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šį mėnesį prasidėjo ketvirti 
pokariniai metai. Niekas negali 
sakyti, kad prasidėjo taikos 
metai. Vokiečių naciai buvo ka
ro kaltininkai, o rusų bolševi
kai yra nesantaikos kaltinin
kai. Demokratijose ne tik na
ciai, bet ir visa vokiečių tauta 
skaitoma negera, netinkama 
būti įleista į tautų padorią šei
mą. Rusija gi su savo kaniba
liška valdžia 
mos nariu.

•

Kad nacių 
tai to niekas 
tenka abejoti
munistų rankos 
Netenka abejoti 
Sovietinės Rusijos nagai nema
žiau riesti į save, negu nacių. 
Sovietų Rusija, kuri yra nuo 
seniau pradėjus savo baisu
mus, ji savo baisumus tebetę
sia. Rusija nesuskaitomus sy
kius storžieviškai įžeidė Ame
riką ir nesuskaitomus agresi
jos žygius yra padarius. Apie 
jos daugeriopus baisumus su 
pasibaisėjimu čia mažai rašo
ma.

Sugrįžęs Iš "Rojaus" Buvęs 
KouuMTStis Atgavo 

Pilietybę

tebėra tautų šei-

rankos kruvinos, 
neginčija. Bet ne- 

ir tuo, kad ko- 
kruvinesnės. 

ir tuo, kad

Gastonia, N. C. — Fred 
Edwin Beal atgavo savo 
Amerikos pilietybę, kurią 
jis buvo praradęs pabėg
damas į Rusiją.

Jis buvęs uolus komu
nistas ir streiko metu dėl 
nužudyto policininko bu
vęs nuteistas 20 metų ka
lėjimu. Bet nuo bausmės 
pabėgęs į Rusiją. Pagyve
nęs ir savo akimis pama
tęs gyvenimą tame komu
nistų “rojuje” jam visas 
komunizmas išga r a v o. 
Jam pavyko sugrįžti į šią 
šalį. Jis pareiškė, kad ver
čiau jis gyventų šios ša
lies kalėjime, negu Rusi
jos “laisvėje”.

Kai Hitleris laužė sutartis ir 
duotą žodį, tai pasibaisėjimams 
nebuvo galo. O kas baisėjasi, 
kai Stalinas laužė ir tebelaužo 
sutartis? Kas baisėjosi, kad 
Atlanto Carteris tapo palaido
tas?

Kai Hitleris buvo pagrobęs 
svetimų žemių, tai visi šaukėm, 
kad tai baisus 

tod j
trenktas iš tų žemių ir Vokie
tija prismaugta. Kai tą pat pa
darė Stalinas, tai kas šaukia, 
kad jam tą pat reikia padaryti, 
kas Hitleriui padaryta? Šaukia 
tik nuskriaustieji.

Po Bostono Mesto Sodu 
6»Bma Statyti 6ar»žs
Massachusetts aukš

čiausias teismas paskelbė 
savo sprendimą, kad Bos
tono miestas turi teisę 
ką nori daryti, su savo 
sodu. Reikalas atsidūrė 
teisme, tuomet, kada kilo 
sumanymas po sodu pa
statyti didelį požeminį ga
ražą. Kai kurie piliečiai 
tam pasipriešino teismo 
keliu. Dabar teismui pa
skelbus savo sprendimą, 
galimas daiktas, kad ne
užilgo bus pradėtas gara
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Kongresas Priėmė Komunistų 
Veikimo Suvaržymo Bilių

Washington — Kongre
sas didele didžiuma balsų 

? priėmė Mundt bilių, ku- 
■riuo remiantis, komunistų 
■ veikimas šioje šalyje 
smarkiai suvaržomas.

Einant šiuo bilium būtų 
kriminalis prasižengimas 
bandyti šioje šalyje, bet 

i kokiu būdu, įvesti dikta
tūrinį režimą svetimos 
valstybės kontroliuojamą. 
Visos komunistų bei jų 
rėmėjų organizacijos tu
rėtų registruotis ir savo 
finasinius raportus įteikti 
valdžiai.

Prieš šį bilių komunis
tai ir jų bendrakeleiviai 
kelia didelį “gvoltą”.

! 
i

KliSč—"iv. Pr. Varpelio”

Britai Savo taižadėjin 
Arabams Tęs Toliau

Didžioji

Bostono sodu.

Arabai TMdMri 
jenizuę

Egypto valstybėms laiky
tis sutarčių, kuriomis Bri
tanija pasižadėjusi teikti 
finansinę paramą, milita- 
rį apmokymą ir militariš- 
kai apginkluoti.

Britai tęs savo pasižadė
jimus arabams iki Jung. 
Tautos ras reikalą 
ryti nutarimą, kad 
valstybės įsiveržė į 
tiną nelegaliai.

pada- 
arabų 
Pales-

Visa Britų Kariuomenė 
Išsitrauks Š Palestinos 

Hd BiržeBo 2
Londonas — Britanijos 

vyriausybės žiniomis bri
tų karo jėgos išsitrauks iš 
Palestinos iki birželio 2 d. 
Apie 15,000 britų karių 
sugrįš į namus. Kiti armi
jos daliniai bus nukreipti 
į Cyprus, Cyrenaica, bu
vusią Italijos koloniją 
šiaurės Afrikoje, ir Ke-

Londonas
Britanija išaiškino savo 
politinę padėtį su arabų 
valstybėmis. Britanija y- 
ra padariusi obligacijas Į nya, rytų Africą, kur sta- 
Trans - Jordano, Iraqo ir*tomą didžiulė karo baze.

LIETUVOS “LAISVĖ”. — Sovietų Rusija okupavus tarp daugelio kraštų ir 
Lietuvą uždėjo bet kokiai žmoniškumo laisvei retežius ir užleido geležine už
danga, kad pasauliss nežinotų apie daromas neteisybes Lietuvos žmonėms. Bet 
demokratiškojo pasaulio sąžinė kas kart atbunda ir einama prie to, kad raudo-l 
nąjai meškai įvėrus grandį į jos komųnif o pavergtąsias tautas iš-

NORVEGIJA IR DANIJA PRA
ŠO AMERIKOS GINKLŲ

*J*;4
2*" ša statymo projektas

stokim padėti išsilaisvinti 
vynės tebus mums vadovu ir Dievas, kurs valdo visus!

o

is Jeruzalės karo fron
to ateina žinios, kad ara- 

Daug girdime dabar apie bų legijonai pasivarė gi- 
derybų su Maskva atnaujini-1 liai į Jeruzalės miestą ir 
mą. Washington’as užtikrino tikisi užimti visą miestą 
Maskvą, kad jai į derybas du- laike 48 valandų, 
rys atdaros ir kad Amerika ne-Į 
sikėsina į Rusijos teritorijas. ] niai daliniai,

Sovietų Rusijos "Taikos Ligai" 
Marshall'o Receptas

Žinias Iš Lietuvos

Žydų žiniomis jų kari- 
............... , apie 8000, 

Molotovas užtikrina, kad Rusi-j smarkiai mušasi SU ara- 
ja neturinti neprietelingų užsi- bais. Vienok Žydų daliniai 
mojimų prieš Ameriką. Tuose apleido Notre Dame vie- 
pareiškimuose nė kibirkštėlės nuolyną, kurį užlaiko Se- 
vilties išlaisvinti Stalino pa-jserys vienuolės. Žydų da- 
grobtas tautas. Taika pagailimai ten buvo įsistiprinę 
liau čia pat, džiūgauja kaiku- ir iš ten esą rengėsi pulti 
rie. Bet teisybės ištroškęs pa- arabus, bet pastarieji juos 
saulis laukia taikos tik su pa- ruošėsi apsupti. Seserys 
vergtų tautų išlaisvinimu. P. G. išvengę sužeidimų.

Savo Sutartis
Washington — Rusams 

pareiškus norą vėl tartis 
girtčytiniais klausimais, 
siekiant susitarimo, buvo 
peržvelgta, kas atsitiko 
su pirmesnėmis sutarti
mis. Pasirodė, kad iš pa
darytų 20 svarbių sutar
čių tarp šios šalies ir Ru
sijos, beveik viso3 Rusijoš 
tapo sulaužytos. Esą ne- 
taip jau sunku su Rusija 
padaryti sutartį, bet visa 
bėda ,kad ji tos sutarties 
nesilaiko, arba tą sutartį 
aiškina sau patinkama 
prasmę.

nėję. Du buvo sunkiai su
žeisti. Kiti darbininkai iš
sigelbėjo įšokdami į Ha- 
ckensach upę.

Nelaimė įvyko prieš pat 
vidurnaktį, kuomet tan
kas, laikąs 30,000 galionų 
“pitchhblende”, sprogo.

Iš to chemikalo yra da
romas radiumas.

Nauja IzraeHaus Valdžia 
jICKm inpmmmo

*

Sprogsite Žuvo 7 žmonės

Kearney, N. J. — Kop- 
per Cohe įmonėje įvyko 
sprogimas kuriame žuvo 
7 žmonės, dirbę toje įmo-

t kad Norvegija ir Danįja [ 
prašančios iš Amerikos■ 

(pirktis ginklų, 
įkuogreičiausiai sustiprin- V 
ti savo apsigynimą. 
šalys bijo Rusijos puoli- 
mo ir todėl nori kiek ga-l^ 
tat savo apsigynimą su- užtvanką4 paplukdė 
stiprinti. į Galilėjos jūros slėnį. Ne-

Amerikos Valstybės De- tik prigirdė daug arabų, 
partmentas nei užginčino, bet taipgi įgramzdino į 
nei patvirtino, šių žinių, purvą jų tankus ir trokus.

Jos nori Haifa, Palestina — Re
miantis žydų pranešimu, 

LT" jų kariuomenė prigirdė 
os 500 arabų kareivių su vi

sais ginklais, kuomet žy- 
‘ • a • i • a a a

Šiomis dienomis redak
cija gavo laišką iš vieno 
bendradarbio, I 
laišką gavo iš 
per Lenkiją, nes 
žinome, žinios iš 
tiesioginiu būdu 
tai į čią užklysta ir todėl 
mūsų broliai, esantieji už 
geležinės Uždangos, ieško 
kitokių kelių ir būdų, pra- 

. nešti savo laisviems tau
kštomis valstybe- tiečiams apie jų begalinį 

yra tiesiogi- SĮ-Ur(ją įr vargą. Bet leis-

j kimu davė suprasti Stali- 
Vals-nui, kad dėl pasaulinių

Washington, D. C.
Geg. 20— Jungtinių j__ ___
tybių valstybės Sekreto- taikai palaikyti reikalų 
rius George C. Marshall nėra reikalo tartis vien 
pasiūlė Sovietų Rusijos tik su Jungtinėmis Vals- 
diktatoriui Juozui Stali- tybėmis, bet vykdyti tai- 
nui įrodyti padarytų pa- kos akciją per tarptauti- 
reiškimų dėl “taikos dery- nes organizacijas ir kar- 
bų” nuoširdumą darbais. 
Marshall’as savo pasiūly
me nurodė Sovietų Rusi
jai ir jos vadui - diktato
riui įvykdyti sekančius 
dalykus: sumažinti savo 
raudonąją armiją, priimti 
atominės energijos susita
rimą, sudaryti tuojaus 
Vokieijos ir Japonijos tai
kos sutartis, atšaukti sa
vo kariuomenę iš Kinijos 
ir Korėjos, respektuoti 
tautų nepriklausomybes 
ir nesikišti į jų vidaus rei
kalus, duoti paramą atsi
statyti karo nuteriotiems 
kraštams ir pripažinti 
žmogaus teises.

Marshall’as šiuo pareis- lūs.

kuris tą 
Lietuvos 

; kaip jau 
i Lietuvos 

labai re-

tu su ] 
mis, kurios 
niai ar netiesioginiai užin- kįme kalbėti pačiam laiš- 
teresuotos. ]ko autoriui:

Po šiuo Marshall’o pa-į <<Pr_kGikti 
reiškimu lietuviai irgi tu- trakėnai 
ri vilties įžiūrėti tarptau
tiniai dar nesvarstyta tai-, 
kos sutartį, kuri liečia . . 
Pabaltės kraštus ir Lietu- selm.as-
vą. Nes svarstant Vokieti-.................
jos taikos sutartį negali
ma praeiti tylomis pro 
Lietuvą. Taigi ir iš Lietu
vos raudonasis diktato
rius privalo ištraukti savo

IR RUSIJA PRIPAŽINO ŽYDŲ 
VALSTYBĘ

Maskva — Rusija ant
roji po Jung. Valstybių 
suteikė savo pripažinimą 
naujai nepriklausomai žy
dų valstybei Israel.bolševikai

vis dar vežioja žmones į j
Sibirą, šiemet iš mūsų Su- Kuomet Rusija pripa- 
siediškio kaimelio išvežė žįsta nepriklausomą žydų 

Kadangi naują valstybę, tai tuo
tai buvo mažas kaimelis, 
tai po išvežimo beliko ke
li kaimynai, o jauni vai
kinai daugiausia miškuo
se gyvena”.

Laiško autorius, bijoda-

• v

raudonąją armiją, respek- mas tiesioginiai rašyti,

pačiu panaikina kitą seną 
valstybę, Lietuvą. 1 
po kelių tūkstančių metų, 
vergijos ir klajoklių gyve-

nimo įsteigia savo valsty
bę, tuo tarpu senai, gar
bingai lietuvių tautai, per 
tiek šimtmečių turėjusiai 
savo valstybę ir per kelis 
tūkstančius metų toje vie
toje išgyvenusiai, tos pa

nčios Rusijos valstybė pa
naikinama ir jos gyvento-

OVzllCĄ • • • v m ę vi • • • •lai išblaškomi po įvairias
pasaulio dalis.

Keista ironija!

Londonas — Naujas Iz
raelio valstybės užsienių 
reikalų ministeris Moshe 
Shertok, kreipėsi į Didž. 
Britanijos valdžią, kad 
pripažintų Izraeliaus vals
tybę. Bet Britanijos 'domi
nijų reikalai painūs.

Lietuvių Kataliku Radio Valanda
savo sakinius įvelka į pa
slėptą mintį. Jis pavyz
džiui rašo, kad kiti jo kai
mynai ir giminės gavo 
laišką iš jau anksčiau į 
Sibirą išvežtųjų, kurie 
juos užsikvietė į svečius. 
Toliau jis rašo, kad gimi
naitis X-as pakvietė 5 sa
vo kaimo vyrus pas save, 
tačiau žinant, kad tas gi
minaitis X-as buvo rusų 
sušaudytas pirmosios o- dainos, muzikos kuriniai ir pranešimai, 
kupacijos metu, aišku pa-į Kalbės kun. Bernardinas G rauslys, Pranciškonas, 
sidaro, kas atsitiko su i iš Kennebunkport, Maine.
minimais 5 to paties kai-j Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles
mo vyrais. iir klausykite programų šeštadienį ir sekmadienį.

