 
paratus, prastai apsiren
gęs policininkas mosikuo-| 
damas rankomis ir šauk-; 
damas bėgte atbėgo prie! 
mūsų. Kol jis mus pasie-1 
kė, aš vis dėlto padariau! 
porą nuotraukų. 

Taip rašo amerikietis fo
tografas R. Kenny.

merikiečių plačiai vartoja-;jo vienintelį pasipriešini 
mas gyvulių “psichologi-. mą mums, fotografams — 
jai” tirti. itai buvo tas, kad mes foto-

Toks labirintas padary- ’grafuojame.
tas iš dėžės, pertvertas Mums buvo uždrausta

I
į

tas iš dėžės, pertvertas
į sienelėmis ir suskirstytas ’ fotografuoti beveik kiek-

lyti — žuvimis! Tegu ten lys, krobas ir t. t.) padeda- 
nebuvo pačios gerosios, di
džiosios žuvys, bet vistik 
žuvys. Sunku pasakyti, 
kas tas žuvis nunešė į de
besis. bet reikia manyti,

mas į centrinį tokio labi
rinto skyrių, ir turint lu
bas iš stiklo arba vielos 
tinklo ,galima stebėti, kaip 
gyvulys ieškosi iš to labi- 

kad buvo audra, kuris su-Tinto išeiti sau kelio. Seka- 
suko vandenį ir tą sūkurį ma jo elgesys, jo paklydi- 
su visomis žuvimis nušine- mai ir laikas, per kurį jis, 
šė. pagaliau, išėjimą suranda.

Pasitaiko, kad lyja var-! Eksperimentas kartoja- 
lėmis, nors ore nesimato nė!ma tol, iki gyvulys įpranta 
vieno gandro, kurį galima rasti iš labirinto išėjimą 
būtų apkaltinti jas išme-jnesuklysdamas. Tuomet 
tus. Iš P. Amerikos kartais'skaitoma, kad “pažino” la- 

Į atneša į vandenyną ištisus birintą.
Į , 1 • • >* • -TT- * t   •  2—. __ »

ije vėl užtinkama uodų. to išmoko?
Taigi, ir ‘kruvinas lietus’j Pirmą kartą padėtas į 

aukštutinėj 
toks oro ir vėjo padarytas;
stebuklas,

! ___________________________

. - ■ Iplaštakių spiečius. Krušo- Klausimas, kaip gyvulysaudonz.mio, je užtinkama uodų

be chlorofilo, 
dar raudonų dažų, 
nudažytas 
raudonas, 
daug labai 
lių. vad. vandeninių blusų.

Kartais pasitaiko, kad. 
skrendant didesniam 1 
tik išsiritusių plaštakių ar 
bičių spiečiui, irgi nukrin
ta keletas ‘kruvino lietaus’ ko negali būti lengvesnio, 
lašų. Tie lašai atsiskiria kaip išaiškinti įpročių at-

Ar Gyvuliai Galvoja?

Gyvuliai įsigyja įpro
čius, 
mas.
čius. Tai paprastas gabu- 
mas. kurį turi ir žemiau- 

ką šieji gyvuliai.
Dar prieš dvidešimt me

tų buvo manyta, kad nie-

!

%

nyčią, o kitiems gyventi
Gera motina vertesne už j

1 
Georgės Herbert.

Kvėdarniškiai, 
Atsiliepkite!

Žemaičiai kvėdarniškiai, š 
So. Bostono ar apylinkių, kurie 
domitės vieno savo parapijiečio 
likimu Europoje. užeikite i 
‘Darbininko’ administraciją pa
siimti jo laiško.

? 
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

bar 
kių

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- d 
Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- « 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 «

Mt.Washingtqni 4 i

Italijoj yra labirintą gyvulys, žinoma, 
sukinėjas, kaip pakliūva: 
įeina į artimiausią korido
rių ir, negalėdamas išeiti 
juo iš labirinto, grįžta at
gal. Kartodamas bandy
mus, jis kaskart mažiau 
klysta, beieškodamas išė
jimo.

Greitumas, kuriuo gyvu
lys išmoksta be paklydimų 
išeiti iš labirinto, kartais 
yra nepaprastas, pav„ bal
tosios žiurkės. Pirmą sykį 
jai reikėjo 45 minučių išė
jimui rasti, trečią kartą ji 
klaidžiojo jau tik 7 min., o 
dešimtąjį kartą be klaidos 

į? per kelias sekundes rado 
J išėjimą.
X Pirma norėta šitą moky
ti; mosi mechanizmą išaiš- 
$ kinti su asociacijos pagal- 
a ba. Bet buvo nustatyta, 
a kad ir atėmus jutimo or- 
§ ganus (regėjimo, uoslės, 

klausos ir net lytėjimo 
jautimą) nepailgėjo dėl to 
mokymo laikas. Tada imta 
manyti, kad tik raumenų 
jutimas yra tokio įprati
mo pagrindas. Bet lieka 
nesuprantama, kodėl tie 
muskulai “registruoja”

Kuris Vaisius Yra 
Nuostabiausias?

I

»

Visai saugu pasakyti,
tik teisingus gyvulio žing- kad nuostabiausias vaisius 
snius ir užmiršta klaidin- yra bananas. Ant tokio 
gus. ploto, kur galima užaugiu-

VIETOS KAIP

DĖL FORDO
PATARNAVIMO

r *•* f *■? ' M ■ •** " *>* w ■> O '

Jūsų Fordo Dyleris 
paįysta Jūsų Fordų geriausiai!

1



DARBININKAS

gyvena
Penktadienis,' Gegužsė 9, 1947

ar prabangius namus Nevv 
Yorko centre — Manhat- 
tan.

^ahėįoriatojatštoyai mėgstą prabangiai 
paulioti- užsienyje.pątdibti^užšięnyję.-— Kopūstų šalies piliečiai, 
Jihkątaj trigubus aūierikoniškusįteikus. — Mo-- 
Totoyoir Gromykosavaitgalio rezidencijos New 

. ’.— Baliai sovietų konsulate ir 
— Ką. p^eika komisarų žmonos A< 

, ' — IstorijaTapie tris Ehrenburgo “siū- 
- Kaip Gromyko duktė buvo pabėgusi gė 

lių pardavinėti kryžkelėje.

Yotko-užhiiesty ie.
i ’ -1 ■ * * tz • •

gmgasadoj.,-; 
menkoje?
tus . -

- ‘
Ik ' z ■

J.
koja, kad jie daug nesi- jais mandagūs. Kai jie 
juokia, naujai atvykę pir- perspėja dėl greito važia- 
ma žiūri į visas ameriko
niškas gėrybes su nepasi
tikėjimu, I 
tai propaganda, bet ir vė-' pateisintų.
liau jie vengia USA gausu-: Gyventojus tas nervina, 
mą pagirti,- nors 
kuoti prie progos 
sako. .

Per angliakasių
rusams nebuvo galima lai

šku pristatyti kokio tai da- 
llyko. Vienas bolševikas su

vimo, rusas atsako:
— Aš važiuoju paimti 

laikydami, kad i Molotovo! Lyg tas viską
i 

pakriti- ir 
neatsi- ’

streiką
I

I
I

• buvo atsitikimų, kad 
vaikai įsikiša į savo dvira
tį ar “džeiapę” raudonąją 
vėliavėlę ir pamatę sovie
tų automobilį rėkia:
— Ir aš važiuoju Molotov 

vo reikalais!
Vienas rusų ‘. kaimynys-

NUOTYKIS NEW YOR
KO RESTORANE

Vieną vakarą į vieną 
New Yorko restoraną į- 
slinko užsienietis, vedinas! 
aktore. Moteris pasirinko ■ 
gana nuosaikų užkandį,! 
bet jos palydovas — “susi- 
šildė” kaviarais, keletą 
gurkšnių vodkos, sutvarkė 
tuziną austrių, suvalgė 
sriubą, salotas ir trigubą 
steiką, vėliau tą vakarienę 
“nuplovė” šampanu ir už
baigai užsisakė puodą flo- baldais. Paliai rūmus yra 
rentiniškos kavos. ‘116 akerių parkų ir priva-

Sąskaita pasiekė 50 do- tus pliažas maudymuisi, 
lerių, tačiau tas užsienie- Už tą prabangią rezidenci-

Amerikos
tvirtovę,1

i

KOMUNISTAI MILIJO
NIERIŲ NAMUOSE

Taip, Sovietų užpirkimo 
komisija buvo išsinuoma
vusi buvusią 
“kapitalizmo”
pusantro milijono vertą 
Morgano namą. Rūmai tu
ri 48 kambarius, kaikurie 
jų su Liudviko XV stiliaus 

Paliai rūmus yra

' C;

* Per visą karo metą Japonijoje saldainės buvo retenybė ir vaikai bu
vo aplenkti nuo to malonumo. Dabar, kada amerikiečiai laiko Japoniją sa
vo valdžioje ir ten atvežama iš Jung. Valstybių nemažai saldainių, taigi ir 
sudaro vaikai eiles, kad gauti tų skanėsių.

panieka prabilo: Vienas rusų < kaimynys-
— Rusijoje mes tvarko- tėję gyvenąs amerikietis 

mės geriau, negu jūs. Pas! 
mus nėra streikų.

Jis tik nepasakė, kad 
streikas Rusijoje yra lai
komas kontrevoliuciniu 
veiksmu, kurs baudžiamas dę... Tačiau savo didžiuo- 
mirtimi... siuose namuose jie šūkau-

Kitą kartą dvi rusės nu- na. kaip milijonieriai... 
ėjo į “dešimštorį” ir viena Taip amerikiečių spauda 
ėmė stebėtis, kaip čia daug aprašo Jungtinėse Valsty

bėse gyvenančius Krem
liaus pareigūnus. ■-

Dr. J. Prunskis.

kalba:
— Kai jie atsigabeno, 

mes labai stengėmės juos 
pamėgti, bet jie nesidavė. 
Jie kitokie, lyg ko išsigan-

i

Sovietų moterys perkaKai į USA buvo atvykęs
Molotovas, tada dar buvo daug. Netaip seniai ketu- 

maisto trūkumas, rios iš jų atvykusios į vie-

RAUDONASIS .
“GRAFAS” Į

Bet tai dar ne galas: Ru-| didelis maisto trūkumas, rios iš jų atvykusios į vie
ši jos atstovas prie Jungti- šeimininkės turėjo vargo:ną Nevv Yrorko parduotuvę' 

tis sumokėjo, išmesdamas ją bolševikai vien metinės njų Tautų - ___ _ ' " ’ .
dar patarnautojui 10 dole-' nuomos turėjo mokėti mvk0 išnuomavo dar vie-Račiau sovietų konsulate'galėjo sutalpinti į erdvų 
rių “tipą”. ! 15,000 dolerių. ’ ----- •»— -- ----

Pasirodė, kad tai nebuvo, 
koks “kapitalistas”, prie-j 
šingai, tai — proletariško-' 
je visuomenėje sukeltais 
pinigais — iš Sovietijos 
atvažiavęs bolševikas - ra
šytojas ir propagandistas.

Jungtinėse Amer. Vals
tybėse šiuo metu yra apie 
1,200 Rusijos įvairių ofi
cialių pareigūnų, tuo tar
pu, kai Rusijoje tėra tik a- 
pie pusantrp šimto USA 
diplomatinių tarnautojų.
SOVIETAI PERKA NUO

SAVYBĘ AMERIKOJ
Kaip toliau rašo “Ame

rican”, iš Rusijos sugrįžę 
Amerikos žurnalistai pra
neša, jog Sovietuose mili-į 
jonai žmonių savo gyvastį 
palaiko tik juoda duona ir 
kopūstų sriuba, bet jų pa
siuntiniai užsie n i u o s e pany steigėjo Pratt rū-' 
stengiasi gyventi kaip mi- mus rusai įsigijo pripuola- 
lijonieriai. miems Molotovo ir kitų

Visų pirma, rusai Ame- Kremliaus didikų atsilan- 
rikoje daug perka ir nuo- kymams į Ameriką. Juose 
moja namų, žemės. Sovie- yra 50 kambarių, 35 prau- 
tų vyriausybė jau tiek y- syklos, marmoro laiptai, 
ra įgijusi Jungtinėse Vals- sienos išmuštos iš Euro- 
tijose nejudamojo turto, pos importuotomis lente- 
kad ji yra pralenkusi šioje lėmis, teniso aikštės ore ir 
srityje bet kurį kitą kraš-. viduje, vyno rūsys, kur ga
lą. Ii tilpti tūkstantis bonkų ir

_  Andrėj Gro-isurasti pusę svaro mėsos, i tiek prisipirko, kad nebe-Į 
____  j_  _ • _ taZion Iznncnloto' oro elitą lninti i ottIvii1

ną rezidenciją iš finansi-'Molotovui suruoštose vai- limuziną ir šoferis turėjo
Kaimvnai skundėsi kad ninko Mills našlės. Gromv-'šėse stalai linko nuo riebių sugrįžti paimti antrą kro- rvaimynai SKunaesi, Kaa __,vinipenkias

gyvena
rusai savo pliaže organi- ko su šeima per-z-_, dienas

Nevv Yorke.

paršiukų, kurių nasruose vinį.
kyšėjo po keptą obuolį, Ką jos perka? — Viską: 
milžiniškos lėkštės lašišų? baltinius, “nailons“, lini-

< 1 LločLl čaVU UI _

stmauda°iSu p^ti^^lS-HoMPlaza, Nevv Yorke. miizimskos leKstes lašišų, i Dalumus, "naiions , nm- 
kraustydami jie kaip pra- kur Pr‘ie jų priskirta net kaln^i ikrų, dėžės vodkos nes paklodes, užvalkalus, 

_• trys tarnai. Į išnuomotą
Ūko” apie’ 25^000 dolerių rezidenciją naujasis rau-, .

donasis “grafas” atvyksta Molotovui vykstant į so- linę 
i -i i* i • j- i t i o f i: tnrimiia covroiforolinnirL

kraustydami jie, kaip pra- 
ineša USA laikraščiai ,pa-

!nuostolių: šilkinės užuo- . . «
laidos sunaikintos, sienos ^k savaitgalio praleisti, 
išbraižytos ir išraižytos Savo konsulato tarnau- 

savininkams teko skųstis vakarinėje miesto dalyje 
net valstybės sekretoriui pirko 46 butus turintį vieš-
Marshall. Dabar rusai iš butj, ir dar ruošiasi pirkti praneuziskuoju vynu, 
tos rezidencijos išsikraus- daugiau, 
tė, nusipirkdami netoliese MnKVKI < RI VA> 
pęanpia kita ---- Pratt ru- •D‘KYKEAKLbŲ VAI

KAMS NEVV YORKE
Sovietų pareigūnų vaikai

ir šampano, su gausiais, vis imdamos geresnius, 
uniformuotais liokajais, i Rusas, patekęs į universa- 

'i krautuvę, mėgsta 
vietų turimus savaitgalio pirkti daug sportinių mar- 
poilsio namus Amerikoje, J škinių, vis kuo šviesesnės

prekių ir kaip pigu.
— Taip, bet tas išspausta 

iš išnaudojamo darbinin-! 
ko prakaito, — atsiliepė, 
kita pagal politinę liniją.' 
nutylėdama, žinoma, kad 
pačioj Rusijoj darbininkas 
išnaudojamas, prakaitas 
spaudžiamas, o nėra nė 
pačių reikalingiausių pre
kių ir kainos neprieina
mos.
K^ APIE BOLŠEVIKUS 

PASAKOJA KAIMYNYS
TĖJE GYVENANTIEJI
Rusai laikosi nuošaliai. 

Gyvendami savo vasarvie
tėse jie nesilanko į priva
čius namus ir nekviečia 
kaimynų į svečius pas sa-Į 
ve. Eidami į krautuves ei
na grupėmis, užkalbinti 
atsako (gera anglų kal-

j
I

t
I

nuomos laiku nemokėio ir tojams New Yorke rusai Pirma J° buvo gabenami spalvos. Kai į USA buvo ba), kad jie angliškai nenuomos laiKU nemOKejO ir __• _ • Ji..- cnnVvpyimiai vulo-in kuriu atvvkps hnlseviku rašv’tn- snnranta ir iu šoferiai ne-

esančią kitą — Pratt rū
mus.

RC MAI NEVV YORKO 
UŽMIESTY MOLOTOVO 

SAVAITGALIAMS
Tuos Standard Oil Com-

sunkvežimiai valgių, kurių atvykęs bolševikų rašyto- supranta ,ir jų šoferiai ne-, 
tarpe netrūko nė dėžių su jas Ehrenburg, jis užsisa- atsako į amerikietės nusi-| 
------ --------- x....... .  net tris drabužių eilutes šypsojimą.

Atsikraustant gyvento
jai juos priėmė palankiai, 
net iškeldami raudonąją ir 
žvaigždėtąją vėliavą, bet j 
vėliau kaimynai ėmė nėr-į 
vintis, kai pamatė, kad 
bolševikai užleidžia Mor- 

vėjeles, ne-

BAČKUTES IKRŲ DĖL lo5 dolenus kiekvie"
GROMYKO Į ą*

kad Gromyko KAIP AUKLĖJAMI RU
SŲ VAIKAI NEW

YORKE
Žmonės, gyvenantieji 

rečiau kaimynystėje

Sakoma,
kas mėnesį gauna iš Rusi-, 
jos bačkutę ikrų. Gana re-i

įturi savo privatinę moky- taj ruga tarnautojai lanko 
įklą, kuri 5ra įsnuomuo- restoranus. dar rečiau: 
i tuose ponios Bliss namuo- amerikiečius pas'
įse (jų verte — 270.00. do- save į buta> bet jeįgU toks sakoja, kad ir jų vaikai 
llerių). Čia mažieji raudo- - - - - - -..............
nukai studijuoja r-** _
Marksą ir Leniną rūmuose,ma . vakarų pa- kyklos juos vežioja sovie-
ispuoštuose Italijos mar- šaulyje per paskutinę pusę tų šoferiai, puošniose liv- 
murais ir ištaigingais židi- šimtmečio nebėra įprasta're jose (uniformose).

Toje mokykloje yra apie 
su 70 rusų vaikų. Neseniai 

rusų ruoštuose sunj-iu užkandžiu, tada at-‘spaudoje buvo žinia, kad 
pasakoja,. ejna žuvys, 1

- - - bolševikų gano parku vejeles, ne-
kviečiasi amerikiečius pas'mokyklos New Yorke, pa- piaustydami žolės, kad jie 

- _ , _ . .. va\kai apsitvėrė aukšta t----
atsitikimas būna, tai vai- mėgsta ištaigingą apsirė- pratto rezidenciją, kad jie 

apie gjų ir gėrimų pasirūpina- dymą. Į mokyklą ir iš mo-‘važinčja Cadillac'ar kitais 
UOS P i- i_ _____ i______ ____ t i

apsitvėrė aukšta tvora

išpuoštuose

Maskviečiai ypač mėgs-elektriniai vargonai, ku
tą užmiesčio puošnius na- rių vien atnaujinimas kaš- 
mus Long Isiand pajūryje tavo 40,000 dolerių.

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS

Skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis. Šventadieniais 

ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo

Juozapo Skvirecko
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejus.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
"Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina - -
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite:
“Darbininkas”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

JAU PERSPAUSDINTAS 
ŠV. RAŠTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas“ perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

aukštos klasės automobi
liais su neįprastu greičiu, 
mažai tepaisydami kelei
vių. USA policininkai suniais.

Korespondentai, kurie 
dalyvavo i 
priėmimuose, pasakoja,Įeįna žuvys, kepsniai su turima sunkumų iš jų iš- 
kad bolševikai dar mėgsta šampanu bei vynu ir gau-.kolektuoti mokestį už su
giedoti internacijonalą i us raginjmas — gerti, naudojamą vandeni, ir jie 
kur yra eilute: “sukilkite1 o-erti .' ------ ' —
jūs išbadejimo kaliniai ,j Klausimas — iš kur jie! 
bet čia atvykę bolševikai gauna pinigų. Panašių A-i 
apie badėjimą, toli gražu,;merikos tarnautojų užsie- 
negalvoja... 'nyje įeigos ribotos, bet tie,

kurie pažįsta rusų gyveni-; 
;mą užsienyje ir pačioje;
Rusijoje, tvirtina, kad ko- 

!munistinėje santvarkoje! 
kiekvienas pakilimas poli-! 
tinėje galybėje surištas su! 
riebiomis įeigomis...

KOMISARŲ PONIOS 
1 Amerikos aukštesnių 
į valdininkų žmonos pašte-4 
bėjo, kad rusų moterys 
atvyksta į USA gana pa
prastais drabužiais, greit 
po dvi. po tris, pasiėmu- 
sioš vertėją eina į parduo- 

Pranašas Elijas tuves ir pasipuošia ne tik 
naujomis suknelėmis ir šu
kuosenomis, bet ir bran- 
giomis, specialiai pasiūto- 

ir prašau prisiųsti man “Pranašystes Apie Pasaulio :mįg futromis. Ypač jos 
mėgsta ronių kailius 

......................................... .............. ..............................  (scal) ir persų avinėlių, 
■taip kad tas proletariato 

.......................... .................................... .........................  atstovų žmonas sunku be- 
! išskirti nuo milijonierių. 