Nors ir geležinė uždan-i Visais šių radio programų reikalais rašykite ar- 
ga atskirti mūsų tautie- ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
čiai, visdėlto viena-kita 366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

leisti iš kariuomenės, už(mė ir 4000 arabų į neiais-l klaiki žinelė prasprunka į j Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
tai, kad buvo vedę angles, vę. Ilaisvąjį pasaulį. i 7-1449.

tuoti nepriklausomybę ir 
nesikišti į vidaus reika-

VĖL VIENAS ČEKŲ LĖKTŲ 
VAS “PABĖGO”

Manston, Anglija — Čia I nes karo metu jie kovoję 
lėktuvu atskrido iš Čeko-j prieš Hitlerį Anglijos a- 
slovakijos aštuoni čekų 
lakūnai. Jie atskrido “pa
siskolintu” iš Čekoslova
kijos kariuomenės lėktu
vu ir atgal nebegrįš. Ka
dangi ten bolševikams už-

viacijoje. t

Žydri Užėmė Acre
Tel Aviv— Žydų kariuo

menė užėmė arabų prie-
ėmus valdžią nebėra pilie-1 plaukos miestą Acre, ku- 
čiams laisvo gyvenimo,; ris randasi 12 mylių į 
tai jie nusprendę ir supla- šiaurę nuo Haifos. Užim- 
navę pabėgti. Jie buvę at-’darni šį miestą, žydai paė-

ŠEŠTADIENĮ, 1:15 — 2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES — WESX, SALĖM, MASS.'

šeštadienį, gegužės 22 d. š. m., 1:15 vai. po pietų 
į įvyks Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies 
į dainos, muzikos kuriniai, pranešimai ir kalbos plauks 
oro bangomis iš WESX stoties, Salėm.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIO VALANDA
Sekmadienį, gegužės 23 d., 10:30 vai. rytą iš tos 

pačios stoties — WESX, Salėm. Lietuviškos giesmės,
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Ruošiasi Prie Seimo Ir Didelių 

Parengimų

ALT VALDYBOS SUVAŽIA
VIMAS

sesija. 
įvyko š. 

d. Hotel 
dalyvau

Suvažiavimas pasisakė 
už tai, kad kolonijose, kur 
yra organizuotų lietuvių 
veikėjų, būtų daroma pa
stangų pasimatyti su po
litinių partijų vadais ir 
kandidatais, reikalaujant 
iš jų pasisakymo Lietuvos 
Nepriklausomybės atsta
tymo klausimu. Šituo tik
slu ALT politinis komite
tas turės paruošti tam 
tikrą programą, kad vie
tos veikėjai galėtų ją po- 
puliarizuoti spaudoje ir 
su ja kreiptis į partijų 
komitetus ir kandidatus.

Išklausęs pranešimo iš 
Europos, suvažiavimas

kad 
eralis kone 

pabaltie-

■ į’’'

Katalikų Susivienymo, 56-tas 
Seimas įvyks Bostone, Statler 
Hotel, birželio 27—Liepos 1

Averkienę, Nevierienę, Šimkie
nę, Petrušytę, Santackienę, S. 
Kontautą, Švelnį, Feliksą Za-

I

dienomis. Bostoniečiams ir jų 
kaimynams tenka pareiga šį 
seimą priimti. Tuo tikslu geg. 
18 d. įvyko klebonijoje Rengi
mo Komisijos posėdis, kuriam

lecką ir kitus.
Programa knygos skelbimų, 

biznierių ir profesionalų sveiki
nimų rinkimas sėkmingai vyks
ta.

lys yra labai įvairiai aiš- 
kinamos. Suvažiavime pa
sireiškė nuomonių. 
Fellovvs bilius 
visai užkirsti
čiams kelią i Jung. Vals
tybes. Po ilgokų diskusijų 
buvo nutarta pasiteirauti 
pačiame Kongrese apie 
vieno ir kito Diliaus turi
nį, pasistengiant gauti 
autentišką išaiškinimą tų

į sekcijų, kurios specialiai 
liečia pabaltiečius.

Buvo planuojama turėti 
!aar trečią posėdi pirma- 
; dieni po piet, tačiau ne- 
j tikra transportacijos pa- 
; dėtis dėl gresiančio gele
žinkelio streiko privertė 
suvažiavusius nuo šito su
manymo atsisakyti. Visas 

į laikas pirmadienį buvo 
' panaud o t a s atsilanky

pasisakė už tai. kad Ame-)marns Kongrese ir Vals 
rikos Lietuvių Taryba ir tybės Departamente.

Atsiradus eilei reikalų, 
liečiančių Lietuvos išlais
vinimo klausimą ir Ame
rikos lietuvių veiklą, Vyk
domasis Komitetas nuta
rė sušaukti ALT Valdy
bos suvažiavimą Wa- 
shingtone, paskiriant jam 
laiką, kada dar nepasibai
gė Jung. Amerikos Vals
tybių Kongreso

Suvažiavimas 
m. gegužės 9 
2400 patalpose,
jant 8 ALT pareigūnams 
ir Inf. Centro direktoriui. 
Dviejuose posėdžiuose, 
kurie užsitęsė iki vidur
nakčio, buvo išklausyti ir 
patvirtinti Vykd. Komite
to pranešimai ir apsvars
tyti šie klausimai:

1) II-jo Lietuvai Gelbėti
Vajaus eiga;

2) Bendrojo Imigracijos 
Komiteto organizavimas;

3) Akcija Washingtone
DP reikalais;

4) Vadovaujančių Lie
tuvos išlaisvinimo veiks
nių pranešimas iš Euro
pos;

5) Lietuvos klausimas
ryšyje su š. m. rinkimų 
kampanija Jungt. Valsty
bėse; *

6) Tremtinių meno ir 
martirologijos paroda:

7) Delegacijų pasiunti
mas į Kongresą ir Vals
tybės Departamentą.

Duvc^pasikeista nuomo-IKai kuriais atžvilgiais lie- 
nėmis, ir suvažiavimas; tuviams ir kitiems pabal- 
patvirtina Vykd. Komite-!tiečiams yra palankesnis 
to iki šiol padarytus arba i Senato bilius. bet iame 
daromus žingsnius. Šuva- j numatomas įsileisti DP 
žiavimas specialiai prita-Į skaičius yra dvigubai ma
re Vykd. Komiteto pa-fžesnis negu Atstovų Buto 
stangoms tęsti Liet. Gel-jbilius.
bėti Vajų, kurio tikslas
yra sukelti daugiau lėšų rį paruošė atst. Fellows ir 
ir pasiruošti ateities įvy--pataisą jam Įteikė atst. 
kiams tiek Jung. Valsty-; Jenkins, yra labai kompli- 
bėse, tiek Europoje. Ikuotas. Tam tikros jo da-

Prieš kurį laiką buvo pranešta, kad iš klastin
gos komunistų rankos žuvo Graikijos Teisingumo 
ministeris ’Christos Ladas. Vaizdas parodo laido
tuvių eiseną. Viduryje palydovų už pirmo auto
mobilio lydi savo ištikimą valdininką ir pats Grai
kijos karalius. •

-ŠltEL

toliau kooperuotų su Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu ir remtų 

Į jo darbą. Kai kuriais lie
čiančiais tą darbą reika-i 
lais suvažiavimas į 
savo

įsu 
į džios 
; buvo
na. t. y

Daug diskusijų 
bos suvažiavime 

;esantieji dabar Kongrese kas dar nebuvo aišku, ar 
■ įstatymų sumanymai - bi-Įoaįms viršų Senato ar At- 
liai apie tremtinius (DP). s 

i Kaip žinoma, vienas bilius į 
yra svarstomas Senate, i 
antras Atstovų Bute. Sa
vo turiniu juodu labai ski-

jmo antro.

pirmininkavo adv. J. Grigalius. 
Dalyvavo klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, Prelatas Dr. K. 
Urbonavičius, Dr. P. Jakimavi
čius, kun. A. Abračinskas, 
kun. Janušonis, adv. Young- 
Jankauskas, B. Kudirka, spor
to direktorius Smelstorius, Pr. 
Razvadauskas, J. Casper, Ivaš
ka, Griganavičius ir Norvaiša.

Rimtai aptarti Šeiminių pa
rengimų reikalai. Šeiminiame 
birželio 29 d. bankiete, Geor- 
gian Room, Statler Hotel, suti
ko dalyvauti ir kalbą pasakyti 
žymusis Bostono Arkivysku
pas, Richard J. Cushing. Taip 
pat, sulig pirm, adv. Griga
liaus rapoPtu, pakviesti kon- 
gresmonas John McCormack ir 
Komisionierius Harington. Pr. 
Razvadauskas pranešė, kad 
jam pavykę gauti meninei ban- 
kieto programos daliai išpildyti 
žymusis muzikas Rapolas Juš
ka. Jis pasižadėjęs savo kita
taučių vyrų grupę išmokinti 
net lietuviškų dainų šiam ban- 
kietui.

Nutarta padidinti bilietų ko
misiją, į ją pakviečiant: p.p. 

valandas, tiek senąjai tiek jau
nąja] kartai padarė geriausią 
įspūdį. Neseniai iš tremties at
vykusi solistė ponia Birutė Svi- 
lienė savo nuostabiai gražiu 
balsu,tautiniais rūbais ir suma
niai parinktomis dainomis, ku
rios iki šiol čia buvo negirdė
tos, lig ašarų sujaudino visus. 
Solistas p. Pranas Zinkevičius 
savo gražiu dainavimu, smuiki
ninkė ponia Ona Allen —r Bal
trušaitytė ir pianistas p. Ale- 
xis Cote savo malonia muzika 
taip pat laimėjo klausytojų šir
dis. Pradedant ir užbaigiant 
programą T. Leonardas An- 
driekus, O.F.M. trumpai nu
švietė dabartinius tremtinių 
reikalus.

Pažymėtina, kad prie šio 
koncerto pasisekimo ypatingai 
prisidėjo šios jaunosios kartos 
lietuvaitės: panelės Stella ir 
Pegi Paulauskaitės, p-lė M. ša- 
banaitė ir p-lė A. Vasiliauskai
tė, kurios su dideliu pasišventi
mu platino bilietus svetimtau
čių tarpe. Joms ir visiems ki
tiems, kokiu nors būdu prisidė- 
jusiems prie šio koncerto su
rengimo, Lewistono BALFo 
skyriaus valdyba taria nuošir
dų ačiū. Pajamų gauta $217.- 
50. Tie pinigai tuojau bus pa
siųsti BALFo centran į New 
York’ą.

Linkėtina, kad tokių kon
certų Lewistone ir daugiau bū
tų. Leuistonietis.

Sporto Olimpiada

Su šiuo seimu ruošiama, tur
būt, pirmutinė Amerikos lietu
vių sporto Olimpiada, kuri į- 
vyks seimo pirmą dieną, bū
tent, birželio 27 d., Romuvos 
Parke, Brocktone. Tuo klausi
mu raportą išdavė Sus. Apskr. 
ir šios Olimpiados pirm. Br. 
Kudirka iš Nonvood, Mass. 
Kalbėjo ir tos Olimpiados spor
to direktorius, bei organizato
rius p. Smelstorius, kurs eina 
svarbias Norvvoodo miesto Re
kreacijos viršininko pareigas 
ir pats yra buvęs New Yorko 
universitete baseball koman
dos kapitonu ir žaidęs footbolą. 
Iš jo raporto pasirodė, kad jis 
jau padaręs kontaktą su ofi- 
cia A. A. A. ir jau gavęs iš jos 
leidimą tą olimpiadą pravesti. 
Taip pat susižinojęs su dauge
lio kolegijų sporto direktoriais 
ir per juos pakvietęs lietuvius 
sportininkus dalyvauti. Teisė
jais jau pakvietęs šias po A- 
meriką pagarsėjusias, kad ir 
anksčiau. t sporto įžymybes: 
Dr. Bill Osmanski, “Tony” 
Plansky. John Dixon — Dirsą, 
“Joe” Zapustą, “Jim” Zintelį. 
Taipgi pakviesiąs ir Jack Shar- 
key. Be to pranešė turėjęs 
olimpiados reikalu ilgą pasi
kalbėjimą su Susivienymo Cen
tro raštininku Kvietkum, Wil- 
kes Barre, Pa. Iš visko gavosi 
įspūdis, kad sporto Olimpiados 
organizavimas yra labai kom- 
petėtingose rankose ir ji bus 
viena iš įspūdingiausių.

Jono Kmito Taurė
Geriausiai pasižymėjusiam 

olimpiadoj sportininkui nutar
ta įteikti specialią. Jono Kmi
to — Prelato Dr. Urbonavi
čiaus, taurę. Be tos specialios 
taurės, sportininkams skirta 
net $300.00 dovanoms.

Po sporto Olimpiados, geg. 
28 d., Municipal Buildinge, So. 
Bostone, įvyks meno festivalis, 
dainų muzikos šokių, kuriame 
taip pat dalyvaus menininkai 
iš įvairių kolonijįj. Jiems ski
riama net $200.00 dovanų. Fes
tivalis baigsis bendrais šokiais. 
Šis. bene bus pirmutinis tokios 
rūšies parengimas, kur visi no
rintieji gali užsiregistruoti ir 
dalyvauti — pasirodyti savo 
talentu ir dovaną laimėti, ne
svarbu ar jie gyventų Chica
goje. Los Angeles ar Bostono 
apylinkėje.

Sekantis Seimo Komisijos ir 
visų tuo reikalu suinteresuotų 
susirinkimas įvyks antradienį, 
geg. 25 d. parapijos mokyklos 
kambary. 8 vai. vakare. Ą.1.

i

Stalinas Priimąs Wallace’o Pasiūlytą
i

Kaip Senato, taip Ats
tovų Buto Komitetuose 
ALT atstovams buvo mie
lai suteiktos visos infor- 

i jie prašė. I 
Iš pasikalbėjimų su ek-l 
---- 'tais, kurių žinioje yra 
šitų bilių paruošimas, bu
vo numanu, kad vienoks 
ar kitoks Įstatymas apie 
tremtiniu

įgaliojo i nacijos, kurių 
atstovus pasikalbėti:-naS1 ,hplin 
atitinkamomis vai- ?Per 

įstaigomis, kas ir 
atlikta sekančią die- 

gegužės 10 d.V
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Programą Kaip Pagrindą Taikos 
Pasitarimams

Maskva — Rusijos ra
dio ir spauda paskelbė 
paties Stalino atsakymą į 
praeitą savaitę Wallace’o 
padarytus pasiūlymus, 

įsileidimą į A- kuriais Jungtinės Valsty-
\aldy- nieriką bus šioje Kongre- bes ir Rusija turėtų turė- 

įssauke so sesijoje priimtas. Kol ti pasitarimus, įtemp-
i

i tiems santykiams paša
linti. Stalinas priimąs 
tuos pasiūlymus kaip pa
grindą tokiems pasitari
mams, ilgokame jo vardu šalyje.