.........................................................................................!SSSR ambasadoriaus No
vikovo žmona daugelio lai
koma geriausius drabu
žius visoj Amerikoj nešio
janti moteris.

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigę?...
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 

pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PA
BAIGĄ’’. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą’’.

Vardas .........

matyti: pradedama su ke-l 
lėta stiklelių vodkos.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.

---------------3----------------- -------------------1------’ -— ~

'neleidžia įeiti į vidų pažiū
rėti skaitliukų, rodančių 
kiek vandens išvartota — 
esą, tas pastatas naudoją- 
sis diplomatinės neliečia
mybės teisėmis...

Mokytojai toje mokyk
loje visi rusai, tik anglų 
kalbos mokytojos — dvi iš 
Britanijos atga b e n t o s 
mergaitės. Amerikiečių 
dėl kaikurių sumetimų 
vengiama pastatyti sovie
tų vaikų mokytojais...

NUOTYKIS SU JA U- 
NĄJA MILIA

Tačiau, kaikurie vaikai 
kartais užsikrečia “jan
kių“ idėjomis: pereitą va
sarą Gromyko 9-nių metų 
dukrelė Milia išsmuko nuo 
savo globėjų, prisiskynė 
gėlių ir artimiausioje 
kryžkelėje ėmė tas gėles, 
pardavinėti tuo keliu pra-! 
važiuojantiems... Kai ją 
surado ir grąžino atgal, ką 
darė papa Gromyko, kad 
apvalytų ją nuo kapitalis
tinių polinkių, laikraščiai 
nerašo...

Amerikos valdininkai ir 
prekybininkai, kurie turi 
daugiau santykių su čia 
atvykusiais rusais,

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P, 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuo
se rinkdavosi i berželiais nukaišytas sekly
čias ir ten suklau[>ę prie Dievo Motinos pa
veikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

•Darbininke" galima gauti GEGUŽES 
MĖNESIO knygute, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge

gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c.
Norintieji knygutę įsigyti. įdėkite ; konvertą 50c ir šią iškarpą iŠ 
užadresavę:

“DARBININKAS”,
366 Mest Broadvvay, So. Boston 27, Mass,

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

Šiuomi siunčiu 50c ir prašau prisiųsti man “Gegužės Mėnuo" kny« 
gutę. . J

Vardas ......................... *- ....... - —........
Adresas

į

I

£

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENĮ, 

BIRŽELIO 1 D., 1947 
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno aikštėje

Brcvkton, Mass.
•T valandą po pietų

Dr. Antanas Bružas, pamokslininkas.

?yrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!
. ....... 1



Šv. Juozapo Draugijos 40 Metu Sukaktis
Penktadienis. Gegužsė 9. 19-17 DARBININKAS

kolonuose
CAMBRIDGE, MASS.

»•

*
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pri-

Mūsų Sesutės ir 
vaikučiai dalyvavo 
Kadangi pamaldos 

v. iki 7 v. vakare,

mišias atnašavo
P. šakalys. Tai

; Balandžio 13 d. p. J. Totino 
tSutkiūtėi iš Somerville, Charl- 
sgate ligoninėje pergyveno sun
kią operaciją. Ligonė po opera
cijos baigia pasveikti namuose.' 
Linkime p. Totino greitai pa
sveikti.

kun. Ša- 
kad jo tėvelis negalėjo 

bet jo

Sekmadienį, gegužės 4 d..
30 vai., šv. 
naicijantas kun. 
buvo jo pirmos iškilmingos šv.
mišios. Mūsų N. P. P. Švč. baž
nyčia tą dieną buvo perpildyta 
žmonėmis. nes primicijantas 
kun. P. šakalys buvo mūsų pa
rapijos veiklus jaunuolis ir cho
ristas. Gaila, kad kun. šakalio 
įšventinimas buvo pagrįstas di
džiausiu skausmu, nes prieš pat 
jo įšventinimą mirė jo tėvelis. 
Žinoma, buvo skaudu 
kaliui.
pamatyti jį kunigu, 
džiaugsmas tą skausmą pervir
šijo. kada Kristus savo tarno 
ranką patepė šv. aliejais, pa
skirdamas jį savo ištikimu tar
nu. Mes visi Cambridžiečiai. pa
gerbdami kun. Šakalį, reiškiame 
jam giliausią užuojautą dėl jo 
tėvelio mirties. Garbė mums 
Cambridge lietuviams, kad mes 
iš savo parapijos išauginome 
Kristaus tarną. Linkime kun. 
P. Šakaliui geriausių sėkmių ir 
Dievo palaimos.

Sekmadienį, balandžio 27 d., 
parapijos svetainėje buvo rodo
mi paveikslai iš Lietuvos. Pa
veikslus rodė p. Beleckas. Pel
nas ir aukos sumoje $255.60 pa
skirtos Lietuvos tremtinių šel
pimui per BALF. Aukavo po. 
$10.00 — kun. Juškaitis. U. Že
maitienė. p.p. Monkai; po $5— 
M. Mockevičienė. M. Norbutas. 
I. Sutkus. A. Burokienė. p. Šir- 
kienė. A. Rimša. A. Daukantas 
ir daugelis kitų, kurių neužra
šyta pavardės. Daugeliui iš mū
sų gal atsidarė akys, nes tai 
buvo proga pažinti rusų bolše
vikus ir kaip jie žudo mūsų bro
lius Lietuvoje. Tikrai Cambri-į 
džiaus lietuviai šiuo tarpu labai 
dosnią ranką ištiesė mūsų tau
tos kankiniams.

ey-Šiomis dienomis šv. Juozapo pašalpinė draugija. Lowell. Mass., minėjo savo 40 metų 
vavimo sukaktį. Balandžio 27 d įvyko šaunus bankietas Lietuvių klubo svetainėje. Šiame vaiz
de matome iš kairės į dešinę, priekyje. Juozas Cironis, finansų raštininkas; Vladas Paulaus
kas. vice pirmininkas; Ignas Rjnaneckas, pirmininkas; Raimondas Stanulionis, raštininkas; 
antroje eilėje — Tarnas Veršiai kas. Stasys Kundrotas, direktorių tarybos nariai; Petras Sau- 
lenas, iždininkas; Mykolas Andriuškevičius, kasos globėjas; Jonas Gudialiunas, maršalka.

----------—---------------------------- ♦ _____________ ♦------------- ---------------------------  
kiai įvyks gegužės 23 d. vaka
re. Hotel Vendome. Bostone.
Kviečia visus dalyvauti. Jeigu 
norite gauti tikietų ar daugiau 
informacijų.

i P-
St. John St.

1947 m. Kristaus Nešiotojai
Sekmadienį, geg. 4 d. mūsų 

parapijoj įvyko Pirmos Komu
nijos šventė. Net 17 berniukų ir 
mergyčių priėmė Jėzų pirmą 
kartą į savo nekaltas širdis. 
Kun. dr. Mendelis įvedė grupę į 
bažnyčią, kur jie atnaujino savo 
krikšto įžadus. Jis atnašavo mi- 

išias ir pasakė pamokslą lietu
viškai ir angliškai. Po mišių vi
sus įrašė į Rožančiaus ir Škap- 
lierio Brolijas. Sekantieji tapo 
gyvomis monstrancijomis: Ar- 
lene Adams, Mary L. Joyce 
Beckman, Tomas Bell, Anna 
Mae Bright, Coyoca Donaldas, 
Jeronimas Denkevičius, Anto- 
nia Dimarco, Patricija Eisenho-

žmonių susirinko į Baltimore 
Stadium Dievo maldauti malo
nės Rusijos atsivertimui. J. M. 
Vyskupas Sheehan sakė pa
mokslą ir davė palaiminimą Švč. 
Sakramentu.
mokyklos 1 
pamaldose.
buvo nuo 6
mūsų kunigai dėl šv. Valandos 
mūsų bažnyčioje ir dėl išpažin
čių prieš pirmąjį jienktadienį 

• negalėjo dalyvauti. Begalo gra
žų įspūdį sudarė bendras visų 

■ mokyklų vaikučių giedojimas 
. per pamaldas.

vienas
sve- 
šau- 
nri- 

Sve-

Tą pačią dieną, parapijos 
tamėje suruoštas 
riaušių bankietų. pagerbti 
micijantą kun. P. šakalį,
tainė buvo perpildyta žmonėms. 
Daugelis negavo vietos. Bankie- 
to rengimu rūpinosi kun. P. J. 
Juškaitis. vadovaujant kun. J. 
Dauniui ir p. B. Žilienei. Ištik- 
rųjų, p. B. Žilienės rūpesčiu 
bankietas tikrai buvo sėkmin
gas. p. B. Žilienei pagelbėjo se
kančios šeimininkės: pp. Ajaus- 
kienė. Kirslienė. Zaveckienė. M. 
Jankauskienė. A. Ambrozaitie- 
rė. Tocionienė. E. Daukantienė 
ir Pilkonienė. Sodalietės. vado
vybėje p-lės A. Žiliūtės, patar
navo svečiams prie stalų. Kun. 
F. Bekša rūpinosi stalų tvarky
mu su padėjėjais pp. A. Zavec- 
ku. J. Mockevičių. Žiliu ir M. 
Norbutu. Seselės ir Sodalietės 
išpuošė svetainę. Toastmasteriu 
buvo kun. J. Jakaitis. MIC. Mu
zikėlę programos dalį išpildė 
parapijos choras, vadovybėje p. 
M. Karbausko. Choras sudaina
vo keletą dainelių. Solo daina
vo p-lė Skibauskaitė: duetą pa
nelės V. Jankauskaitė ir E. Za- 
veckaitė. Visi bankieto dalyviai 
pilniausiai buvo 
rengimu. Garbė 
kad jos sugebėjo 
šaunų bankietą.

Loweil, Mass. — Balandžio 27 gražus skaičius žmonių. Choras. į nia nirnarP0 Patricija Eisenho- 
d. šv. Juozapo lietuvių pašaipi- ponios Izabelės Degutienės va-jwer, charles Earl Hill, Povilas 
nė draugija minėjo savo 40 me- dovybėje. puikiai atlieka savo: 
tų gyvavimo sukaktį šauniu pareigas.

tai kreipkitės pas bankietų Lietuvių klubo svetai- 
Florenciją Kavaliauskaitę,'nėję. Įžanginę kalbą pasakė p.