!nai,

: stovų Buto projektas ar 
j gal kita kokia kompromi
sinė kombinacija. Atrodo, 
kad pagal Senato bilių ga- J paskelbtame laiške, 
lėtų į Jung. Valstybes at-

v •

kais žodžiais, pasiūlyda
mas, kai kuriuos laikraš
tininkus retežiais .prira
kinti.

Tą reikalą atrado tik 
i dabar, kuomet Anąprikos 
j Kongresas pradėjo pa
skirti bilijonines sumas 
savo šalies apsigynimo 
•sustiprinimui, ir jau pa
siruošta pravesti prive^s- 

1 tiną kareiviavimą šioje 
Be to, visai nese- 

'nai, padaryta sėkmingi 
bandymai Pacifiko saloje

Atstovų Buto bilius. ku-

WallarF’aąjĮ kaip žinomayltajiĮ-naujų atomiaių pa- 
apie 50,000 asmenų iš Pa- yra komunistų “visomiš buklų. ■
balti jo kraštų ir kitų Sov. keturiomis“ remi a m a s'prakišo 
Rusijos anel 
o pagal Atstovų Buto bi-’ prieš kurio kandidatūrą 1 ri vyriausybėje įtakos ir, 
lių Įsileista apie 40.000 į yra išėję visi laisvi nuo į kiek žinoma, jos atominės 
pabaltiečių. ’------- :-x- *----- -1--- ,:K~
ja pareiškė savo pageida
vimus vienam ir antram
Komitetui.

Valstybės Departamen
te buvo 
Rytų Europos

“PLAIN TALK” ĮDĖJO 
STRAIPSNĮ APIE POGRIN
DŽIO VEIKIMĄ LIETUVOJE

Mėnesinis žurnalas — 
“Plain Talk” savo gegu
žes mėnesio laidoje įsidė
jo įdomų Jeane Perkins 
straipsnį — pasikalbėji
mą su Lietuvos pogrin
džio (partizanų) atstovu, 
kuriame šiek tiek nušvie
čiama Lietuvos padėtis a- 
noj pusėj geležinės uždan
gos.

Anot pasakotojo, nuo to 
laiko, kaip Rusija užėmė 
Lietuvą, ten kojos nėra į- 
kėlęs joks laisvos šalies

atstovas joks žurnalistas, 
nei Raudonojo Kryžiaus 
darbininkas.

Straipsnio gale, apva
duose yra įdėtas Vyriau
siojo Bendro Komiteto 
Dėl Demokratinės Akci
jos Lietuvoje proklemaci- 
ja, adresuota partizanams 
ir provincijų vadams, pa
vadinta “Kodėl Mes Ko
vojame”.

Patartina lietuviams su 
šiuo įdomiu straipsniu su
sipažinti.

Tuo tarpu Rusija 
Italijoje rinki-

ksuotų sričių,{kandidatas į prezidentus,;mus, Prancūzijoje nebetu- 
tnvil Rllt/A - 1 TAT1! PC Ir P n H i H 51111 Y*P ’ navhoin i f o Ir c

apie
. ALT delegaci- komunistų Amerikos libe-' bombos gaminimas neina 

, dezertyravi
mas iš raudonosios armi
jos didėja. Todėl jai, ma
tyt, reikalinga daugiau 
laiko pasiruošti ir svarbu 
sutrukdyti šioje šalyje į- 
sisiūbuojantį apsiginkla
vimą.

Todėl, matyt, Rusijos 
viešpačiai taip staiga už
sigeidė naujų pasitarimų 

i taikos reikalu. Bet deja,, 
anot Valstybės Sekreto
riaus Marshall’io, — mes 
turime labai karčių paty
rimų iš tokių pasitarimų. 
Mums reikalinga ne pasi
tarimų bet akcijos iš Ru
sijos pusės, taiką liečian
čiais klausimais.

ralai ir darbininkų unijos.1 sklandžiai,
Tai jau antras iš Mas

kvos pasiūlymas tartis 
santykių pagerinimo rei- 

pasikalbėta su j kalu. Tik keista, kad Mas- 
Skyriaus kva to reikalo nerado, 

viršininku, kuris, kaip vi- kuomet buvo Užsienio Mi- 
suomet .parodė daug nuo- nisterių Konferencija Ma- 
širdaus palankumo Lietu- skvoje ,o vėliau Londone, 
vos reikalui. {Taip pat to reikalo nema-

Šis ALT Valdybos suva
žiavimas buvo neabejoti
nai naudingas, ir jis prisi- 

Idės prie sustiprinimo mū
sų veiklos Lietuvos išlais
vinimui.

ALT Vykd. Komitetas.

tė Sovietų žinomas “lais
vų tautų duobkasys“ Vi
šinskį, nepersenai šioje 
šalyje buvęs ir iškoliojęs 
žymius amerikiečius, net 
valdžios pareigūnus, gana 
aštriais ir nediplomatiš-

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

i

r 8 ŠIURPULINGI REISAI 
KASDIEN IKI BIRŽj 5

Rytojaus Įdomybė

The Plymouth Rock 
Handicap

Treigiai ir senesni, šeši ftirlongai

Pridėta .$10.000

Doubk* Baigias 1:10
Antras Klinho Lubos Visai 

Stiklu Aptvertos
B A- M. Gatvėkariai 

ir Bušai iki Galo y
Suffolk Downs,

POST TIME 200PH'
i

dus tai tiesiog kaip Dievo siųs
tas. nes vaikai visą žiemą labai 
kosėja ir serga bronchitu, net 

j jokie vaistai nepagelbėjo, o da- 
įbar tai tikrai pagys. nes me- 
!dus su pienu pirmi vaistai nuo 
kosulio.

’ Tikrai, ponai Paulauskai, 
i kaip graudu ir džiugu, kad at- 
! radau tokią artimą ir supran
tančią šeimą, kuri pasiryžusi 
mus gelbėti...

Paskutiniomis
i mus, Vokietijoje 
' įtempta. Labai
nes vargu, ar beišliktumėm gy
vi: vokiečiai, komunistai mums 

J galą padarytų. Vežti — niekur 
kad nors;neveža, o iš Vokietijos vargu

Laišką gavo p. VValter Pau-' 
lauskas. gyvenantis 575 Law- 
rence St.. Lowell. Mass.. LDS 
Centro valdybos narys. Rašo:

‘'Brangi Paulauskų Šeima.
Jūsų laišką gavome prieš Vely
kas. bet siuntinuką gavome tik 
šiandien, už kurį esame begalo 
dėkingi. Dieve brangus. Jūs 
negalite įsivaizduoti, koks buvo 
džiaugsmas mano vaikams, ka
da jie mane pamatė parsine- 
šant siuntinį. Šokinėdami į vi
sas puses jie šaukė, kad. štai 
ir mes jau turime dėdę Ameri* 
koje ir gavome visko labai 
daug. Ir kada aš jų paprašiau 
už tą dėdę, kuris siuntinuką 
atsiuntė, pasimelsti.
per Dievulį galėtumėm atsidė- kur bepabėgsim. Dar kartą a- 
koti malda, jie tuojau suklau- čiū už viską, mes liekame svei- 
pė ir atkalbėjo poteriukus, nes ki — Kapočiūnu šeima”, 
jie dar temoka persižegnoti, j ---- __ ■ —
Tėve Mūsų. Sveika Marija iri PAIEŠKOJIMAS 
kelis posmelius giesmės — Ma-| 
rija. Marija. Jie sako, kad;
melsis kasdien už tokį gerąĮbalinskienė. gyvenanti Goettin- 
dėdę ir jo šeimą .kad mus su- gen. Leuttich Kaserne. BĮ.—F 
prato ir pagelbėjo. Viską ga-!— 49 (20-b) Germany. Bri- 
’ ome pilnoje tvarkoje, o me- tish Zone. ieško brolių Felikso

LEtfBTOH, HA*
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dienomis pas 
.padėtis labai 
bijome karo.

Gegužės 16 d. BALFo 
skyriaus čia suruoštas lietuviš
kų dainų koncertas praėjo la
bai sėkmingai. Erdvi šv. Bal
tramiejaus salė senai bebuvo 
mačiusi tiek publikos. Neskai
tant Lewistono bei jo apylin
kių, svečių buvo iš Kennebunk- 
port’o, Rumford’o, Portland’o 
ir net So. Boston’o, Norwood’o 
bei Brockton’o.

Šis koncertas, užsitęsęs dvi

Atliekame Spaudos Darbus

ir Benedikto Norvaišų, sūnų 
Nereušo, kilusių iš Rudenų 
kaimo, Raudėnų valsčiaus, 
Šiaulių apskrities. Jų pačių, ar 
žinančių apie juos prašau at
siliepti viršminėtu adresu.

į

J

Petronėlė Norvaišaitė - Ca-

Paieškau Aldonos Balčytės, 
kilusios iš Panevėžio, Klaipėdos 
gatvės Nr. 42. Turiu labai 
svarbią žinią. Kas žinote apie 
paieškomąją, malonėkite pra
nešti Steponui Valkavičiui, 74 
Sudan St., Dop.Uester, Mass.

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tiklėtus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
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(Tėvo Dr. Viktoro Gi-.šios savo misijos pradeda 
džiūno, O.F.M. kalba, pa- nebesuprasti, 
sakyta Lietuvių Radio Va
landos metu iš WESX, ge
gužės 9 dieną, š. m.)

MOTINOS PAŠAUKIMO 
DIDYBE

t— ...

“Motina yra visa ta meilė,

Moteris motina yra 
taipgi visokeriopos šei
myninės laimės šaltinis, 
nes ji sukūrė žemėje mei
lę. “Nėra gražesnio ir

■r
3

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

I kirminas. Garbė ir šlovė . 
! tebūna Dievui aukštybė- . 
•se! — Vargšas tavo brolis ’ 
Henrikas”.

i Tas pats Heine, kuris I 
savo eilėrašty apdainavo - 
“visokią palaimą teikiantį ■ 
kūną”, štai ką rašo testa
mente: “Jau ketveri me
tai, kai palikau filosofiš
kas tamsybes ir grižau 
prie religinių idėjų, grįžau 
prie vieno Dievo. Aš mirš
tu, tikėdamas į pasaulio 

Anksčiau ar vėliau gy-,ar skaitę, jog šis ir anas Sutvėrėją, kurio malonės . 
nuolankiai meldžiu”.

Su puikia ironija paša- • 
koja vengru rašytojas - 
Gardonyi: “šeši moksli- • 
ninkai plaukė netvirtu se- - 
no valtininko laiveliu ir 
kalbėjosi, kaip kvaili esą 
žmonės, kad tikį į Dievą, 
kurio visiškai nėra. Stai
ga laivelis suiro. “Dabar 
reiks patiems plaukti” — 
pasakė valtininkas. “O 

imas, o ne didelis mokslinu Dieve!”. — sušuko visi še- 
! gumas. ‘ši!”

Skaidri tikėjimo 
gali degti tik gryname 
ore. Kur yra morališkų 
puvėsių pelkės, ten ji pra- 

_____ ____ _____ ___________ ", mirksėti ir 
alieių sumaišyti su van- galop visiškai užgesta, 
deniu. Nepasiseks: aliejus Jeigu surašytume, kiek 
vis bus viršuj, 
vandeni užpilti 
jaus. Tuščios pastangos: 
vanduo aliejuje skęsta. 
Kiekvienas daiktas eina 
paskui savo prigimties 
reikalavimus. Viskas ju
da, kruta, viskas ieško 
savo vietos. Ir ramybė at
eina tik tada, kai ta vieta 
esti jau surasta, 
dyk sielą atitraukti nuo dažnai deiuodavo: 
Dievo, ji pasidarys nėra- ve, mano Dieve!” 
mi, lakstvs šen ir ten, ka- rįs jį gydytojas nustebęs šė nieko kito, kaip tik ne- 
žin ko ieškos, kažin dėl ko paklausė: “Tad ar filoso- religingus ir nedorovingus 
liūdės, kol vėl galų gale fui dar yra koks Dievas?” dalykus. Šitų savo veikalų 
suras savo Dievą._______ Ligonis atsakė: “Filosofi- dėka jis labai pralobo. Jis

! Kai Lenau neteko tikėji- ja be Dievo skausmuose turėjo visa, ko tik galėjo '

Jbd&iauA
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Svi&AoįjL
Vertė A. Maceina

AR YRA LAIME BE DIEVO?
kauskaite. J

saulvje”, sako Rousseau,! 
“už šeimos motiną apsup-’. z3 \bCid.u di vendu į.,y’|d! o Aditę, oio

tą kūdikių, kuri vadovau- venimas tave išmokys to, j didis žmogus buvo neti- 
Kada mes mmę sifonu- ia namų ruošos darbams ką a“, čia rašysiu. Bet jau kietis. Bet kas ų prie ne- 11c. b-r./UUIaio ____4______ . . . . .. -. J r

Valdžios viršūnėse eina karštos diskusijos, kas tarėme buvo: “T" 
daryti su Komunistų partija: ar ją uždaryt, ar ne? kada mes žaisdami 
Prezidentas Trumanas prisilaiko nuomonės, kad ne- virsdavom", ; 
peikia atimti legalių teisių Komunistų partijai, nes mus nnskriausdavo, i 
tai esą priešinga Amerikos laisvei. Prezidentui pri- mes ašarotomis akelėmis'sč. 
taria New Yorko gubernatorius Dewey ir pats FBI mesdavomės 
viršininkas Edgar Hoover, tik šių dviejų pareigūnų prieglobstih, 
kitoks motyvas. Jie mano, kad komunistai, netekę pi- šluostydavo 
lietinių teisių ir įsstumti į pogrindį, būtų daug pavo- ramindavo, 
jingesni. Priešingai, respublikonų kandidatas Stassen 
teigia, kad būtinai reikia Komunistų partiją likvi
duoti, nes ji nesislepia su savo pagrindiniu tikslu — 
nuversti esamą Amerikos vyriausybę ir įsteigti čia 
komunistų diktatūrą. Stasseno logika atrodo tiksli: 
neapdairu ir nesąmoninga pakęsti demokratinės tvar-

čiais kūdikiais, trunntijir sumaniai juos valdyda- dabar tikėk man, ma- 
paaugę, pradėjome kalbė-.ma sukuria savo vyrui no rnie’as!
ti, pirmasis žodis, kuri iš- malonų gyvenimą”. Tik Be tikėjimo, be vilties, 

Mama”. Ir moteris motina pati jau- be Die ’o meil"s regnli bū- 
sdami par- čiasi laiminga ir tą lai-jti tikrosios žmogui lai-i mas, tikrai pasakyti daž- 
ar kas nors,mės liepsnelę .uždega savo'mes, nes jojo siela yra su- nai negalime. Bet vis dėl- 
r'A‘”tada!vyro ir savo vaikų širdy- tverta Dievui, ‘ ‘ ‘ ‘ ........

tikėjimo privedė: ar pro
tas, ar širdis; ar jojo 
mokslas, ar Dievo įsaky
mu resi’aikąs jo gvveni-

v •

(____ ______ , ir nerami
i mūsų širdis bus tol, kol 

Toliau motinos rankose atsilsės Jame.mo t u t ė s
— o ji nu- J sudėta tautų stiprybė ir Į 

ašaras ir su-1 visokeriopa ----- "— ~~ ’
Ir laimingi rovė. Garsusis Amerikos 

turime savo prezidentas Linkolnas ši-

žmonijos ge-

to dažniausia ne ikėjimo 
nriežastis vra sugedusi 
širdis, o re išlavintas pro
tas, didelis nuodėmingu-Be Dievo žmogaus siela 

niekur neras laimės. Visas 
sutvėrimas klauso iojo 
dėsniu. ŽvaiP'ždčs nestovi 
vietoje, jos rieda savo ke
liais. Ugnis gali tik aukš
tyn mušti, akmuo — tik 
žemyn kristi. Pabandyk deda rusenti,

mes pakol 
motutę ir pakol esame jo-! taip apie savo nuveiktus 
sios globoje. Saldus moti- Į darbus išsitaria: “Kas aš 
nos vardas ir gražus jos'esu ir kuo galiu tikėtis 
_ už vįgką a£ esu dė

kingas savo motinai”. O 
vokiečių rašytojas Rich- 
ter drąsiai tvirtina: “Duo
kite'mums gerų motinų ir 
'mes būsime geriausi žmo- 
Inės”. Prasmingas yra ir 
vyskupo Kettelerio pasa- 

i “Didžiausia gera
darybė, kurią Dievas 
žmogui gali suteikti, yra 
be abejo tikrai krikščio
niška motina”. Ir iš tik
rųjų “motina yra ta reta 
vieta, kur žmogiškumas 
taip glaudžiai susieina su 
dieviškumu, kad dažnai 
tyrame motinos žvilgsny
je galima įžvelgti Dievo 

’ didybės delelę”, kuri neša 
; žmonijai Dievo palaimą. _ ______ __ _

peš “ateities vii-1 Motinos gyvenimo nras- mo< jig nerado žodžiu nu- nieko nenadeda. Jei tik aš norėti. Bet nepaisant to, 
---- me. Jos dziaugstnas ir lai— smagurių pranašas

4 * 
sveiko, bet savo pasiryži- dažnai buvo liūdnas ir ne- ' 

Kai vėl ap- patenkintas. Jo sekreto- ' 
rius Bruisson pasakoja, . 
kad Anatole France sykį * 
savo draugui pasakęs: 
“Jei tu galėtum pažvelgti 
į mano širdi. tu išsigąs
tum. Aš netikiu, kad pa
saulyj dar būtų nelaimin
gesnis žmogus už mane. 
Daugelis pavydi man ‘ma
no laimės’, bet aš pats ne
žinojau. kas yra laimė nė

prisiminimas lydi mus li
gi mirties, o dažnai ir 

kos ardytojus. Demokratija duoda visiems laisvę, bet mirties patale mes šau- 
negali duoti laisvės savo priešams, kurie siekia ją su- kiamės: 
naikinti. Jau papraščiausia savisauga įsako gintis 
prieš laisvės žudytojus.

Kongresas atidžiai seka tuos ginčus ir pats dar 
negali apsispręsti, kurion linijon pakrypti. Supranta
ma, kad Kongresas, kaip toksai, komunizmui labai ?*“ motina^na^ulvip1 turi kymas 
nepalankus ir norėtų jį ne tik pažaboti, bet ir sulikvi- ■ P j—i_-
duoti. Tačiau Kongresas nežino kaip išrišti klausimą: 
ar komunizmas pavojingesnis atvirai veikiąs, ar į po
grindį įstumtas? Hooveris ir Dewey mano, kad ko
munizmas būtų pavojingesnis pogrindyje. Jie, rodos, 
ima pavyzdį iš rusų revoliucijos: būdami pogrindyje, 
bolševikai sugebėjo sugriauti galingą carų imperiją. 
Tačiau istorija ne visiškai tą nuomonę patvirtina. Ca
rų laikais revoliucinis sąjūdis, buvo pogrindyje, bet 
jis savaime revoliucijos nesudarė. Rusijoj kurį laiką 
buvo leista legališkai apie marksizmą rašyti. Prof. 
Sthive atvirai nagrinėjo Markso teoriją. Valdžia tai 
leido, manydama, kad atviras marksizmo dėstymas 
bei mokslinę jo kritika palaipsniui sulikviduos po
grindinį revoliucijonierių sąjūdį. Kur tau. Pogrindis 
nuo to dar sustiprėjo. Visa to sumanymo pasėka bu
vo tokia, kad pogrindis apšaukė Struvę carizmui pa
taikaujančiu oportunistu. Valdžia pamatė, kad nieko 
iš to neišeis, ir uždraudė apie marksizmą rašyti.

Iš viso, “ 
piamos rolės nesuvaidino. Carą nuvertė 
supropaganduota armija. Be armijos įsikišimo revo- vadovybę svarbiausiuose gyvenimo klausimuose. Šalis jį mirtis ir sugedimas. Jis su tuo baubu! 
liucija nebūtų įvykusi. Ir pati revoliucija bolševikų staigiai pasijunta įpainiota į tokias sunkenybes, iš 
nepatenkino. Vadino ją “buržujine” revoliucija. Ją kurių nebepajėgia atsikelti. Ir negali sučiupti kalti- 
skaitė tik prisiruošimu prie tikrosios bolševistinės ninku, kurie taip meistriškai visuomenę supančiojo, 
revoliucijos. Kerenskis padarė klaidą, kad pradžioje Tad labai keista abejonė, ar galima komunistams 
nesulikvidavo bolševikų agitacijos. Jie atvirai kniso- duoti laisvę ardyti laisvą Amerikos gyvenimą. Laisvė 
si po Laikinosios Vyriausybės pamatais. Kuomet bol- laisvei naikinti — kokia nesąmonė! Gal kas pasakys,

dažnai 
mes 

“Mama!”
Taip, kilni ir graži moti

nos pareiga, todėl pravar
tu pažvelgti į josios pa
šaukimo didybę. Ištikrų-

ugnis! Net ir Nietzsche, kurs 
savo gyvenimą baigė pa
mišėlių namuose, baisiai 
rašė apie tuščią savo gy
venimą: “Ach, ko dar aš 
siekiu savo norais?... Nuo ' 
kiekvieno kalno aš ieškau , 
savo tėviškės!.. Ir niekur 
josios nerandu!.. Kur ma
no gimtieji namai? Aš 
klausiu, aš ieškau ir ieš
kojau... Bet — neradau!

o anti

, —------ ------- ,
Pabandyk religijos pa^eigėjų ir Die- 
ant alie- vo niekintojų pakeitė sa

vo nusistatymus mirties 
'valandą, išeitų tikrai įdo
mi ir pamokanti knyga.

Girdėjai, tur būt, Artu- O amžinasis visur, 
ro Schopenhauer’io (1788- žinasis niekur, o amžina- ’ 
1860) vardą. Jis visą gy- sis veltui!..”

. vonimą buvo didelis krik- Prieš' keletą metų Pran- ‘ 
ščionybės priešas. Kartą cūzijoj mirė gal būt di- 

Paban- smarkios ligos metu jis džiausiąs religijos niekin- ; 
“Die- to jas romanų rašytojas ; 

Prižiū- Anatole France. Jis nėra- *

begalinę reikšmę. “Ne
daug kas pasauliui yra 
taip būtina, kaip moteris 
motina”. Žmonija galėtų 
gyventi be moterų virėiu, 
skalbėjų, kino žvaigždžių 
ir grožio karalienių, bet ji 
negalėtų išsilaikyti be 
moterų motinų. Tad ne
klydo Leonas Tolstojus, 
sakydamas: “Motinos, jū
sų rankos pasaulio išga-i 
tis glūdi motinose”, kaip mr Jos džiaugsmas iriai- piešti^tai tuštumai, į ku- pasveiksiu, būsiu jau ki- šis 
teisingai pastebėjo Julės neglūdi jos vaikuose. Tik rj^ pateko siela, atsiskv- toks?” Schopenhaueris pa- kaip pažymi jo biografai 

rusi nuo Dievo. Pasaulis 
jam atrodė lyg išmiręs 
miestas, ilgomis, tuščio- 

rodo pavojingesni, nes prisidengę nekaltais pažangie- mis gatvėmis, kuriomis 
legališkas” marksizmas jokios apčiuo- čių vardais, jie lengvai įsisunkia į visuomenines or- jam reikia slankioti. Iš 

bolševikų ganizacijas, ypač darbo srity, ir nematomai įsigyja kiekvieno lango žiūrėjo į

V •
Simon. Tačiau kaip gaila, J’ viona žino» ką reiškia 
kad šių dienų moterys ■ Tęsinys 5-tame pnsl.

K ■

ną užmiršo.
sirgo, gydytojas jam pri
minė pirmojoj ligoj pada
rytą pasižadėjimą. Tada 
filosofas sušuko: “Šalin 

Jis reika- 
rašo: lingas tik vaikams gąz-

“Nuo to laiko, kai palikau ti- dinti. Filosofui nereikia 
kėjimo takus, aš netekau viso- Kristaus!’’ Tą patį vakarą 
kio džiaugsmo ir ramybės”. nelaimingasis mirė.

O kitą kartą: Didis religijos priešas
“O. būtų tikra laimė, jei tos poetas Heine keletą metų

ševikai sustiprėjo ir liepos mėnesį padarė sukilimą, kad dabar komunistų laisvė varžoma. Bet kur čia lo- piktos valandos, išplėšusios ti- prieš savo mirtį savo bro-. vieną dieną, nė vieną va-
Kerenskis juos nugalėjo ir pradėjo persekioti, bet jau gika? Jei Komunistų partija turi pilietybės teises, tai kėjimą. būtų pražuvusios kapo liui parašė šitokį laiškutį: landą, nė vieną sekundę!”
buvo per vėlu. Spalių mėnesį jie padarė antrą sukili- jos veikla negali būti varžoma. gelmėj”. “Per drąsiai kėliau savo* Štai, kaip dejuoja siela,
mą ir šiuo kartu pasigriebė valdžią. Į O jei Komunistų partijos veikla nesiderina su A- Neretai jauni žmonės galvą prieš dangti ir todėl Į praradusi savo Rojų, pra-

Iš viso, bolševikai visur pavojingi — ir atvirai merikos konstitucija, tai tokia partija automačiai pradeda savo tikėjimo ne- dabar guliu parblokštas radusi savo Dievą, nes jį
veikią, ir pogrindyje pasislėpę. Atviroj veikloj jie at- prašosi likviduojama. K. gerbti dėl to, kad girdėję ant žemės, lyg sumintas1 palikti reiškia žūti.

Parašė Jonas Emitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

17.
Pas Balaganovę

Išsimiegojęs, Gražbilys geriau apžiūrėjo 
savo lindynę. Tikra šuns būda. Ir jam, bu
vusiam pasiturinčio ūkininko sūnui, teks 
gyventi rūsyje, dienos metu beveik be švie
sos, nes langelis buvo labai mažas ir pačioj 
palubėj įtaisytas. Tiesa, lubose įtvirtinta 
elektrikinė demputė, bet per visą dieną elek
tros srovė būdavo išjungta. Žiemos metu 
prie krosnies turėjo būt šilta, tačiau dabar, 
vasaros metu, krosnis nebekūrenama. Atro
dytų, kad vasarą pečkūriui nėra kas veikt. 
Kur tau. Jam buvo pavesta prižiūrėti na
mai ir kiemas: šluoti ir valyti, nešioti į są
šlavyną šiukšles ir. visokias paliekanas po 
dažnų balių ir beveik kasdieninių pobūvių, 
kuriuos komunistai gausiai degtine aplaisty- 
davo. Žodžiu, jis buvo tarnas - pastumdėlis, 
be užuojautos ir draugų. Pirmesnioj tarny
boj, nors jausdavo nelaisvę ir priespaudą, 
bet susitikdavo su lietuviais ir savo vargais- 
bėdomis pasidalydavo. Dabar jis čia visiškai 
vienišas. Su rusais komunistais nebuvo ben
dros kalbos, be to ir pavojinga ką prasitarti.

Gi jokio lietuvio Balaganovo tarnyboj nesi
matė. Gal kas ir buvo, bet matomai nenorėjo 
išsiduoti.

Vos kelias dienas tam rūsy j išbuvęs, 
Gražbilys jau pradėjo tiek bodėtis, kad buvo 
bemanąs pabėgti. Bet kur? Pas partizanus 
jau kelias užkirstas. Ieškoti kitoj vietoj dar
bo pas komunistus, — suseks, kad iš čia pa
bėgęs, ir atims maisto kortelę. Tuomet eik 
elgetauti, arba stipk badu kaip paskutinis 
valkata. Įsiprašyt kur pas ūkininką bernau
ti? Įtartino žmogaus nepriims. O jei ir pri
imtų, valdžios agentai pirmiau ar paskiau 
suseks. Tuomet kalėjimas, tardymai, Sibi
ras, o gal ir kulka į pakaušį. Tai laikas atė
jo: visoj Lietuvoj nėr kur dėtis. Teprasmen
ga tie plėšikai, atgabenę Lietuvon nelaisvę, 
terorą ir skurdą! »

Tokioj nusiminimo valandoj aplankė 
Gražbilį čekistu apsirengęs jo gimnazijos 
draugas Algirdas Vilkaitis — augalotas, 
juosvais plaukais, jaunas vyras. Gražbilys 
dar neperseniai buvo jį sutikęs, bet dabar 
vos pažino, tur būt čekisto apranga jo iš
vaizdą taip pakeitė. Vilkaitis dėvėjo švarų 
odos švarką su prisegtu prie diržo Naganu. 
Tamsus jo veidas nušvito draugiška šypse
na.