Ignas Ramaneckas, 
'pirmininkas, ir taipgi sukalbėjo tinų intencijai. Bendrai eis prie 

Daugiau Norwoodo žinių tilps maldą. šv. Komunijos Moterų Sąjungos
kitame "Darbininko" numeryj. Pasistiprinus skaniais vai- narės. Taip pat eis ir šv. Vardo 

giais. pirmininkas p. Ignas Ra- draugijos vyrai. Po mišių įvyks 
maneckas perstatė p. Vladą bendri pusryčiai parapijos sve- 

' Paulauską, vice pirmininką, tainėje.
toastmasteriu. kuris plačiai pa- -------------
—.... j draugijos nuveiktus Pastaruoju metu įvyko net

trys laidotuvės mūsų parapijo- 
Svečių kalbėtojų nebuvo. Kai- je. Pasimirė Jonas Matulis, 

bėjo vietiniai ilgamečiai draugi- Morta Skaparas ir Jonas Vait- 
i - veikėjai, būtent, kevičius. Visoms jų šeimoms 

pirm. Ignas Ramaneckas, kuris reiškiame užuojautą nuliūdimo 
.jau 12 metų yra draugijos pir- valandoje. Amžiną atilsį duok 

; seniausias draugijos jiems, Viešpatie!
.narys p. K. Kujutys; p. J. Ru- ________ j

Visiems labai gerai pažįsta-į 
p. H. Valenti- mas, adv. Algirdas Politis su Makarauskas,

i----- »•->— _7”J‘ ----- O J" nas ir kiti. ijo žmona susilaukė naujo šei- kas, Fay Elena Garcia, Jacque-
p. E. Novrkaitė ir p. M. Šerei- savo globėju turi šv. Baltramie- Dajnavo solo ir duetai pp. J. mos nario William Politis, ku-įline Kašinskaitė, Rita Kavasa- 
kienė- ,jų ir kurio paveikslas iskilmin- Norinkajtė. A. Vilkišiūtė, V. riam Krikšto Sakramentas su- į lyte, Joan Lietuvnikaitė, Mari-

Shanley, J. Sabaliauskas. Tikrai teiktas praeitą sekmadienį šv. i joną Yucytė, Elsie Murphy ir 
gražiai sudainavo. Andriejaus bažnyčioje. ! Marijona Zelinskaitė. Mokyklos

Bankietas užbaigtas Lietuvos Nesenai p.p. Politis pasistatė, užbaigimas įvyks trečiadienį,
himnu. sau gražų namuką. Karo metu [ birželio 11 d.

------------- adv. Politis dirbo valdžios FBI
Šios šaunaus bankieto šeimi- skyriuje. Graži lietuviška pore-

Motinos Dienoje, 9:30 vai., 
draugijos mišios bus aukojamos visų mo-

i

Karpavičius, Jonas Luiza, Ar- 
thur Myers, Nancy Maria Pas- 
tamokaitė, Antanas Pelsinsky, 
Juozapas Rėkus, Richard Ree- 
ves ir Loretta Šalkauskaitė. 
Sveikiname vaikučius ir jų my
limus tėvelius.

Teko nugirsti, kad Jaunimo 
klubas rengiasi leisti mėnesinį 
Parapijos Žinių lapą. Edvardas 
Budelis jau turi gan plačiai iš- 
vystęs planus ir pirmas lapas 
turėtų išvysti šviesą prieš bir
želi mėn. Linkime Edvardui, jo 
padėjėjams ir visiems klūbie- 
čiams gražiausių pasekmių.

Senelių prieglaudos įrengimui 
— Brocktone. mūsų bažnyčioje 
pravesta pora rinkliavų. Cam- 
bridžiečiai gražiai atsiliepė. 
Rinkliava dar bus ir šį sekma
dienį. gegužės 11 d. Baigus 
rinkliavas, bus paskelbtas auko
tojų

LEWISTOH, ME

sąrašas. A.D

Komunistinio fronto organi- aįškino 
zacijos Lietuvių (geriau su- jart)US per ąp metų, 
rusėjusių lietuvių) Literatūros, 
draugijos ir ypatingai jos veik-j— ---- oejo vietini

liaus apaštalo J. Vaišvilos rūpės- jog narįaj 
r . ....................................

Sekmadienį, geg. 4 d. Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje įvy-

NORWOOD, MASS. čiu, Levviston'e. Me. ruošiamos 
komunistinio laikraščio redak
toriaus L. Prūseikos prakalbos. Į mjnįnku •

Nuostabus dalykas, komunis-
ko šv. mišios Moterų feąjungos tinęs propagandos prakalboms jaunosios kartos vardu; p.1 
narių intencija. Geg. 5 d. įvyko;salę duoda Šv. Baltramiejaus gt Kundrotas, p. H. Valenti- r 
kuopos susirinkimas. Prisirašė draugi ja. Toji draugija, kuri nas įr į.

Artyn Užbaigos
Klebonas kun. dr. Mendelis, 

pereitą sekmadienį, pašventino 
ir išdalino klasės kaspinus ir 
špilkutes 8-to skyriaus moki
niams. Priminė visiems, kad 
auksinė spalva reiškia Dievo ir 
artimo meilę, o mėlyna tai tei
singumą, dvi dorybės, kurios 
privalo puošti kiekvieną katali
ką jaunikaitį ir mergaitę. Mūsų 
į mokyklos artimieji graduantai: 
Jonas Jonča, Donaldas Kraus, 
Karolius Kačauskas, Antanas 

Jonas Pilipaus-

Arkivyskupijos Labdarybės 
vajus našlaičiams jau pradėtas. 
Mūsų parapijai skirta sukelti 
$4,625.00. Klebonas kun. dr. 
Mendelis visiems parapijiečiams 
pasiuntė pasižadėjimo 
kvietė visus prisidėti 
gailestingo darbo.

kortas ir 
prie šio

Kaip kun. Antanas 
kas, taip šv. Vardo dr-jos val
dyba parsivežė daug gražių į- 
spūdžių iš metinio visos arki
vyskupijos šv. Vardo dr-jų su
važiavimo Lyric teatre, bal. 27.

Dubins-

patenkinti pa- 
šeimininkėms.
surengti tokį

Albert R. Barker
Pirmiau — Pooe Optica! Co.

Kada Jums r^ikalinri akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Morcester, Mass.

------------- jgai kabo draugijos salėje, duo-
Lietuvos Vyčių kuopos “Mins- da salę tam. kuris girs Lietuvos 

trel Show“ pereitą sekmadienį tironus, žiaurius okupantus, ku-, 
pavyko. Jaunimas gražiai pasi-'rie plėšia Lietuvą ir žudo jos 
rodė. Programai vadovavo p. gyventojus; kuris girs Sovietų 
Gasperas Pazniokas. veteranas. Rusija, kurios baisiose koncen-1 J ‘ j —----------- ---------------~ — yviv
Didžiausi įspūdį padarė p. R. tracijos stovyklose šimtai tūks- ninkgs _ Ona Sauiėnienė, Ami- lė! Linkime jiem daug laimės 
Versiackaitės daina “Tykiai, tančių lietuvių miršta iš bado ir 
tykiai". Ji tikrai 
sudainavo tą dainą.

lija Ramaneckienė. Stepanija gyvenime!
artistiškai, šalčio. kuris spiaudys j Ameri- Tamašauskienė. Ieva Varanaus-

Pereitą sekmadienį 
vvoodo dalyvavo 
Šakalio primicijose pp. E. Čei- 
kienė ir A. F. Kneižys.

ką ir patį Dievą...
, Katalikiškame

iš Nor- mieste neatsirastų
kun. Petro A.iganizacijos. kuri

salę duoti komunistinės propa-’jane Balkiūtė 
Ugandos prakalboms. Leivistono 
I gyventojai gerai žino, kad ko-i 
munistai yra Amerikos išdavi-!Sekmadienį, geg. 11 d. Vyčiai.

Sodalietės ir bendrai jaunimas kai. Stalino penktoji kolona, ku
ruosią pramogą motinas pa
gerbti.

BALF 22 skyriaus vajus, ku
ris prasidėjo geg. 1 d., pradeda 
išsijudinti. Nuo gegužės 11 d. 
skyriaus įgaliotiniai eis į namus 
rinkdami drabužius ir pinigus 
Lietuvos tremtinių, ypač 
laičių šelpimui. Aukokite 

i kas išgalite.

ri griauna Amerikos laisvės pa
grindus ir kiekvienu momentui 
yra pasiryžusi išduoti krašto’ 
paslaptis priešui. Šiuos išdavi-! 
kus komunistus Amerikos vy-1 
riausybė jau šluoja iš savo į-

naš-
kiek

Motinos Dienoje geg. 11 d. per 
mišias 8:30 v. Valerijoną Stras- 
dauskas, Julius Konstantinavi- 
čius. Jonas Jonča, ir Juozas Ma- 
karauskas rūpinsis, kad visos 
parapijos šeimos susėstų kartu, 
kad galėtų eiti prie Dievo Stalo, 
nes tai bus šeimų Komunijos 
sekmadienis.

kienė ir Ona Kasparavičienė.
Lewis tono pafarnautojos

nė vienos or*jtė, Alena Vilkišiūtė, Rita Vilki- tas Amerikos vyskupų kolektai 
sutiktų savo;šjįtg Alena Tamašauskaitė ir (The Bishops Relief Cam- 

Vyrai pagelbi- paign). Tikslas kilnus. Ameri- 
ninkai — Juozas Varanauskas. kos katalikai jau daug pagelbė- 
Juozas Kasparavičius. Adolfas jo aukomis — pinigais i.__
Peredna ir Jonas Bagdonas. bužiais. Dalis tų pinigų eis ir ■ 

Narys, lietuviams tremtiniams Europo-i 
-------------------- je. Atsiminkim, kad Amerikos i 

Vyskupai pradėjo dabartinį 
BALF vajų, įteikdami $10,000.

Ateinantis sekmadienis Hart-
Ona Saulėnai- ford’o vyskupijoje yra pašvęs-

HEW BRITAM. CONN.
Lithuanian Tag Day Pavyko
Vietinio Amerikos Lietuvių

275 Main St., Vebster, Mass.

Pradžia 2:00 P. M. Double Užsidaro 1:40 P. M.

Rytojaus Lenktynės
The Puritan Handicap

Treigiai ir senesni. Viena Mylia ir šešiolikta. 

$10.000 Pridėta
EI B. &■ M ir Bušai 
tiesiai ; lenktynes.

Dykai vieta parkinimui

vyko New Britain’e gegužės 2 ir j 
3 dienomis ‘ Lithuanian Tag 
Days". Miesto mayoras išleido 
proklamaciją tam tikslui. Nors 

i oras buvo labai nepalankus, vis
gi darbininkai surinko gan gra
žią sumą pinigų (virš $1000.00). 
Pinigai bus 
Lithuanian 

for
nians. Tikrai 
nymas. Dėkui 
triotų lietuvių 
kurie taip puikiai pasiaukavo
dirbti savo brolių lietuvių nau
dai.

salę

kad 
ger-

pasiųsti United 
Relief Fund of 

Needy Lithua- 
pagirtinas suma- 
Dievui, buvo pa
mušų kolonijoje.

Pirmą mėnesio penktadienio 
vakare, po pamaldų įvyko Mal- 
dos Apaštalystės draugijos su
sirinkimas. Matulis perskaitė 
laišką iš Waterbury, kviečiantį 
visus dalyvautis birželio 15 d., 

‘Connecticut Maldos Apaštala
vimo skyriaus — Maldos ir At
gailos Kongrese. Nutarta 
žiuoti autobusais.

staigų. Netrukus ateis laikas. Tarybos skyriaus iniciatyva į-' 
kad jie visai bus iš šio krašto 
iššluoti.

Todėl, surusėjusių lietuvių 
ruošiamos komunistinės prakal
bos daro gėdą visiems Levvisto-

Lietuvos Vyčių 27 kuopos šo- no lietuviams. Amerikos vyriau
sybė. kuri akyliai seka kiekvie
no komunisto ar jo draugo 
žingsnį ir veikimą, su įtarimu
žiūrės ir į Šv. Baltramiejaus America 
draugiją, duodančią savo 
komunistinei propagandai. 

Nesinori vistiek tikėti.
Levvistono lietuviai, kurie
bia save, kurie myli savo tautą 
ir Ameriką, dalyvautų Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
duobkasio prakalbose.

Priešingai, visi susipratę Le- 
wistono lietuviai turėtų griežtai 
protestuoti prieš tuos, kurie sa
vo išdavikišku veikimu žemina 
gerą lietuvių vardą Amerikos 
vyriausybės ir pačių lewistonie- 
čių akyse... V. S.

Remklte tuos profesijonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Savaitės Mirimai
šeštadienį, geg. 3 d. su trejo

mis mišiomis palaidotas vienas 
seniausių ir plačiai žinomų pa
rapijiečių a. a. Stasys Gabrile- 
vičius, 718 W. Faytte St., virš 
70 metų amžiaus. Daugiau kaip 
9 metus praleido Valstijos sani- 
torijoj kentėdamas džiovos ligą. 
Paliko dideliam nuliūdime žmo- 

7r dra ’r suau?usi^ šeimą. Kadangi
i a. a. Stasys buvo Šv. Vardo dr- 
| jos narys nuo tos dr-jos įsikūri- 
;mo mūsų parapijoj, tai penkta
dienį vakare kun. Antanas Du- 
binskas ir dr-jos nariai susirin- 

‘!kę pas velionį atkalbėjo dalį ro- 
Įžančiaus. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapus. Už mirusius ta
riame Amžinąjį Atilsį, o liku
siems giminėms reiškiame gi
liausią užuojautą.

Metinė gegužinė procesija į- 
vyks Motinos Dienoje 4 vai. po 
pietų. Visi yra kviečiami daly
vauti. Sodalietės sekmadienį, 
geg. 4 d. turėjo pusryčius, po 
kurių buvo išdirbti planai jų pil
nam dalyvavimui.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

<*>

4

va-

Rožančiaus draugija 
šv. mišias už Lietuvos

LAtfREHCE, MASS.
Šv. Vardo Iškilmes

UŽ-!

Nuotrupos
Pirmą geg. mėn. dieną 50,000

Taipgi per šį suėjimą nariai 
išrinks naują valdybą ateinan
tiems metams.

Motinos Dienoje, sekmadienį, | nę. 
geg. 11 d. Šv. Vardo draugijos 

šv. mišių vadovybėje, visi vyrai yra 
Šv. mišios kviečiami dalyvauti 8-tos vai.

Dalyvaus Koncerte
Nemažas skaičius Lawrence 

lietuvių jau įsigyjo bilietus Dar
bininkų Radio koncertui, sek
madienį, geg. 11 d. Dar galima 

; gauti bilietus pas ponią Venčie-

Motinos Dienoje, gegužės 11
d., prasidės novena 
visų motinų garbei, 
bus atnašaujamos ta intencija šv. mišiose ir priimti šv. Komu-
kas rylą 7:30. Kitą sekmadienį niją “in corpore”.
visų priduoti vardai bus išskai-'
tyli bažnyčioje pamaldų metu.

Nauji nariai bus priimami po 
mišių. Po tam vyrai sueis į salę, 
kur bus paruošti bendri pusry- 

Gegužės 4 d., po pamaldų į- čiai. Bus svečių kalbėtojų, bū- 
vyko pramogėlė, kurią suruošė tent, Kazys Čibiras ir teisėjas 
šv. Cecilijos choras. Atsilankė John E. Fenton.

Nauja Katalikų Kolegija
Tėvai Augustionai nusipirko 

naują nuosavybę North Ando- 
veryje ir rudenyje atidarys nau
ją katalikų kolegiją studentams 
iš I^awrence, Andover, Methuen 
ir apylinkių. Dabar jau laikas 
užsiregistruoti būsimiems stu
dentams naujos Merrimack Ko
legijos.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktoriirs

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTTMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.
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7 Metų Mirties Sukaktis
A. t A.

MOHTREAL, CAHADA
________ ' -

Vyčių Žygiai

ŽINUTES
>

Kantautas subdeakonu. Ba
landžio 29 d., J. Ė. Arkivysku
pas R. J. Cuąh'ing, D. D., sutei- 

. kė So. Bostono klierikui-subęiea- 
konato ordeną. Tuomi gabus

DAKTARAI
• - ' ■ ■ ■

jaunikaitis Albertas Kontautas 
yra- Bažnyčios neatskiriamai 
priskirtas prie kunigų luomo ir 
įpareigotas skaityti kunigų po
terius. — ‘Brevijorių. Didžiai 
džiaugiamės matydami ‘dar-vie
ną So. Bostono jauriikaitį nuo 
pasaulio atsiskyruąį. Dievui pa
dedant, f- - kitą 'pavašarį, 
matysime'kunigu.
. ■ ‘ a • ’ -

,

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

•eitadieniais nuo 2 iki 8-tai.
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1■e>

TeL ŠOU 2805

Dr.J. L Pasakamfc
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

■ ■ ■ !■ — ———> - <

Penkt., pp vakarinių pamaldų, 
bažnytinėje salėje • įvyks svar
bus susirinkimas pasitarti'kaip 

j sėkmingiau surengus primicijų 
pagerbtuves South Bostoniečiui 

i kun. vienuoliui Marijonui, Vla
dui Brazauskui. Kviečiami į su
sirinkimą ateiti visi — ypatin
gai būsimo kun. Vlado draugai.

mirė gegužčs 14. d., 1940 m., palikdama dideliame 
. nuliūdime vyną Antaną, sūnų kun. Alfonsą įr Bro- 
. niiį, kuris prieš trejetą metų tragiškoj? žuvo karo 
. ternyboje. z.

Minint-liūdnas 7;metų mitties auk«t
I rądietiį, 1 ‘ —
:W.fbąžnjį!
Alfonsas Janušonis athašąųš Švi Miąiąš už a. ę. sa
vo mamytės sielą. PraŠoihfe visų giminių, draugų 
ir pažįstamų .dalyvauti* šiose mišiose ir pasimelsti 

-už a. a; Emilijos .Sielą.?’ - > ■
Visiems dėkingi

Antanas ir Ona Janušoniai ir 
sūnus kun. Alfonsas.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DfJ.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas.' Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvdy, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Kviečiamas pagelbon. Motinos 
Dienos darbuotėn yra kviečia
mas South Bostonietis, geriau, 
Dorchesterietis, kun. vienuolis 
Vladas Jeskevičius, S. J. Jo lau
kiame šeštadienį, vakare, atlai- 
'kyti gegužės mėnesio pamaldas, 
j Sekmadienį Tėvas Jėzuitas, 9 v. 
r. laikys šv. mišias, ir sakys pa
mokslą. Jis taip pat sakys pa
mokslus per sumą ir per pasku- 
tinias šv. mišias. Jaunas misi- 
jonierius kviečiamas kalbėti 
viešuose pusryčiuose ir, žinoma, 
yra kviečiamas į Darbininkų 
Radio puošnųjį koncertą.

Beje, nevien koks atsižymėjęs 
dvasiškas tėvelis yra kviečia
mas koncertam bet kviečiame 
visus South Bostoniečius, Dor- 
chesteriečius, Brightoniečius, 
pagaliau — visą Naująją Angli
ją — į KONCERTĄ.

t

Tel. TRChvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
2’8 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai
milini! iinmmiinm mum imumtmimifluffl

i

i

A, J. NAMAKSY
RE A L ESTATE & 

INSURANCE
414 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Ė

B

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

' KONCERTO ŽVAIGŽDES 
i MOTINŲ GARBEI

Šių metų balandžio 25 dieną, 
vietinės lietuvių parapijos sve
tainėj, įvyko Kanados Lietuvių 
Vyčių Centro šauktas susirinki- 

• i mas.
! Pirmiausia prabilo Centro pir- 
mininkas W. Vaupšas, pakvies
damas Vyčių dvasios Vadą kun.

1 J. Bobiną, pradėti susirinkimą ' 
■malda,-.

Susirinkimas praėjo gražiau
sioj nuotaikoj/Numatyta daug 
gražių užsibršžirhųir planų.

. Nutarta Motinos Dienoje, 11 
ftįieną gegužės eiti prie šv. Ko-: 
manijos “in corpore".

; Po Komunijos, nutarta turėti 
rbendrus pusrytėlius parapijos 
salėje, drauge su Nekalto Pra-t 
sidėjimo draugijos narėmis.

Buvo paliestas kalbėtojų! 
mirškite suvesti vaikelius į Šv.' Brockton, Mass. — p. Aleną 
Petro par. bažnyčią, 8 v. r. Čia Liolis, 33 Sheldon St.; 1 
jie pasimels, išklausys šv. mišių Bartkevičių, 42 Vine St.; Oną 
ir priims šv. Komuniją iš meilės' Kašėtaitę, 161 Ames St.
dėl Marijos. Jie dar išgirs žodį' Providence, R. 1. — varg. V. 
apie Mariją. • Stasevičių, 350 Smith St.