— Labutis, tovarišč. Neseniai, rodos, matė
mės, o manęs kaip ir nepažįsti. Nė džiaugs
mo neparodai ,seną draugą sutikęs. Nugi aš 
Vilkaitis, Algis Vilkaitis, su kuriuo gimnazi
joj mėgindavai kumščiuotis. Mėgindavai, bet

veltui, nes visuomet, vos pradėjęs, pralaimė
davai. Dabar atsimeni? Bet ką aš matau? Tu 
komunistas, o toks skurdeiva.

— Aš komunistas?! — pribrendusiu įnir
timu šūktelėjo Gražbilys. — Aš...

Nepabaigė sakinio, nes Vilkaitis, vilko 
šuoliu prišokęs, užgniaužė jam burną.

— Kam taip garsiai, tovarišč? Aš ne kur
čias.

Paskui vos girdimu pusbalsiu sušnabždė
jo jam į ausį:

— Nebūk durnas. Kalbėkime kaip tikri 
komunistai. Viską paaiškinsiu, kai išeisim 
pasivaikščiot.

Toliau Vilkaitis jau garsiai kalbėjo.
— Kad esi komunistas, aš seniai žinojau. 

Tik tyčia tave paerzinau, o tu tuojau ir įsi
žeidei ir piktai atrėmei mano neva abejonę. 
Taigi atsiprašau, tovarišč. Tačiau — užteks 
apie tai. Dabar apie reikalą. Čekos vyriausy
bė mane čia atsiuntė, kad tave parsiveščiau 
į raštinę vieną kitą klausimą atsakyti. Nie
ko svarbaus — nesirūpink. Tik koks tuščias 
formalumas apie buvusią tavo tarnybą, 
Bachmanov!

Gražbilys net krūptelėjo — iš netikėtu
mo. Prie ko čia Bachmanov? Gi jo nuostaba 
jau neteko ribų, kai pamatė duryse stovintį 
Bachmanovą.

— Klausyk, Bachmanov! — tarė Vilkaitis. 
— Mudu eisiva į čeką oficijaliu reikalu. Už- 
truksim gal kiek ilgiau. Suprantama?

Bachmanovas šyptelėjo, linktelėjo ir išė

jo. .Paskui jį, nė žodžio nepratarę, išniro iš - 
rūsies ir mūsų pašnekovai.

18.

Čekistas Vilkaitis
Per miestą eidami, juodu tik rusiškai 

kalbėjosi — apie šį bei tą, tik* ne apie savo 
reikalą. Rusų kalbą abudu mokėjo — Vii- 
kaitis gerai, Gražbilys kiek silpniau. Pra
džioje ėjo čekos link, paskui pasuko visai ki
ta kryptimi, kur buvo arčiausia į laukus iš
eiti. Tolumoj matėsi miškelis, bet į mišką 
jie nėjo, tik atstokai nuo pamiškės apsisto
jo. Tas manievras buvo tam reikalingas, 
kad jų kalbos nieks nenugirstų. Kelyje nieks 
jų nestabdė, negi dėmesio daug nekreipė: 
čekisto apranga visus atgrasino. Daug kas 
pamanė, kad čekistas vedasi savo auką miš
kan — sušaudyti. Dėl įvairumo ir tokių at
sitikimų yra buvę.

Pasiekę tokią vietą, kur negalėjo būti 
klausytojų, juodu prašneko lietuviškai. Vil
kaičio rolę Gražbilys jau suprato, bet jis 
degte degė smalsumu paklausti apie Bach
manovą.

— Pasakyk, Algi, kokį tu čia stebuklą pa
darei su tuo Bachmanovu? Aš suprantu, kad 
jis pristatytas mane šnipinėti. Tačiau kam 
gi reikėjo tiek jo saugotis? Juk jis lietuviš
kai nesupranta.

(Bus daugiau)
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NORWOOD, MASS. CLEVELAHD, OHIO
pp. Bernard Karuliai, gyv.

33 Tremont St.. susilaukė sū
naus.

metiniame kunigų seime, kurie’nas kun. 
studijavo Amerikos Kolegijos 
reikalus Romoje. Penktadienio 
rytą jie matėsi su prez. Tru- 
manu Baltam Name. Ne tik 
prez. Trumanas su visais pa

sisveikino, bet pasakė trumpą
gyV turiningą kalbą. Jis yra giliai

tikintis žmogus.
I

prašė 
dalyke, 
organi- 
dorovei

Sekančios Sąjungietės daly
vavo M. S. apskrities suvažia
vime pereitą sekmadieni. South 
Boston. Mass.: pp. Alena No
rkienė. A. Lyons. Ieva Tvas- 
kienė. Estelia Sykes ir U. Paz- 
niokienė.

š. m. gegužės mėn. 10 dieną 
‘mirė Juozas Žilinskas. Gegužės 
13 dieną palaidotas iš 
stojančios Pagalbos 
Švenčiausios parapijos

■čios. Paliko nuliūdime žmona—
■

Agniešką. gimusią Kutaitę. 
sūnų Joną ir draugus.

Neper-
Panelės
bažnv-

Praėjusi šeštadienį iškilmin- 
p. Patricia J. Lynch. p. igai iš Šv.

George H. ir ponios (Klimavi
čiūtės) Lynch. gyv. 142 Ellis 
Avė., laimėjo dvi stipendijas į 
kolegijas, p. Patricia pasirinko 
Trinity College. VVašhington, 
D. C., kur laimėjo S1.600 sti
pendiją. | 

i - 

metinės gedulo šv. 
a. a. kun. Stepono 

vėlę bus atna- 
gegužės- 
rytą. šv.

Jurgio parapijos baž
nyčios buvo laidojamas 23 me
tų jaunuolis, žuvęs karo metu 
Iwo Jima, 1945 metų vasario 
mėn. 25 dieną. Nuliūdime pali
ko tėvelį Adolfą (?) ir mamy
tę Julią bei brolius Jurgį ir 
Juozą ir sesutę Oną.

Laidojimo iškilmingose cere
monijose dalyvavo U. S. kariai-

, jūrininkai, kuriu nariu buvo ir 
didvyriškai už tėvynę žuvęs 
velionis. Reiškiame gilią užuo
jautą visai velionies šeimai.

Pirmos 
mišios už 
Povilo Kr.eižio 
šaujamos trečiadieni.
May 26 d., 7:15 vai. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 
St. James Avė.

Nauja Porelė

dr. Mendelis 
vyrų pagelbėti šiame 
kad ši labai reikalinga 
zacija mūsų jaunimo
taptų tikrenybe. Kas tik gali 
bent kokiu būdu prisidėti pri
valo matyti

Girdėjau, 
dr. Mendelis 
ne, Penna.,
kviestas pasakyti 
šv. Onos parapijos 
kun. Jonui Kundreckui, 
švenčia savo 25 metų kunigys
tės sukaktį. Sveikiname Jubi- 
liantą ir linkime jam sulaukti 
50 metų garbingų sukaktuvių.

Julius Kastantin. 
kitą savaitę kun. 
važiuoja į Luzer- 
kur jis yra pa- 

pamokslą 
klebonui, 

kurs

versity arba “Green Street” li
goninėje. Turi sulaužytą ranką 
ir kenčia nuo sumušimo. Reiš
kiame giliausią užuojautą ligo
nei ir jos sūnums. Nelaimė įvy
ko ant Redwood St., arti Pine. 
Linkime veikiai pasveikti.

Juozas Juškauskas,
Ramsey Street, sunkiai serga.
Kun. Antanas Dubinskas ap-; Sekmadienį, geg. 23 d. 9 vai. 
lankė ligonį; jį suramino ir su- ryt0 Baltimorės lietuviai va- 
teikė reikalingą patarnavimą.! žiuos busais į Maryland Vals- 
Abu sūnūs lanko savo tėvą ir-tijos sostinę Annapolis pama. 
kiek gali patarnauja jam jo Ii- tyti kaip ten keli metai atgal 
goję.

Pirmadienį geg. 17 d. dvylika 
mūsų mokyklos mergaičių bu
vo išvažiavusios į Washington, 
D. C., kur buvo pakviestos 
Lietuvos Atstovybėje išpildyti 
lietuviškus šokius ir sudainuo
ti lietuviškas daineles įvairių 
tautų atstovams. Bayliai ir 
Konstantinavičiai rūpinosi mer
gaičių nugabenimu, ir parveži
mu iš Washington.

Mūsų visi trys parapijos ku
nigai pereitą savaitę dalyvavo

kūčių sekmadieniais
savo bažnyčią. Jisai pasakė, 
kad dalinant raportus jį liūd- 
nina iki ašarų, matant pažy
mėta ant raporto, kad berniu
kas ar mergaitė apleido šv. mi- 

. . ■ šias du .tris, arba kai kurieAuta- j
net keturis sekmadienius mė
nesio bėgyje. Jis nekaltina tų 
vaikučių, bet jų tėvus. Jis aiš
kiai išdėstė tėvams, kad neat
silankymas išklausyti mišių 
sekmadieniais yra ne tik per
žengimas Dievo įsakymo, bet 
taipgi kenksfiaingas gerai mo
kyklos drausmei. Negalima 
tinkamai vaikučių auklėti, jei 
tėvai savo apsileidimu, savo 
nepaisymu religinių priedermių, 
neutralizuoja visą tai. ką Sesu
tės Mokytojos stengiasi įskie
pyti savaitės bėgyje. Neigiama 
namų įtaka suardo Sesučių 
darbą. Jei tėvai tiki į naudin- 

i gumą katalikiško auklėjimo, 
l jei leidžia vaikučius katalikiš- 
ikon mokyklon, tai privalo rū
pintis, kad savo pavyzdžiu pa
dėtų. o netrukdytų, neardytų 
Sesučių Mokytojų darbo, ir 

i kad jų vaikučiai neduotų blogo 
pavyzdžio kitiems vaikučiams 

nedalyvavimu šv. mišio-

iPetkiūtė - Moore
Jau senai beturėjome šliūbą 

per mišias 11 vai. ryto. Tas i- 
ivyko pereitą sekmadienį, geg. 
16 d., kuomet p-lė Pranė Pet
kiūtė paėmė sau už vyrą Stasį 
Mozrum - Moore. Kun.
nas Dubinskas suteikė pamoki- 

šliūbą. taip 
pora liudyto- 
brolis Leslie- 

jaunosios sesutė 
Ona Petkiūtė. Šliūbo metu sto
vėjo urie altoriaus mūsų kiti 
du kunigai, kun. dr. Mendelis 
ir kun. Jonas Mendelis. Šv. mi- 

Dubinskas. I 
choras di- 

per visas iškil- 
Fo mišių jaunoji padėjo 

į gėlių puokštę ant Mari-

nimus kaip prieš 
po šliūbui. Pirma 
jų buvo jaunojo 
Boleslovas ir

pasodintas lietuviškas ąžuolas 
auga. Guįiernatorius Lane pri
ims atvykusius svečius 11 vai. 
ryto. Grįžę keliauninkai turės 
pietus Lietuvių Svetainėje 2 v. 
po pietų.

Švč. Vardo Dr-ja turėjo me
tinį susirinkimą penktadienį, 
geg. 14 d. Valdyba buvo iš
rinkta ta pati. Konstantinavi- 
čius ir Bernardas Karpavičius 
pranešė apie svarbų sumany
mą sutverti berniukų skautų 
kuopą mūsų parapijoj. Klebo-

I

Juozas Kadnskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių Reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

šias atnašavo kun.
Didysis bažnytinis 
dingai giedojo 
mes. i 
ore tiu &----
jos altoriaus.

Puota Įvyko Lietuvių salėje, 
kur susirinko arti dviejų šimtų 
svečių. Sveikiname 
džius ir linkime jiems 
šių Dievo malonių jų 
gyvenime.

Į

Stebėtinai džiugus ir Įdomus 
įvykis sekmadienio rytais

naujave- 
gausiau- 
naujame

Į Sekmadienio rytais, nuo 8:30 
valandai, C.W.V.
Prano Urpšaičio 
iš WSRS radio 

transliuojama lie
tuviška programa, šiuo jo tiek 

reikėtų 
isiems susidomėti ir jį. kiek 

leidžia jėgos, paremti. Visi ge
rai suprantame, kad niekas 
negali taįp gerai išreklamuoti 
mūsų mylimas lietuviškas dai
nas ir lietuviškąjį meną, kaip 

G. Cunytė yra^ra^ijas. Nauda aiški! ?
------- r*sstuyj.-hie.' taj nėra vieno asmens darbas 

Jos tėvelis, adv. Juozas Čunys įr todėl prašome gausiai prisi- 
ir pažan-j 

amai gale-į 
■ pasirody- j 

kultūringųjų tautų tarpe, i '-iūtė, 
parapijoje. J juk čia yra keletas chorų irjSisk, Agnietė Stanytė, 

meną mėgstančių
lengvai galėtų 
pusvalandžius. Tad

šeštadienį. gegužės 22 dieną. 
11 vai. rytą. Šv. Teresės par. 
bažnyčioje, VVest Roxbury. 
Mass., priims Moterystės Sa
kramentą p. Dora ta Genovaitė 
Cunyte. adx. Juozo ir Bronės da’1,'3r re’’'k’ančin žve^u 
Cunių duktė, gyv. 
būry. Mass.. 
ry Bradbury.
ry.

Jungttuvės 
šiomis.

p. Darata 
•RrX<5iT Universiteto

West Rox- 
su p. James Hen- 
Jr. iš W. Roxbu-

įvyks su šv. mi-

la-

Jan Ross 
sūnus ir

kombinuotė: 
labai žema kai-

kun. dr. Mendelio vi- 
metais, o dabar jo 

tą pačią mokyklą, 
apvainikavo kun. 
kun. Jono Mende-

BEAUK'
MMTA
PK/eE'

A T O M £

1 I N C ’ c t

A N 0 i A

Cl'iD

Išdalinimas Klasės Spalvų
Artinasi mokyklos užbaigi-! 

mo dienos, tad sekmadienį, 3( 
vai. po pietų, bažnyčioje įvyko |savo 

sc Įteikimas klasės spalvų mūsų 
mokyklos graduantams. Klebo
nas kun. dr. Mendelis atliko šią 
linksmą pareigą. Pašventino! P° 
spilkutes ir kaspinus ir trum
pai išdėstė kaspinų spalvų 
reikšmę. Sekantieji laukia bir
želio 13 d., kuomet įvyks iškil- 

Tačiau uiingas mokyklos užbaigimas: 
’" ; Bernardina Baylytė, begina 

Dundon. Vincentas Ingson, Ei- 
dėti prie šio kultūros ir pažan- j'leen Marconi. Antanina Minke- 

Piliečių'gos darbo, kad tinkamai gale-! vičiūtė. Arthur Meyers. Anta- 
Ponia'pasirengti ir pasiroGv- ’:-as Razauskas, Joanna Sakeli-;

Ričardas Šilanskas. Roy; 
chorų ir I Sisk, Agnietė Stanytė, Auarey 

erupių. j Velzytė ir Paul Wilkens. Šiems 
išpildyti 

dar-

vai. iki 9:00 
komendanto 
pastangomis, 
stoties vra

vra Suffolk County prokuroro 
asistentas. Lietuvių 
draugijos pirmininkas.
Bronė Cunienė yra labai veikliai 
Šv. Petro lietuvių 
yra tos parapijos Moterų klu
bo pirmininkė. Abu pp. Cuniai 
yra pasižymėję visuomeninia
me veikime.

!

’ šiaip 
kurie 
radio 
bą!

l

Šventoji Valanda

Maidos ir giesmės. Sustatė 
išleido kun. J. K.
1937 m. Kaina — 20c. 

“Darbininkas”,
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Massj

ir
Miliauskas,

i 
i

i

Kitos Kalbos
savo kalbos klebonas pa

kvietė vieną iš tėv; 
MacFarlane. kurio 
duktė lanko mūsų mokyklą, 
išreikšti kelias mintis. Ponas 
MacFarlane, radio - komenta
torius, pilnai pritarė klebono 
kalbai ir ragino visus tėvus rū
pintis. kad jų vaikučiai ateitų 
ir dalyvautų vaikučių mišiose 
sekmadieniais 8:30 vai. ryto.

i Kalbėjo Julius Kastantinavi-IĮčius, kurio du sūnūs lanko pa- 
j rapijinę mokyklą. Jis dėkojo 
Sesutėms už jų gražų darbą ir 

Į patarė, kad dažniau tėvai su- 
i sirinktų pasidalinti mintimis 
tarp savęs ir su Sesutėmis. 

' Jaunąją kartą atstovavo Juo
zas Strazdauskas, kurs buvo 
mokinys šv. Alfonso mokyklos 
pirmais 
karavimo

i sūnus lanko 
i Eilę kalbų 
• Dubinsko ir 
lio pastabos.

Prieš išsiskirstant nutarta, 
giausia kalba pasakė klebonas kad rudenį, rugsėjo ar spalių 
kun. dr. Mendelis. Jis dėkojo mėn“ laikyli Panaš\ susibūri- 
Sesutėms už surengimą šio pa-; m^’ ka^ suartinti tėvus į vei- 
silinksminimo. Dėkojo tėvams kianti vienetą. į tam tikrą dr- 
už atsilankymą. Trumpai pa-į M- Tai buvo vienas iš įdomiau- 
brėžęs katalikiškos mokyklos *r sėkmingiausių susirinki-
, tikslą, klebonas pareiškė savo Pageidaujama daugiau pa-

oos mokytojas ir didžiausią skausmą, kad kaiku-, našuj-

i •

MZTOMATB

elektra®
rEITES*®

į

Klaidos atitaisymas

Praėjusioj 
kurioje buvo 
Vilimaičiu 35 I
minėjimas,
dukters. Gen. 
šau.

korespondencijoj, 
aprašomas p.p. 
metų sukakties 

buvo praleistas 
vardas. Atsipra-

M. D.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
Engiish - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin 
gas dalykas nes jis yra geras kali 
stiprus patarėjas.

8-to skyriaus mokiniams 
suteiktos klases spalvos.

buvo !
Tiktai

mokėtt kas menuo

Vaikučiu Vaišės Tėvams
Po pamaldų bažnyčioje, dėka.; 

Sesučių mokytojų pastangoms, 
{parapijos salėje įvyko pasiiink- Į . .j smmimas
1 mokyklos tėvams ir motinoms.
Vaikučiai

su vaišėmis mūsų

padainavo, pašoko, 
pianu paskambino savo tėve
liams. kurie sėdėjo prie stalų. 

Į apkrautų užkandžiais. Progra- 
; ma užėmė valandą laiko. II-

-

rių tėvų vaikai ištikimi mokyk-į

įmokėti

CASH
kaina S1946~

didelis PEČIUS 
— didelė įtalpa, 
ekonomiškas, grei
tas ir paprastas.

NAUJAS GREIČIO 
REKORDAS —pa
gerintas 49 nuo
šimčiais. didesne 
turi coil— didesnį 
šilumos viršų, ge
resnes pasekmes.

Štai reta šių dienų 
bai aukštas grožis.
na... ypač reta jei atsiminsime, kad 
už tą žemą kainą galima įvesti se
nai lauktą elektrinį virimą. Pasinau- 
dokit šiuo bargenu.

VIRKITE SU ŠIAIS STEBĖTINAIS NAUJAIS ĮTAISAIS...

6-K V. ĮTALPOS 
VIRTUVAS — pa
rankus. ekonomiš
kas. greitas ir tal
pus. Turi 50 skir
tingų dalykų viri
mui.

NESUSITEPA — 
tas padeda užtai* 
kyti sienas ir vir
tuvės langu už
dangas švariomis.

AUTOMATIŠKAS 
PEČIUS — viskas 
automatiškai G-E 
Automatiškme pe
čiuje. gali kepti 
jums nesant.

sudėti 
skaura- 
kitiems 

kurie 
reikalin-

VIETA DĖL STO 
RAGE - 
puodams, 
doms ir 
dalykams, 
jums yra 
gi.

PEČIAUS RODO
MOJI ŠVIESA — 
lengva matyti, 
raudona šviesa pa
rodo kada pasie
kia reikalinga ši
lumos aukšti, ir 
virimo temperatū
rą.

PATOGIAI 
ĮRENGTOS lem
pos — tiesioginės 

lempos, kuries 
šviečia tiesiai, 

kaip jums reika
linga.

LAIKO IR TEM
PERATŪROS 

CHARTERIS — 
duoda tikrą laiką 
ir temperatūrą rei

kalingą virimui.

PUIKI PEČIAUS 
INSULAC1JA — 
prilaiko karsti pe
čiuje: ir neperlei- 
džia karščio i vir
tuvę.

Sekminių Dirmavonė ,
Kaip kitais metais, taip ir šį- 

; met, Sekminių iškilmė buvo 
• pažymėta suteikimu Sutvirtini- 
i mo Sakramento Baltimorės ka- 
! tedroje. Arkivyskupas Keough 
' sutvirtino apie 500 suaugusių 
konvertitų ir tų katalikų, ku- 

1935 rie j-j kurios priežasties 
dar nebuvo sutvirtinti, šeši ar 
septyni lietuviai radosi sutvir
tintųjų tarpe. Kun. dr. Mende
lis atstovavo šv. Alfonso para
piją. Su kitais kunigais jisai 

i buvo sanktuarijoj apeigų me-
Novena Aušros Vartų tu. Teko sužinoti, kad 5 jo 
Dieve Motinos Garbei mokiniai atsivertėliai buvo pa- 
Sustatė Domininkonas T. Ka- dirmavoti tą vakarą.

zimieras žvirblis, O. P., Pridėta j ■ ■ —-
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, pos dienomis neatsilanko j vai-į 
e o rr. rcL'a Hncroc T a f a x r/S i a • . ______________________ •kūjis yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 

6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po S i.00: dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už S3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
lik Įdėk i konvertą kuponą su S3.00. ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadway So, Bosion 27, Mass,

IĮ
GRAŽIOS IR VERTINGOS 

KNYGOS

Nusišysok!
Surašė J. K. M. Išleista

: m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių! 
; juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina SI.00.

PASINAUDOKITE ELEKTKIKOS VIRIMO PATOGUMAIS
G*E,TAS! Yraf greitis elek-LABAI GREITAS! Yra, naujas greitis elek

tra vu-ti. Virimas prasieita nuo svičiaus pa
sukimo! 1

I 
Šiuomi. siunčiame $ ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas

Adresas

Įdomybės
Pereitą ketvirtadienį, geg.

13 d. automobilius suvažinėjo 
i Oną Dubinskienę, kun. Antano 
1 Dubinsko ir Prano Dubinsko 

* i mainę. Raudasi Maryland Uui-

JIS EKGN0**,4KAS! Elektros rata teikia 
ekonomišką elektnkinį virimą. Pažiūrėk, pa
lygink ! 1

JIS AUTOMATIŠKAS! G-E Pečiaus Prižiū- 
nesant namie. Tik pasuk ON ir OFF^, kaip nori.

JIS VĖSUS! Jtaisą. kurį įvertinsite karšto
mis dienomis. Elektra duoda užtektinai kar
ščio... tą įdeda į maistą, o ne į virtuvę.
JIS SAUGUS! Elektrikinis virimas nereika
lauja degtukų. Svičiai yra padaryti paran
kioje ir saugioje vietoje, kur lengavi pasie
kiami.
JIE SVARŪS! Puodai, skaurados, sienos, už
laidos lieka neptliesti ir švarų. Nėra lieps
nos. suodžių nei dūmų.

NUEIKIT J ARTIMIAUSIĄ

J MSON SHOP Nt>w!
z

AMERICA’S 
« SECURITY 

IS YOUK 
<ĮyįpysECUitrrY
■M

boston EDISON company



Penktadienis, Gegužės 21, 1948

USA Įvers Grandį Raudonajai 
Meškai

PARŠUNKĄ? s

-Amerika ginkluoja tautas prieš 
SSSR imperializmą. - Penkių valsty* 
bių karo sąjunga Europoje. — Bendro
jo jų štabo veikimas. - Numatomi 
bendri manevrai. - Į kur krypsta Eu
ropos karo pramonės.

kas liečia karo pramonę), 
Amerika pasiryžo apgin
kluoti Rusijos kaimyni
nes valstybes, kurios turi 
gintis nuo raudonųjų ag
resijos! Tam reikalui, 
kaip praneša “U. S. News 
& World Report“, Ameri
ka yra pasiryžusi nepa- 

buvo* besude- net P° <įu biliĮ?nu

apsisprendimo dės- ““8
tarėsi su P^ncuaja, Belgija, Olan- 

dija ir Luksemburgas — 
rūpestingai planuoja ben- 

j drą apsigynimo progra- 
i mą. Jog laukia pagalbos iš 
Amerikos, ir dalyką ži
nantieji skelbia, kad jau 

| pirmaisiais metais tam 
i reikalui skirsianti $300,- 
j 000,000. Sekančiais • me- 
■ tais Amerika ginkluos

demokratiniai 
neišpasakyta 

dary damos 
siekiančias

USA APSUPA RUSIJĄ 
KONTROLINIU ŽIEDU
Per trejus metus Jung

tinės Amerikos Valstybės 
ir kiti 
kraštai su 
kantrybe,
kuotoliausiai 
nuolaidas, kurios kartais ----- - - - -

i dolerių per metus, nnti net su laisves ir tau-a 
tų 
niais, derėjosi, 
Sovietų Rusija, vis rienu- 
stodamos vilties pasitari
mų keliu išspręsti painius 
pokarinius klausimus ir 
garantuoti taiką.

Tačiau visos tos pastan
gos buvo veltui: Maskva 
pasirodė dabar esanti val
doma daug didesnių impe-

Eur“^ dar —kesniu to™ demt=»7val-'^P“- Numatoma 
stybėms nieko kito nebeit- dl^eI,us kiek,u8 tų
ko kaiD tik sumabilizuoti Smklų’ kuriuos naudojo• ’ 7 ^„ USA kariniai daliniai. A-

Kliii5—"šv. Pr. Varpelio”

Sovietų Rusijos vergijos batas trempia Lietuvos 
žemelę ir žiauriai naikina lietuvių tautą... bet lietuvis 
nenurims ligi vėl bus laisvė atgauta. Palaimink, Vieš
patie galingas, Lietuvių pastangas teisingas.

MOTINOS PAŠAUKIMO 
. DIDYBE

CNofM uemni NMem
Klubas Mnės Gyvavimo

Srtaktį

visas pastangas — paža
boti tą maištingą raudo
nąją mešką, atskirti gele
žinėmis krotomis tą tarp-į 
tautinį gengsterį. Šio dar
bo Amerika ėmėsi ryžtin
gai. Gegužės mėnesio vi
dury Marshallo plano 
vykdytojas Hoffman pa
reiškė, kad bus nutraukta 
bet kokia ūkinė pagalba 
kiekvienai Europos vals
tybei, kuri tik teiks Rusi
jai karinius įrengimus, 
karinius dalykus.

Tai toli siekiantis daly
kas. Faktinai, tai yra sa
votiška blokada, savotiš
kos sankcijos prieš Rusi
ją, kurios gali būti labai 
efekt y v i o s (pasekmin
gos): juk visos laisvosios 
Europos valstybės —- jiuo 
pat šiaurės, Skandinavi
jos, iki Turkijos, priklau
so Marshallo plano vals
tybėms. Kinija ir Japoni
ja taipgi yra Amerikos 
kontrolėje, taip, kad plėš
rioji Sovietų Rusija daro
si blokados tautų apsup
ta, ir ji turės tą greit pa
justi.

NAUJOJI 
“LEND-LEASE”

Negana to, apjuosti ūki
nio boikoto žiedu (ypač,

merika turi ginklų ir ap
rangos dvidešimčiai divi
zijų. Savo kariuomenei A- 
merika nori pasigaminti 
naujus, gal net patobulin
tus ginklus, o karo metu 
ir dabar vartojamuosius 
nori pasiųsti kaip naują 
lend-Iease Europos vals
tybėms prieš Rusijos 
resiją.

PRANCŪZIJA IR 
ANGLIJA

Europos armijos, pasi- 
ryžusios atsispirti Sovie
tų imperializmui, kaip ra
šo “World Report” siekia 
2,600,000 vyrų, tačiau jie 
yra įvairiuose kraštuose 
ir iki šiol vartojo Įvairius 
ginklus, kas bendrojo ap
sigynimo atvejuje sudaro 
kaikurių nepatogumų. Da
bar planuojama visus ap
rūpinti Amerikos gink
lais. Atskiromis valstybė
mis padėtis taip atrodo:

Prancūzija nori moder
niškais ginklais ir karine 
apranga aprūpinti 300,000 
karių, sudarančių 20 divi
zijų. Iš Amerikos ypač 
nori gauti kulkosvaidžių, 
prieštankinių pabūklų, ra
ketinių patrankų, tankų 
ir lengvosios artilerijos. 