__________ i Nashua, N. H. — varg. Joną
Kun. Petras šakalys ture jo Tamulį, 6 Scripture St. 

sunkią slogą. Dėlto neatsilankė! Tikietų kainos: $1.20, $1.80, 
į Šv. Petro par. bažnyčią, tre- ir $2.40, priskaitant valdžios i 
čiadienį. Jis suteiks savo palai- taksas. Visos sėdynės rezervuo-1 
minimą, sekmadienį, geg. 11 d., tos. Visais radio programos irj 
po paskutinių trejų šv. mišių!

Buvo, ir yra skelbiama rink
liava šv. Petro parapijai vieton 
■metinio išvažiavimo, bal. 29 d.. 
tapo, bažnyčioje išdalyta tai 
rinkliavai specialūs vokai. Da
lys jų sugrįžo geg. 4 d., su gau
sia suma $410.00. Gera tai pra
džia. Diena buvo lietinga. Vokai 
su aukomis bus surenkami ir 

! geg. 11 d.

Geg. 5 d., gatvekary, mirė An
tanas Bandolevičius, 59 metų 
amžiaus, gyv. 260 Bolton St., 
So. Bostone. Amerikoje pragy
veno 29 metus. Paliko žmoną 
Marijoną (Juškevičiūtę), dvi 
dukterį ir sūnų. Laidojamas, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
geg. 9 d., 9 v. r., Šv. Mykolo ka
puose.

, įtuvęs, ant*
Šv. Petro Ifeu 

jetŠO.’EioštoBė velibhieš sūnus kun'

Art. Polyna Stoska Art. Birutė Smetona

PADĖKA

i
i koncerto reikalais galite kreip-Į 
Įtis pas vedėją A. F. Kneižį, 366, 
|W. Broadvvay, So. Boston 27,
Mass. arba 50 Cottage St.. Nor-

Leiskite man šiuo pareikšti wood, Mass. Tel. SOUth Boston 
nuoširdžiausią padėką poniai 2680 arba NORwood 1449. 
Marijonai Olevičienei, gyv. So. j 
Boston, Mass., kuri mane nepa-Į 
žįstamą lietuvį - tremtinį Vokie
tijoje sunkioj gyvenimo valan
doj parėmė ir sušelpė.

(pas.) ANTANAS MATULIS
Germany, Munich.

DP Camp 1006

Marijos Diena Bostono diece
zijos vaikams, šeštadienj, prieš 
Motinos dieną. Tėveliai, nepa-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Rroadvay. So. Roston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

Lankėsi

____  Sekmadienį, gegužės-May 11 d. (Motinos Dieno- 
klausimas. Vyčiai nusitarė, kad je) įvyks Naujos Anglijos lietuvių meno puota Jordan 

Bronių pirmiausia Patys privalo prak- Hali (puikioje koncertinėje svetainėje), Huntington 
jtikuotis sakyti kalbas ir ruošti i Avė., kampas Gainsboro St., Bostone.
paskaitas. Į Art. Poly na Stoska (Stoškaitė), soprano, dainuos

Į šį kartą išrinkta kalbėtojais; daugiausia lietuviškas liaudies dainas, o art. Birutė 
sekančiam susirinkimui šie as-‘Smetona (Nasvytytė) skambins gražius muzikos kū- 
menys: Albertas NorkeliūnasJ rinius Naujos Anglijos motinų garbei.

I Irena ir Ramutė Ivaškevičiūtės, i Šią savaitę iš anksto užsisakė koncerto tikietus
i A. F. Navikevičius, A. Milius, i net ir iš tolimų lietuvių kolonijų. Atrodo, kad Jordan
■ A. Mikalojūnas ir p. Šidlauskas. • Hali bus tikrai pilna rinktinių dalyvių meno puotoje, 
į Jiems skirta kiekvienam kalbėti1 Pažymėtina, kad nemažas skaičius veteranų su savo 
po 5 minutes. i mamytėmis dalyvaus koncerte, nes jie įvertina savo

Įvykęs susirinkimas buvo ga-'motinėlių pergyventus skausmus karo metu.
I — - -

na gausus, daugiau negu tikė
tasi. Dabar
sujudo dėl Vyčių:
mo,
čiai, kurie jau stojo jk> Kristaus svetainėje. Svetainė bus atdara nuo 2 vai. 
vėliava — nebijo kovų, ir tokį 
pirmininką turint kaip W. 
Vaupšas. reikia tik džiaugtis.

Kaip pirmiau, taip ir šį kartą.
Montrealo Vyčių vardu, reiškiu
padėką p. M. A. Norkūnui, už

.įžiebimą mūsų

I

i
ian-

Mes žinome, kad daugelis jaunuolių ir iš senesnių- 
visas Montrealas jų gali būti nesuspės užsisakyti tikietus iš anksto. Tai- 

vieni steigi- gi patariame visiems, kurie ruošiasi vykti į koncertą 
kiti griovimo. Bet šie Vy- ir neturi tikietų, atvykti anksčiau ir įsigyti tikietus 

po pietų. 
Tikietų pardavimui vadovaus p. Bronė Cunienė.

Sekmadienį, geg. 11 d. visi keliai veda į Jordan 
Hali, Boston!

Pirmadienį “Darbininke“ 
kėši Liet. Vyčių įkūrėjas — M. 
Norkūnas iš Lawrence, Mass. 
Nors jis gilios senatvės sulau
kęs, bet dvasioje jaučiasi jau- ugnies Dievui ir Tėvynei, kurią: 
nas’ Sveikiname! 

j Antradienį
Pagerbkime Savo MotinėlėsK M*ss ■

______ viršininko kap. Wm. _______
Motinos diena, gegužės 11, čia žmona p. Šimkienė. Atsilan-

pat. Pagerbkime savo motinėles kymo proga

Skambins pianu jaunas talen-! 
tas McGili Universiteto studen-| 

aukure šventos:tas Godziszewskis. Jis yra' 
— • - ■ Į baigęs McGili muzikos konser-

mes kurstysime ir saugosim; oįvatorG^-
Todėl kviečiame visus Mont- 

realiečius dalyvauti.
“Darbininke” lan- tikimasi, kad prie jos susirinks | 
valstijos policijos. vis daugiau ir daugiau mūsų 
ap. Wm. Šimkaus jaunų vaidylų ir vaidilučių.

Ateikit gražios sielos! Tik čia 
užsiprenumeravo kelias į laimę, meilę, dorą ir tie- 

ir jas apdovanokime Lietuvių me^-ams Darbininką ir pasi-jsą-
Darbininkų radio koncerto ti-!pirko radio koncerto tikietų. i Tą pačią 11 dieną gegužės. 4 
kietais ir kartu su savo motinė-l Antradienį, geg. 6 d. lankėsi vai. p.p. parapijos svetainėje, 
lėmis tame koncerte dalyvauki- į “Darbininke“ kun. Pr. M. Ju- ruošia Kanados Lietuvių Sąjun- 
me. Duokime progą savo moti-! LDS Centro pirmininkas, ga Motinų pagerbimo vakarie- 
nėlėms nors kartą metuose pasi-|Taip&* lankėsi p. VI. Paulaus- n£-

j. -w — — - —. ~ -- 1

džiaugti gražiomis liaudies dai-i ,
nelėmis ir muzika, dalyvaujant 
meno puotoje.

Šis metinis radio koncertas y- 
ra ruošiamas visų lietuvių gar
bei ir pasididžiavimui. Koncer
tas įvyks gražioje koncertinėje

‘kas iš Lovvell, LDS Centro Kon- Šį kartą vakarienė ruošiama 
trolės komisijos narys, ir p. Jo- ine paprasta, bet apart skanių 
nas Barišauskas iš Cambridge. j valgių, gėrimų ir kalbų, bus me- 
Svečiai pasipirko koncerto ti- n’nč programa: muzikos, dainų 
kietų ir įsirašė rėmėjais.

p. Jonas Barišauskas ilgus 
metus buvo biznyj. Bet žmona

KEARNY, M. J.

Kanados Lietuvių Tarybos de
legacija vyksta į Ottawą pas 
Premierą Mackenze King, pra
šyti Lietuvai užtarymo ir lais
vės. taipgi broliams tremti-

Darbštūs choro nariai, p. Ma
rijona Paslevičiūtė ir Jonas 
Juozapaitis iš Kearny susižieda- 

įvo.

' Motinos Dieną gegužės 11. L. 
Vyčių 90 kuopos nariai bendrai 
priims šv. Komuniją laike 8 vai. 
šv. mišių. Po mišių bus pusry
čiai dėl narių ir jų motinų šv. 
Vardo dr-jos salėje. Komitetas 

Juo
zą Boley, kun. M. Kemėžj, kun. 
V. Svirnelį ir kun. A. Kasj>erą 
ir vietinį kleb. kun. L. Vaice
kauską.

Gegužės 3. Margaret ir Kazys

niams ieškoti kelių, kad galėtų'pavietė garbės svečius 
laisvai imigruoti į šį kraštą, ar
ba išlaisvinus Lietuvą iš bolše- 
vistinio siaubo — galėtų jie 
grįžti į laisvą Tėvynę.

Delegaciją sudaro šie asme-
nys: klebonas kun. J. Bobinas.,Nekrošai iš Kearny šventė savo 
Centro pirm. A. Navickas. Ma-‘2O metų vedybinio gyvenimo 
rija Aukštaitė, J. Leknickas, iš sukaktį. Jų intencija įvyko šv. 
Toronto p. Jokūbynas. ! mišios. A.E.S.

Montrealo Banga. į _____________

ir deklamacijų.
Vakarienę ruošia geriausios 

ir gabiausios šeimininkės, o dai
nas — vietinis parapijos choras.

k

salėje'— Jordan Hali, Bostone,|susifZ° * jo paties sveikata 
sekmadienį, gegužės - May 11 
d., 3:30 vai. po pietų. Tą dieną ' 
skirkime savo motinėlių garbei.

Koncerto tikietų galima gau
ti — '

Darbininko Administracijoj, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
ir pas šiuos platintojus: p. Bro
nę Cunienę, 29 Gould St., W. 
Roxbury; p. F. Grendelytę, 366 
W. Broadway, S. B.; Feliksą Za- 
leską, 374 W. Broadway; Joną 
Pranaitį, 309 E St.; Joną Roma
ną, 328 E St.; Vincą Valatką, 
731 E. 8th St; p. Marijoną Gai
lienę, 28 Verdun St, Dorches
ter; p. Blanche Stravinsky, 111 
Magnolia St, Dorchester.