1 Pati Prancūzija galėtų

ag-

f

v •

Gegužes Menesio Knygute
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVC. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą 
ir užadresavę:

“DARBININKAS“
366 West Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:—
Šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas.......................... ...... .. ........................................... ....

Adresas

nuomet, kada pirmą kartą 
joms nusišypsojote, duo
kite joms pasidžiaugti 
skaidr iu motinišku 
džiaugsmu. O mes, kurie 
šioje šalyje neturime savo 
mamyčių, nei jų kapelių, 
šiandieną prisiminkime 
jas savo maldose: tepąjai- 
mina Dievas jų vargelius 
ir tesuteikia joms amžiną 
laimę.

Baigiu poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiais: 
“Motina, man saulė tavo veidą

mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip 

žvaigždžių keliai.
Visą šitos žemės klaidų kelią 

mano.
Tegu švies man tavo veido < 

spinduliai.
Kennebunk Port, Maine. 
1948-V-8.

Pradžia 3-čiame pusi, 
mylėti ir būti laiminga. 
Tik ji viena sėdėdama 
prie savo kūdikėlio lopše
lio nepavargsta. Tik ji 
viena moka visuomet at
kisti,nes ji dėlto atėjo pa
saulin. Motinos širdyje vi
suomet turi vietą jos vai
kas, nors jis jau būtų pra
žilęs. Ir tai atsitinka dėl
to, kad meilėje ir aukoje 
glūdi visa motinystės pa
šaukimo didybės paslap
tis.

Brangus sūndu, duktė, 
ar tu supranti, kaip tave 
Dievas numylėjo, suteik
damas tau mielą motutę! 
Kas gi tave mažą penėjo? 
Kas gi tave išmokė žengti 
pirmąjį žingsnį? “Kas tau 
padavė pirmąją žydinčią 
pavasario gėlę? Kas pase
kė gražias pasakas ir pa
pasakojo apie gerąjį Die
vulį? Keno akių žvilgsnis 
suprato tavo širdies skau
smą?” Visa tai padarė ta
vo motutė sengalvėlė.

Dėlto šiandieną, moti
nos dienoje, tinkamai pa
gerbkite savo žilgalves 
motinėles. Nuneškite joms 
dovanų, parodykite joms 
kūdikišką meilę, kaip a-

(

Dvidešimt penkių metų dar- 
butės laikotarpyje Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas yra 
atlikęs daugybę gražių darbų 
labdarybėje ir socialiniame vei
kime. Dabar, tos ilgų metų 
darbuotės atžymėjimui Klubas 
rengia šaunią puotą ir įspūdin
gą programą sekmadienio va
kare. gegužės 16 d., Shoreland 
viešbutyje (prie 55th St. ir 
Shore Drive). Programa susi
dės iš kalbų, gražių muzikali- 
nių numerių bei kitų tam įvy
kiui pritaikintų ceremonialų. 
Muzikalinę programos dalį iš
pildys Klubo narės, talentingos 
dainininkės - muzikės: — Ona 
Biežienė, Ona Piežienė, Geno
vaitė Giedraitienė, Nora Gugie- 
nė, Alice Stephens, ir kitos. 
Šiose iškilmėse bus pagerbtos 
Klubo steigėjos, buvusios pir
mininkės ir kitos atsižymėju
sios veikloje narės.

Kadangi tai bus minėjimas 
Klubo “gimtamečio”, tai bus ir 
specialiai pagamintas didelis 
“birthday cake”, kuriuo visi 

■ svečiai bus pavaišinti.
Po programos bus šokiai ir 

pasisvečiavimas jau-

atominę bombą, Amerika 
jaučia, kad pirmosios 
USA apsigynimo linijos 
yra dabar Europoje, kaip 
tik tose valstybėse, kurios 
rubežiuojasi su Rusija ir 
kurioms gresia pavojus 
raudonosios agresijos.

KARINE VAKARŲ 
SĄJUNGA

Tačiau Amerika duoda 
suprasti, kad ji pirma pa
gelbės tiems kraštams, 
kurie patys rūpestingai 
planuos, kaip sau pagel
bėti ir kurie norės kitiems 
padėti, bendradarbiauti 
Europos atsikūrimo pa
stangose. Kas liečia kari
nį apsigynimą, toksai ben
dradarbiavimas jau yra 
gerokai pasist ū m ė j ę s 
priekin: Britanija, Pran
cūzija, Olandija, Belgija 
ir Luksemburgas jau yra 

tarpusavės pa-

bent gerą dalį tų ginklų ; 
pasigaminti, tačiau jie ne- , 
linkę to daryti, viena, kad 
jie nori išvystyti ekspor-; 
tą ir tuo pagreitinti kraš
to atkutimą, ko kaip tik 
ir siekia Marshallo pla
nas, antra, jie jaučia, kad 
daug daugiau naudos bus, 
jei Prancūzijos arsenalas 
(ginklų sandėliai) bus už 
okeanų Amerikoje ir ka
ro atvėjuje — nepasiekia-; 
mas rusų aviacijai.

Britai nori Amerikos 
pagalbos savo saloms pa
versti milžiniškomis avia
cijos bazėmis, iš kurių 
karo lėktuvai galėtų pa
siekti visą Europą, todėl 
britai Hš Amerikos laukia 
radar įrengimų, priešlėk
tuvinių patrankų ir įren
gimų sunaikinti siunčia
mas į Britaniją skrendan
čias bombas ir raketas. . v 
Britai taipgi siekia, kad Pasirasę 
Amerika įrengtų jų salo- gąlbos sutartj, sudaryda- 
se didelius aviacijos ben-!1?11’ vadinamą, Vakarų Są- 
zino (gassolino) sande- jun^- jau turi nuola- 
lius, ir taip ištobulintų tinį karinį štabą su busti- 
britų - aerodromus, kadiPe Sls sta*:,as
juose būtų lengva nutūpti ;jau išdirba Europos apgy- 
moderniesiems, didiesiems' Pla”^ ir.. ,ap^_aiJ 
lėktuvams.
ITALIJA IR VOKIETIJA

Italija turi net penkis tus, • suderintus 
milijonus atsarginių, ak- apsigynimo veiksmus. Šių 
tyvioj gi tarnyboj — 175,- visų valstybių pėstinin- 
000. Tačiau italams trūks-į kai, aviacija ir laivynai, 
ta lėktuvų ,tankų ir įvai-;gal būt, dar prieš šių me
rių rūšių prieštankinių ir tų pabaigą rengiasi pra- 
priešlėktuvinių pabūklų, vesti jungtinius karinius 
Italai patys gali pasiga- manevrus. „Kol kas, gyni- 
minti ir patrankų, ir tan-'mosi planai apima tų pen- 
kų ir uniformų, bet jiems; kių valstybių sienas, o 
trūksta anglių, plieno ir j taip pat vakarinę Vokie- 
medvilnės, ir šių dalykų įtijos dalį ir Austriją. Ta- 
Italija laukia iš Jungtinių 
Amerikos valstybių.

Vokietijos vakarinė zo
na turi apie pusę milijo- uždangos, gal tik išskyrus 
ne karo veteranų, kurie 
vėl galėtų imtis ginklo, 
tačiau tik kokiai 100,000 
galėtų būti be jokių svy
ravimų duodami ginklai,

! kitus dar reikėtų, kaip sa
koma, denacifikuoti. Be 
to — į Vokietijos ginkla
vimą skersai žiūri Pran
cūzija, Belgija ir Olandi
ja-

PIRMOSIOS USA 
APSAUGOS UNIJOS — 

EUROPOJ
Tokie tai yra įvairių 

valstybių planai ir sieki
mai. Ne į visus vienodai 

, palankiai Amerika žiūri, 
tačiau, dabar, kada yra 
tokie toli siekiantieji lėk
tuvai, kada galima būti 
tikriems, jog ir Rusija ne
užilgo galės pasigaminti Visi penki kraštai jau

• v

Šis štabas

j čiuoja tam reikalingą 
USA pagalbą. Visų pirma 
jie planuoja koordinuo- 

karinio

čiau numatoma, kad ilgai
niui apims visas valsty
bes, esančias už geležinės

Šveicariją ir Švediją, ku
rios abi planuoja laikytis 
“ginkluoto neutralumo“.

BENDRAS ŠTABAS
Visų tų apsigynimo ar

mijų jungtinė komanda, 
štabas, jau kristalizuoja
si. Su Amerikos ginkluo
tomis jėgomis palaikomas 
ryšys tuo, kad Britai da
lyvauja Sąjungininkų Šta
bų vadovybėje Washing- 
tone. Taikos metu tos mi
nėtosios Vakarų Sąjungos 
(Britai, Prancūzija, Bel
gija, Olandija, Luksem- 
burgas) kariniu vadovu 
greičiausiai bus anglas ar 
prancūzas, tačiau karo at
veju vadovybė, tikriau
siai, bus pervesta ameri
kiečiams.

principe sutiko įvesti vie
nodos rūšies ginklus, ta
čiau tas bus daroma pa
laipsniui: senųjų ginklų 
bus tik tokiais kiekiais 
atsisakoma, kokiais bus 
jų vieton gaunami nauji 
— vienodi. Ginklų tiki
masi ne vien iš Jungtinių 
Amerikos valstybių, bet 
ir tie kraštai patys ga
minkis, dalyvaudami ben
drame plane; tai yra ga
mindami dėl visų tuos 
ginklus, kuriuos jie yra 
labiaus pasirengę ir išsi- 
specializavę gaminti: bri
tai rengiasi gaminti mo
derniškuosius (jėt. - pro- 
pelled) naikintuvus. Pran
cūzija — motorizuotų da
linių pabūklus ir artileri
ją. Belgija — lengvus au
tomatinius ginklus. Olan
dija ir Luksemburgas tu
ri įrengimus gaminti tiks
liesiems karo pabūklams, 
bombų kapsulėms, instru
mentams nustatymui kur 
yra toli esą priešo pabūk
lai.

AMERIKA TARS 
PASKUTINĮ ŽODĮ

Kolkas dar nėra galuti
nai nustatyta kiek kuris 
kraštas turi kariuomenės 
pastatyti ir kiek lėšų ap
sigynimui skirti. Šiuo me
tu Britai mažina savo ka
rines jėgas, pasiryžę dalį 
vyrų perkelti į fabrikus, 
kad išvengus ūkinės kri
zės; taipgi savo apsigyni
mo programą iš 3,416 mi
lijonų dolerių sumažina 
iki 2,770 milijonų dolerių. 
Tuo gi tarpu Prancūzija— 
padidina: iš 12 mėnesių 
karo tarnybą prailgina į 
18.

Jei, tačiau, Europos 
kraštai dar kaip reikiant 
nepajėgia išvystyti apsi
gynimo programos, tai 
USA tą supranta ir pasi
ryžusi gyvai talkinti. Pa
skyrusi 5 _ bilijonus 300 
milijonų dolerių ūkiniam 
Europos atkūrimui, Ame
rika yra pasiryžusi dar 
be to Europą ir apgin
kluoti. Raudonoji meška 
pradėjo perdaug siautėti 
ir jai bus uždėti geležiniai 
apyrankiai ir įverta gran
dis į nosį.

Pr, J. Prunskis.

Bronė Eitutytė - Stanislovai- 
tienė, Izidoriaus Eitučio duktė, 
šiuo metu gyvenanti Elbracht 
Kaseme, Ingolstadt (13-b) 
Lithuanian D.P. Camp, U. S.
Zone, Germany, ieško savo dė-.smagus 
džių Juozo, Antano ir Kazimie-! kiose Shoreland viešbučio pa- 
ro, sūnūs Juozo, Eitučių, kilu-i talpose, 
šių iš Baužaičių kaimo, Taura-Į 
ges apskrities. Rašykite virš-j 
minėtu adresu. 15 Lietuvoje Sužoudytiį 

Kunięų
Antanas Degutis, gyvenan

tis Kassel - Oberzwehren, D.P. 
Camp Mattenberg, Churchill i 
Str. 3. U. S. Zone, Germany,| 
ieško savo dėdžių ir pusbrolių ’ 
Degučių bei šiaip pažįstamų. 
Prašau atsiliepti viršfninėtu 
adresu.

»
Parašė Juozas Prunskis. Iš

keista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.
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12ISTORIJŲ nt 12 PASAKŲ KNYGA

Kur Bakūžė Samanota"
*

i -

“KUR BAKŪŽE SAMANOTA“ ten mūsų mintys 
širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau

nėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė- Z 
bėjų žavinčios dainos, čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity- 
Itz5Sa?» t ^domi^_knyg4 — “KUR BAKŪŽĖ SAMA- 
av ♦ i • ?arašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 

kaip Ui: “PABĖGĖLIAI”, ‘“LOKYS 
’ “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE

VĄ, Y?DAS , “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ“ ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigėrėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”,
366 W. Broadu ay, So. 8^^ 27, Mass.

ir
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome

Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 
Samanota!’.

Vardas

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —

Adresas
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pa- 
pa- 
ka-

A R BI N I N R A S

Mirt
Pirmadienį. ge._ J. mirė 

/Mikalina Saulėnaitė. /peigos 
j įvyko šv. Juozuįkj Lietuvių 
įrapijos bažnyčioje ir buvo 
! laidotas šv. Patriko airių I 
‘ pinėse.

BROCKTON, MASS i kas atlaikė šv. mišias, intenci-I
' ja už Antaną ir Iev. Bartkus, 
i kaipo paminėjimą jų 50 metų 
I vedybinio gyvenimo sukaktį.
Abudu sukaktuvininkai, nors 
jau turi gražų metelių skaičių, 
tačiau jie dar gerai atrodo, vi
suomet linksmi ir uolūs para
pijiečiai. Aloyzas.

SoJalietės
Gegužės 9 d.. 8:30 vai. ryto. 

Mergaitės Sodalietės. minėda
mas Motinos Dieną, turėjo šv. 
mišias ir bendrą šv. Komuniją. 
Po pamaldų, parapijos salėje, 
įvyko pusryčiai ir susirinki
mas. kurių metu buvo prisi- 
minta mirusios motinos —mal-. HARR1S0N-KEARNY 1JL 
da. o gyvosios — gėlių ir do
vanėlių įteikimu, gausingų šei
mų motinoms. Tai gražus pa
vyzdys ir neorganizuotoms 
jaunuolėms, kurioms laikas su
siprasti ir stoti į garbingas 
Mergaičių Sodalicijos eiles.