Norwood, Mass. — pas varg. 
V. šeremą, 22 Tremont St; p. 
Oną Pazniokaitę, 58 Heaton 
Avė.; p. Ievą Tvaska, 5 Atwood 
Avė.; p. E. Kavolynaitę, 17 Cha-! 
pel St.; Balch Pharmacy, pas 
Mickūną, 1140 Washington St.;j

Cambridge, Mass. — pas An-1 
taną Daukantą, krautuvėje, 187 > 
Webster Avė.; Benediktą Jaku-; 
tį, 20 St. Paul St.; Kastantą Sa-1 
malį, 112 Berkshire St; ir kitus.

Lavrence, Mass. — p. L. Ven- 
čienę, 290 Lawrence St. ir kle
bonijoje.

Lowell, Mass. — Vladą Pau
lauską, krautuvėje, 575 Law- 
rence St.

Worcester, Mass. — pas varg. 
Juozą K. Žemaitį, 38 Providence 
St.

pradėjo silpnėti, tai biznį par
davė. p. Marijona Barišauskie- 
nė j>o operacijos eina sveikyn. 
Tikisi šios savaitės pabaigoje 
grįžti į namus. 270 Washington 
St.. Cambridge.

Pirmadienio vakare “Darbi
ninko” redakcijoj lankėsi Kapi
tonas William Shimkus, Massa- 
chusetts valstybės policijos vir
šininkas. Kapitonas ir ponia 
Shimkai yra labai interesuoti 
Lietuvos tremtiniais, ir jie juos 
gausiai šelpia.

ĮVAIRŪS skelbimai
Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

! 
i 
!

!

i

Remsite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką’’.

Visi skelbkite* "Darbininke”.ji
i 

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems Į i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: ■ ,

; i'

Pristatome Alų ir Toniką

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ;

THE LAURICELLA’S

Shoe Store

i

I 
i

i

GRABORIAI

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dvkal 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

PRANEŠA,movers — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

kad atidarė moderniškai 
įtaisytą batų krautuvę, 
kurioje yra vėliausios 
mados visai šeimai batų 
didelis pasirinkimas že
miausiomis kain o m i s. 
Mes turime pilną pasirin
kimą Dr. Scholl’s Foot 
Comfort reikmenis, pa
tarnaus du baigusieji 
practpodistai. Su visais 
kojų nesmagumais, kreip
kitės pas mus. Veltui 
examinacija.

I
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Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.* Islington* Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

3801 -j West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758 373 Vest Broadw«y, kampas E St, So, Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvav 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Baisa m uoto ja i.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

80U Boston 2609



Penktadienis Ck-gužsė ė 1Š4? S

Prie židinio
Suvirpo židinys, žarijos mirga, gęsta,
Tamsi naktis atselina lėtai.
Mėnuo sapnuodamas danguj jau skęsta
Ir lange suspinksi negyvai...
— Menu, kaip pasakas sakei, verpdama liną, 
Raukšlėta, bet švelnia gera ranka
Ir kai mane prispaudus prie krūtinės. 
Ramindavai švelniausia dainele...
O galvą aš padėjau Tau ant kelių. 
Šypsojaus ir ramiai, ramiai klausiaus — 
Dusliam dūzgėjime linų ratelio 
Mokėjai tiek svajonių Tu išaust.

Šiandien ramu. Tik sušlamėjo vėjas, 
Tik mirga žvaigždės melsvam blizgesy. 
Pasieniuose šešėliai suvirpėjo, 
Žarijos baigė blėsti židiny...

A. Ž-kaite.

Mielai Motinai
Rašau, motule, tau laišką šitą.
Rašau, kaip einas namus palikus. 
Krauju ir laime daug prirašyta — 
Palangėj rožės augo ir vyto.

D AREI L I II K A S

vidence, R. L

ttee for the Care of Euro- 
oean Children, 215 Fourt.h 
Avė., New York 3, N. Y.

b) War Relief Serviees— 
Katinai Catholic Welfare 
Conference, 350 Fifth 
Avė., New York 1, N. Y.

c) International Rescne 
and Relief Committee (103 
!Park Avė., New York, N. 
Y.

d) Church World Ser- 
vice, 37 East 36th St., Nev/ 
York 16, N. Y.

(L. P. N.)

LINKSMAI

Barnių Miškas
šiandien. kai grįžta namo paukšteliai 
Mintim sugrįžtu, kur jaunos dienos. 
Kur mus lydėjo laukų kelelis.
Kur pradalgėliuos kvepėjo šienas.

MOTINOS BUČKIS

Didžiuliuos miestuos, andai, buvojus. 
Laivais keliavus per marių plotus. 
Jaučiu, motule, tu nežinojai.
Kad tavo meilė namo viliotų.

Namo, kur mėtas sesuo susky nūs 
Vainiką pina prie Dievo kojų.
Iš kur atėję menkiausios žinios 
Beržų šakelėm sugrįžt pamoja.

Matau, motule, tavąjį veidą.
Matau, kaip žiba rasa ant skruostų. 
Už viską viską tu mums atleidi. 
Pirma ateini varguos paguosti.

— Mes tik vieną kartą savo 
j gyvenime esam su žmona susi
pykę. To įvykio atminimui pa
sodinau mažą medelį, kurs da- 
ibar jau išaugo į didelį medį.

— Trenk tave perkūnėlis iš 
giedro dangaus! Kodėl gi aš 
anksčiau to nedasiprotėjau pa
daryti !
— Na, ir kas?
— Ką tu manai, dabar jau tu

rėčiau didžiausią suaugusį miš
ką.

ma įvažiuojančių DP imi
grantų yra žydai. Kita to 
fakto priežastis yra ta, 
kad dauguma asmenų, ga
linčių pasinaudoti buvusia 
Vokietijos “quota”, yra 
vokieškieji žydai. Ponas 
R.aering paduoda sekan
čius skaitmenis, parodan
čius kiek įvairių religijų 
išvietintiems išduota imi- 

nuo Prezi-

jmane likimui! Aš tavo kal- 
įbos nesuprantu. Aš tavęs 
I neprašiau, kad tu mane 
'pagimdytom! Aš pasiša- 
Įlinsiu nuo tavęs ir manęs 
neieškok... nebemylėk... 

■Noriu, kad tu mane pra
keiktum ir užmirštum!”

Motina norėjo sulaikyti...
Jis pasipriešino...

Į Pasigirdo motinos bal
sas: “Sūnau! Ką darai? gracijos vizų

------ k j Atsakyk, sūnau, savo mo- dento direktyvos įsigalė- 
jtinai!.. Leisk mano lūpoms jimo pradžios kovo 31, 

ir kiek-'dar kartą tave pabučiuo- 1946, iki sausio 31, 1947: 
Katalikų ..................  2,173

Ar yra Žydų ...................... 9,627
nebeturėjo drąsos grįžti;kita noema taip didinga ir Protestantų ........... 1,969
atgal. Jis į ją pažvelgė dieviška? Kitų .......................... 705
niūriai ir sušuko: “Palik* Barnabas.
—————— — -■ " ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■. ~~ I ■ I — ■■ ■■ I

Vienas prancūzų rašyto- matyte mačiau tave užau
gusį ir garbingą.

Sapnai neišsipildė, viltys 
sugriuvo. Aš tave matau 
nelaimingą. Apkabink ma
no kaklą, kaip darei būda
mas kūdikiu, ir pažvelk 
man į akis. Leisk, kad mo
tina tave vestu išganymo 
ir laimės keliu. Pažadėk 
pasitaisyti!”

Sūnus klausėsi, 
vienas motinos žodis tar-!ti...” 
tu m peilis vėrė jo širdį. Jis! Motinos bučkis!

bet apie 
pabučiavi-

ir sal-

Norėč. kad dienos atneštų laimę.
Kad vėl žaliuotų padžiūvę uosiai. 
Motule miela gimtajam kaime.
Ar greit arimuos linksmai dainuosim?

Balys Gaidžiūnas.

gera 
ir rū- 
kurią Viso 14,474

Nej vyniosi

Petras: Nuostabu. Sėdžiu sau 
patogiai kėdėje ir klausausi per 

i radio naujausių žinių. Laikraš
čius netrukus radio visai iš
stums iš gyvenimo.

Baltrus: Ne. to niekad nebus. 
Petras: Kodėl?
Baltrus: Visai paprastai. Juk 

į radio nieko negalima vynioti.

jas šitaip aptarė bučkį: 
“Saldžiausia giesmė, tryk
štanti iš širuies”.

Čia nekalbėsiu apie įsi
mylėjusių bučkį, kuris yra 
nuodėmingas, 
šventą motinos 
mą.

Nekalčiausias
džiausiąs bučkis yra tas, 
kuriuo motina, glausdama 
Drie savo mylimos širdies 
kūdiki, jį išbučiuoja.

Visi žinome, kad 
motina yra šventa 
pestinga asmenybė,

IMIGRACIJOS VIZOS
ve, tai lopšys yra jos alto
rius. Ji nepalieka jų, visa
dos ten su širdimi, minti
mi ir siela. Jaučia visą sa
vo misijos šventumą, gra
žumą ir kilnumą, 

i Negalima rasti labiau 
jaudinančios scenos už pa- gresmaro Edvvard T. Mil- tas priskiriamas į to kraš- 
silinkusios motuos ant ler susirašinėjimas tuo to “ouota”, kuriame jis.gi- 
lopšio ir bučiuojančios jos klausimu su J.A.V. Vals- męs. Visų imigrantų svei- 
sutvėrima. Tame veiksme tvbės Departamentu. Hon. kata stropiai tikrinama, 
motinystė vra tiarai gyva 
poema. Tai aukščiausios užklausė Valstybės Depar- kitomis pavojingomis ligo- 
meilės giesmė, kuriai nėra tamentą anie dabartinę J. mis, neįsileidžiami. Jei 
lygios. Jos mažytis mie- A. V. politiką dėl tremti- muo turi šiaip kokių fizi- 
ga... Ji lengva, kaip plunk- nių imigracijos į J. A. V. nių defektų, tai iš jo reika- 
sna, ant nirštų galų 
tum sulaikydama kvėpavi- su atsakymu, 
mą. tyliai nrieina ir stebė- J. Raering. ’ 
dama mąsto. Dangiška partamento Vizų Skyriaus jo užlaikymui 
šypsena nusileidžia ant jos viršininko, i “ ' ’ “
lūpų, širdis užsidega mei- džio 2 d., 1947 m., minima- primena, 

jie. Kada sujaudinimas per- me Congressional Record direktyva 
ima visą jos kūną, ji nebe- talpinami ištisai. ; 1945, " įgalina
išlaito ir jos lūpos palie-; : labdaringas
čia kūdikio burnelę. Jos_ ...
bučkis švelnutis kaip pa
vasario vėjelis, malonus 
kaip gėlelė, nekaltas kaip 
angelas.

“Kas myli, bijo!", sako 
priežodis. Motinos visas 
toks gvvenimas. Ji vaikus 
myli ir bijo, kad kas blogo zmomų,^ n. gu ,

v.-.® ibingu žmonių;
kis apserga, ji nebeturi ra
mybės. jos širdyje meilė ir 
skausmas sudaro kryžių,1 
ir visa tai ji išreiškia pa
bučiavimu. Jai atrodo, kad 
bučkis yra jos apsigynimo 

Š. m. gegužes 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie- ginklas.
Buvo viena motina kaip 

visos motinos, ji turėjo ge
rą veidą ir širdį. Turėjo 
vieną sūnų. Tas sūnus bu
vo atšiaurus ir nedoras. Ji. 
nesugebėdama atitraukti 
jo nuo blogo, dar daugiau 
mylėjo.

Kartą jam tarė: “Tu esi 
mano sutvėrimas, gimęs iš; 
mano skausmo. Tave my-' 
liu, sūnau! Užtenka užgir-j 
sti tavo balsą, kad mano 
širdis būtų meilės kupina. į 
Gražiausius sapnus sap
navau apie tave, tartum

LAIŠKAS MOTINAI
Motule mano žilgalvėle. krūtinėje verkia 

kur tu šiandien esi? Prisi- blaškais naktimis, 
meru tą liepos rytą, kada gi. šnabždi maldą 
mane žegnojai — laiminai ra, kuri kenčia 
ryžiaus ženklu. Atsiskir
dama sakei: "Praūž karo 
audros, dvi trys savaitės, 
vėl grįši pas mane, vėl ra- 
vėsim tėvelio kaną ir so- 
dinsim gėles. Mačiau, kaip 
sidabro ašaros riedėjo per 
Tavo raukšlėtą veidą, ir 
mano širdis vos neplyšo iš 
skausmo, o akvs aptemo, 
bet skubėti reikėjo... Aš 
išbėgau lyg beprotė, vienų 
viena, o tu likai prie rūtų 
darželio maldą šnabždanti.

Bėgau aš dienomis ir 
naktimis, o frontas dundė
jo iš naskiau. Motule. Tave 
mačiau ir matau kiekvieną 
nakt; nors sapne. Tu atėjai
per kiauras lagerio sienas, klupčiau nrie 
kur švilpia vėjai... Tave, kad daugiau 
mama, matau ir dabar, vėl nebeatskirtų. 
svetimoj, tolimoj padan
gėj.

Kai jūra blaškosi ir de
juoja. aš jaučiu, kad Tavo Sully. Anglija.

širdis: 
nemie- 

už duk- 
ir verkia I

nedalioje.
O gal Tu. mieloji Motute, 

jau užgęsai su saulės pas
kutiniais vakaro spindu
liais. ir niekas tau nesupy
lė kapo, ne apsodino jo žo
lynais?...

Gal mane 
tavo šventa 
kad šventa, 
kančias ant
šiai skaudžias...

O. kad aš turėčiau nors 
mažyčio paukštelio spar
nelius. lėkčiau r>er jūras ir 
miškus nas Tave, miela 
mano Matule; aplanky
čiau tave ir amžiams su- 

tavo kelių, 
niekas mūsų

sapne lanko 
siela — tikiu, 
nes iškentėjai 
žemelės bai-

Motule, motule kas tave 
man atstos?...

O -

5?

Baigdamas ponas Rae-
EUROPOS TREMTINIAMS ring Pažymi. kad statisti- 

nes ir kitokios žinios apie
— 7 ' “ ... svetimtaučių imigraciją į

.. randasi Depart- 
rnent of Justice, Immigra- 
tion and Naturalization 
Service.

Amerikos lietuvių šalpos 
bei labdaros organizacijos, 
kaip BALF (naujas adre
sas: 105 Grand St., Brook- 
Ivn 11, N. Y.) ir susi vieny
simai. kaip SLA (307 W. 
30th St.. New York 1, N. 
Y.) ir S.L.R.K.A. (73 E. 
South St., VVilkes Barre, 
Pa.) turi geros progos pa
tarnauti su ‘corporate’ af- 
fidavitais tremtiniams, 
kaipo kvotos 
tams. Dėl to natarnavimo'paprašė duoti jam ne bonką a- 
jos galėtų padaryti Žygį į jaus, o stiklą vandens. Buvusie- 
Attorney 
bent efektingai santykiau-į žvilgterėję viens į kitą .nusišyp- 
ti su kuria iš žemiau nuro-Įsojo.
dytų organizacijų, kurios — Ko jūs juokiatės? — tarė 
turi Attorney .General pri- jis. — Ar nežinote, 
tarimą:

a) United Statos Commi- kyti su visais savo priešais?

Tokia antrašte š. m. ba- taisyklių, įskaitant ir tai- j y 
landžiu 10 d. Congressio-.syklcs dėl finansinių ga
nai Record buvo atspaus- rar.tijų ir prisilaikant esa- 
dinta Maryland’o Kon- mų “quota” ribų. Imigran-

Edward T. Miller laišku Asmenys, sergą džiova ar

as-

tar- To laiško tekstas, drauge, laujama dokumentaliai į- 
gautu iš G.įrodymai .kad jo sponsorio 

Valstybės De-* garantija yra pakankama 
i užtikrinti, 

rašytu balan- Departamento pareigūnas 
, kad Prezidento 

iš gruodžio 22, 
Amerikos 

organizaci- 
“corporate” 
tai reiškia,

rašo, kad jis gavęs infor-jišdavinėti 
macijų iš Bremeno, iš kuri 
daugumoje vyksta DP 
imigantų esą nepaprastai 
blogame sveikatos stovy-i 
je; jog tarp jų esama daug 
daugiau seno amžiaus 
žmonių, negu jaunų, dar-

: ir kad iš!

affidavitus:
affidavitus pasirašytus ne 
tik individualių sponsorių 
(garantuotoju, rėmėjų), 
bet ir labdaringų draugijų 
bei susivienyjimų vardu. 
Laiško angliško teksto iš
trauka seka: “The Presi-

Sofija.

Seserų Rėmėjų Dėmesiui
nuolvne. Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Seimas.

Seimo tvarka:
11:00 vai. Šv. Mišios už Seimo dalyvių artimuo

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius 
geradarius.

12:30 vai. Pietūs.
2:00 vai. Posėdis.
4:30 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Visus Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos narius ir visus norinčius paremti N. 
Pr. Švč. P. Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas 
bei seseles tremtines mals jai kviečiame dalyvauti šia
me Seime.

N. Pr. svč. P. Marijos Seserys ir
Nekalto Prus. Seserų Gildos Centro Valdyba.

1.

2.
O o.

4.

Giminės

— Ar tamsta turi neturtingų 
giminių?
— Nepažįstu jų.
— O gal turi turtingų ?
— Jie nė vienas manęs nepa

žįsta.

Prieš Mirtj Susitaiko

Vienas plačiai žinomas girtuo
klis buvo griežtai nusistatęs 
prieš vandenį. Tačiau kartą 
sunkioj ligoj visai blogai jaus-

imigran- damasis ir drugio krečiamas.

General arba Ji tuo laiku prie jo draugai.

kad prieš 
mirštant visada reikia susitai-

Skaitymui ir platinimui pasirinktini 
šie katalikiški laikraščiai:iI 

neatsitiktų. Jei jos kūdi-!.oX\A i .ioident’s direetive of Decem-1Via ii „^tnri !lg S1q1 iPaukuS1W. ber 22 1945 nro-ides for AMERIKA, savaitraštis. Metams $3.00. užsien. $3.25. Adr.: 222
;DP imigrantų skaičiaus,proviaesror, Brookivn n N vi90 nuošimčiu sudaro *vjthe įssuance by American bo. Jth bt., Brooklyn 11, N. Y.
dai Hnn Miilor laiške nra iwe^are organizations of DARBININKAS, dukart savaitinis. Metams $5.00, užsien. $5.50. 
šo Valstybės DeDartamer ' corPorate affidavits of Adr-: 366 w- Broadvvay. So. Boston 27, Mass.
bo v aisty oi S uepartamen- ;support approve<j by the DRAUGAS, dienraštis. Metams $7.00, užsien. $8.00. Adr.: 2334 

! Attorney General”. * i $°- Oakley Avė.. Chicago. III.
GARSAS, savaitraštis. Metams $2.00, užsien. $3.00. Adr.: 73 E. 

Išduodami vizas pagal South St.. Willkes - Barre. Pa.
Prezidento direktyvą, J. KALIFORNIJOS LIETUVIS, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 
A. V. konsulatai duodą 2721 Logan St., Oakland, Califomia.
pirmenybę vaikams naš- LAIVAS. Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijos savaitraštis, 
laičiams. Konsuliariniai Metams $2.00. užsien. $4.00. Adr.: 2334 So. Oakley Avė.,
valdininkai stengiasi, skir- Chicago, III.

jStydami vizas, išlaikyti vi- LIETUVIŲ ŽINIOS, savaitraštis.
Įsišką lygybę tarp įvairių
DP religinių grupiu, ne
duodant pirmenybės nei 
vienai religijai. Tačiau dėl 

'didesnio žydiškų organiza- 
konsuliariniai cijų sugebėjimo sudaryti 
išduodantieji Į savo žmonėms ‘corporate’ 

ffidavitus,

to informacijos dėl minėtų į 
klausimų, ir ypač teirau-j 
jasi, ar Valstybės Depar-Į 
tamentas yra įvykdęs ko-Į 
kius nors pakeitimus ben-i 
drose imigracijos taisyk
lėse.

Valstybės Departamento 
Vizų Skyriaus viršininkas 
G. J. Raering taip atsako: 
vykdant DP imigracijos 

į programą, nustatytą Pre- 
' zidento Trumano direkty- 
|va iš gruodžio 22, 1945 m., 
Amerikos 
valdininkai, 
vizas, turi laikytis esamų 
imigracijos įstatymų i

I

Metams $3.00, užsien. $4.00. 
Adr.: 2211 Sarah St., Pittsburgh 3, Pa.

MOTERŲ DIRVA, mėnesinis. Metams $2.00, užsien. $2.50. Adr.: 
2056 W. 23 St.. Chicago 8. III.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 
Franciscan Fathers. Mount St. Francis. Greene, Maine.

VYTIS, mėnesinis. Metams $3.00. Adr.: 366 W. Broadvay, So. 
_____ _________ __ ______ Boston 27. Mass.

iU affidavitus, yna praktiš- ŽVAIGŽDE. mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 488 E. Seventh St., 
ir j kai taip išėję, kad daugu-| So. Boston 27, Mass.