I

į
i

Pinnoji šv. Komunija 
šešt?.d:enį. geg. 15 d. para

pijos vaikučiai priėmė pirmąją 
šv. Komuniją. Po mišių buvo 
suruošta bendri pusryčiai. Bu
vo pakviesti taipgi klebonas 
kun. Jonrs Skalandis. vaiku
čių tėvai ir jų mokytoja. Pa- 

pane-
? lenai Linkevičiūtei ir

Buiaitei. kurios ne-: 
• ‘ ...suruošti siuos

I

f

Moterų Sodaliečių draugija i 
rengia didelius pavasarinius 

. "Leap Year” šokius šeštadie
nio vakarą, gegužės 22 dieną.1 
LAPC salėje. 134 Sehuyler A-Į 
ven^e. Kearny. N. J. Gros Joe' 
Flis ir jo orkestras. Įžanga —; 
75 centai. I 

Komitetas kviečia visus atsi- i 
d-- lankyti ir linksmai vakarą pra-

Marijos Vai- leisti'
Seselių i 

jaukų pas:- ■

dėkos žodi norim ištarti 
lems
Antaninai 
patingėjo 
ryčius.

Krikštas
15 d. buvo

Marijos Vaikeliai
Ketvirtadienį, gegužės 13

parapijos salėje.
keliai. vadovaujami
mokytojų, turėjo jauxų pas:- ; Juozas Juozapaitis ir Marijo- 
linksminimą bingo . Peir.as na paslevieiūtė iš Kearny susi- 
skiriamas bažnyčios

, mui.

6
sų parapijos ligoniui Pranui 
Šidlauskui, kuris jau senai y- 
ra rimtos ligas parblokštas, 
nors dar yra jaunas vyras.

Motinos dieną piniginė dova
na, sumoje $103.00 buvo įteik
ta Pranui, už ką Pranas ir jo
jo motinėlė bei sesutės nuošir
džiai dėkoja visiems gerada
riams ir sako savo maldose 
prašysiančios visiems sveikatos 
už tokią gerą širdį. Būtų labai 
girtina, kad ateityje taipgi pri- 
simintumėm šį ligonį.

Aukų rinkime daugiausiai 
pasidarbavo geraširdė Petro
nėlė Šilinskienė, draugijos pir
mininkė. M.

HEW HAVEN.CONM.

I

Molinos Diena šauniai 
Paminėta

Gegužės 9 d., Motinos diena 
mūsų parapijoj labai iškilmin
gai paminėta, 10 valandą ryto, 
intencija visų gyvų ir mirusių 
motinėlių buvo atnašautos šv. 
mišios per kun. A. Zanavičių, 
kurias užprašė moterų katali
kiškos draugijos ir visos “in- 
corpore” dalyvavo šv. mišiose 
ir prisiartino prie Dievo stalo, 
kas sudarė nepaprastai malonų 
vaizdą, matant tokią skaitlin
gą bendrą eiseną šios parapijos 
katalikių moterų ir merginų. 
Šv. Komunijos metu choras la
bai jautriai ir harmoningai su
giedojo “Gražiausia Motina 
Mano”. Tai dienai pritaikintą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
E. A. Gradeckas.

Steponas J. Kontautas 
K (CONTONS),

Lietuvos Vyčių 17 kuopos, So. 
; Bostone, pirmininkas, nuošir
džiai kviečia visus prietelius at
silankyti į Vyčių rengiamą gra
žų vaidinimą “šnipšnyčio Ves
tuvės”, sekmadienį, geg. 23, 

pakrikštv- South Boston High auditorijoj.

pus-

Geg.
tas Ričardas, Tarnas — Adol- 
pho ir Anelės (Žilioniūtės) 
Dirsų. gyv. Bridge St.

Leonora Glineckytė, 
linksma Vytė, dalyvaus Vyčių 
teatre “šnipšnyčio Vestuvės” 
ir vaidins linksmą rolę. Vaidi
nimas įvyks sekmadienį, geg. 
23 d., vakare, So. Boston High 
School, auditorijoj.

i

Vizitas pas J. E. Arkivyskupą 
Richard J. Cushing

Žaidimo Centras
Šiomis dienomis klebenąs 

kun. Jonas Skalandis pranešė, 
kad jaunimo žaidimo centras 
bus uždaromas iki rudens, 
da bus mėginama įkurti 
CYO planu.

Parapijiečių Nuoširdumas 
Šiomis dienomis parapijos 

puota buvo i moterys sužinojo, kad reikia 
i bažnyčiai nekuriu daiktų. Jos 

™ . ""“'•.r ........... 'surinko aukų dėl dviejų albų.Musų 90 kuopos vvciai ejoi_,, , , , ,' Klebonas kun. Jonas Skalan- bendrai prie komunijos sekma- ,. . >,. . « , , 'dis nori ypatingą padėkos zo-:dieni, geg. 9 dieną. 8 vai. rvto.i ,. ... .. . . , . . . l... ® dį ištarti poniai Antaninai Vii-'mišių metu. .... ... .. .._ .... .. . . 1 kisienei uz jos pasišventimąPo mišių buvo pusryčiai Šv. , ,renkant sias aukas.
Braškaitė.

papuoši- gegužės 15 dieną. 4 va.
įk> pietų. Motinos Sopulingo
sios bažnyčioje. Kun. V. Svir
nelis jaunosios giminaitis, su- ■

Įteikė moterystės sakramentą.!
Parapijos klebonas kun. Pr. G. Morošiūtė giedojo Avė Ma-i 

Strakauskas. gegužės 13 d..Iria. Vestuvių 
buvo nuvykęs pas J. E. Arki- LAPC salėje, 
vyskupą R. J. Cushing ir, 40' 
minučių trukusioje audier.cijo- 
je, aptarė projektojames sta
tyti bažnyčios ir mokyklos pla
nus bei būdus, kurie 
tų pasisekimo viltį, 
tokį sunkų uždavinį, 
kad parapijiečiai, 
jauną kleboną .dar daugiau su-j 
aktyvės ir savo sutaupų ar sa
vaitės uždarbio dalį, mielai pa
aukos statybos fondui, kuria
me yra dar tik penkta dalis 
reikalingos sumos. Jau pirmas I 
vra gražus pavvzdvs — Moni- . . _* c Morosmte.ka Stankiene. siomis dienomis.• 
į statvbos fcr.dą paaukojo;
1000 dol.

50 m. Moterystės Sukaktuvės
__ _ . - - _ i

Gegužės 15 d., t. y., šešta-! 
dienį. kun. kleb. Pr. Strakaus-

Sv. Petro par. bažny
čios remontavimo fon
dui Liet. Vyčių 17 Kuo
pa rengia gražy vaidi- 

nmų—

Komediją

Po šv. mišių įvyko bendri 
pusryčiai, kuriuos pagamino 
Marijos Vaikelių draugijėlė, 
nagerbimui visų motinėlių, pa
rapijos svetainėje. Visos moti
nėlės ir viešnios pasipuošusios 
baltomis ir spalvotomis gėlėmis 
dalyvavo. Svetainėje : 
vo papuošti gėlėmis 
tautinėmis spalvomis, 
malonų vaizdą. Čia 
ir jaunos lietuvaitės 
visas mandagiai ir draugiškai. 
M. Jokūbą itė pasveikino visas 
motinėles vardu šios parapijos 
bei kolonijos dukrelių, pasvei
kino vieną iš seniausių mūsų 
motinėlių, kuri atvyko iš trem-

stalai bu* 
ir mūsų 
kas darė 
malonios 
pavaišino

Kviečiame Dalyvauti
Conn. Valstijos Lietuvių Tary

bos Konferencijoj!

Kadangi šiuo momentu yra 
labai svarbių reikalų, kurie lie
čia mūsų tėvynės Lietuvos by
lą, o taip pat ir tremtinių įsi
leidimą į Jungtines Valstybes 
ir eilę kitų svarbių klausimų, 
tai tam tikslui mūsų kolonijo
je yra šaukiamas visų Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrių 
bei šios valstijos draugijų ir 
veikėjų pasitarimui, sąskridis 
bei konferencija.

Į šią konferenciją kviečiame 
taip pat brolius ir seses trem
tinius, kurie yra atvykę iš į- 
vairių tremties šalių.

Konferencijoj bus priimtos 
rezoliucijos Lietuvos reikalais. 
Dalyvaus ALT vykdomojo ko
miteto narys p. M. Vaidyla ir

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. 

<ada Jums reikalingi akiniai leis 
ite mums išegzaminuoti akis ir 
•ritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK RUILDING
Worce*»ter, Mass.

*75 Mnin St.. Mehster, Masu.

i 
I

garantuo-, 
pradedant ■ , ..... .vardo saleje.kur nariai atsive-Tikimasi.l , . ..._ , . de savo motinas ir pagerbė jas.turėdami „ .. ... , . .Pusryčių veaeju buvo pirmi- 

įninkas.. J. Kasperas ir kalbėjo 
sekantys: kunigas D. Pocius. 

I Vyčių Centro pirmininkas J. 
'Boley. Councilman J. Healey. ni,l naudai 
■ir J. Vincent. Muzikalinę prog- Pripakuota 61 dėžė ir praėju- 
ramą gražiai išpildė solistė G. s*4 savaitę pasiųsta į BALFo 

sandėlį. Rūbus tvarkant gra
žiai pasidarbavo ponios. T. Za- 

Staff Sargeant Jonas Ron- vackienė. O. Gudinienė, P. 
ches iš Harrison žuvo karo me- i Šimkienė. M. Marteckiene ir 

1 tu Prancūzijoje lapkričio 8 ' Mičiūnienė.
1944. Jo kūnas buvo parvežtas' Iš vyrų — J. Maksimavičius, 
gegužes 18 ir pašarvotas Ber- K- Steponaitis ir A. Mičiūnas. 
nard Shawkonis koplyčioj. Tremtinių vardu tariame lietu- 
Harrison. višką ačiū aukuotojams. dar-

Trečiadienį. gegužės 19 die- buotojams. ir vietiniams dva- 
ną po iškilmingų mišių, kurių s*os vadams už malonų prita- 
metu giedojo moterų 
čių Choras.
Šv. Kryžiaus 
lington.

i Nuliūdime

NEW BMTAIN, CONN

I

■

!

Sodalie- 
buvo palaidotas 
kapinėse. No. Ar-

liko brolis Petras, 
iš Kearny. ir sesuo Mrs. Vero
nika Thomas. iš Union. N. J.

A. E. S.

Kas Stipresnis ir Greitesnis?
GalCsi sužinoti nuvykęs į Tremtinių Ratelio 

linksmą pirmą 

PIKNIKĄ!
kuris įvyks Sekmadienį,

Gegužes - May 23 d., 1948
Romuvos Parke, Montello, Mass.

2 vai. po pietų

Turtinga programa: kalbės Liet. Garbės 
Konsulas A. O. Sha’lna ir naujausias “grinorius”. 
Dainuos solistai ir tremtinių linksmieji broliai. 
Akordiono muzika. Turtingos dovanos. Džazo mu
zika. šokiai ir žaidimai. O daugiausia juoko iki 
ašarų turėsite iš komiško sporto varžybų, kuriose 
teks dalyvauti kiekvienam jaunam ir senam.

Linksmumas pailgina gyvenimą, tad eik į 
tremtiniu pikniką — ilgiau gyvensi ir būsi svei
kesnis. Bušai išeis

Visas gautas 
Vokietijoje šelpti.

nuo “Darbininko”, 1 vai. p. p. 
pelnas skiriamas tremtiniams

Tremtini v Ratelio Valdyba.
*

“ŠNIPŠNYČIO

VESTUVES”
I
I
I

P.ūbų rinkimo vajus tremti- 
gražiai pasisekė.

rimą.

i

SEKMADIENI.

Gegužės-May 23 d., 1948 
So. Boston High School AuditoriĮume, 

G St. &.Thomas Park, So. Bostone.
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga $1.00 su taksais.

ties, poni, Matulienę ir kitasĮ^,^08 8tečiaL 
motinėles, kurios atvyko iš į 
tremties. Taipgi visas motinė-' 
les lietuves, kurios tremtyje 
kenčia vargą ir badą. Prisiminė 
ir tas motinėles, kurios šaltam! 
Sibire vargsta. Bažnytinės ap
eigos ir šių pusryčių tokia jau
tri nuotaika sudarė malonią 
atmosferą ir rodėsi, kad čia 
vieningai visos jautėsi, kaip 
vienos motinos dukros ir sese-

... Konferencija įvyks birželio 6 
i d., 1948, Sea Cliff Inn, 62 Cove 
! St-, Morris Cove, Conn. Reikia 
įvažiuoti Lighthouse keliu. Po- 
• sėdžiai prasidės 1 valandą po 
pietų.

Conn. valstijos lietuviai! Pa
sistenkime padaryti šią konfe
renciją skaitlinga ir sėkminga!

M.

t 
t
»

Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti ir parem
ti šį gražų ir juokingą parengimą, kurio pelnas eis 
ištaisymui šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčios.

Nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

rys.
Visos motinėlės širdingai dė

koja Marijos Vaikelių draugi
jėlės narėms už suruoštus 
skanius ir draugiškus pusry
čius ir tokį malonų priėmimą 
bei patarnavimą.

Skdbimis

bei beno- nariams, kuriems va
dovavo šis jaunuolis. Viešpatie, 

i būk jo vėlei gailestingas, ka
dangi jis, gal būt, nebuvo pasi
ruošęs, Tavo Viešpatie, šauks
mą išgirsti.Vakarėlis gražiai pasisekė

Praėjusį sekmadienį, geg. 16, 
Šv. Rožančiaus draugija buvo 
suruošusi laimės vakarėlį. Nors 
oras buvo blogas: lietus lijo 

: nuo ankstybo ryto, bet norin
čių paremti gražų tikslą, susi
rinko gražus būrelis. Smagiai 
laiką praleido ir sudarė pelno 
šimtą dol. Pelnas paskirtas K. 
Federacijai 50 dol. ir bažnyčiai 
50 dol.

Tai yra nuopelnas rūpestin
gai pasidarbavusių, dalyvių ir' 
aukotojų. Stambesnes aukas į- j

■ teikė ponia P. Gradeck. A. 
Masiūnienė ir J. Kadziauskie- 
nė. Kitų aukotojų vardai bus 
paskelbti draugijos susirinki-1 dėti, kad piknikas vispusiškai 
me, kuris įvyks, birželio 6-tą pavyko. Tačiau jau dabar žmo- 
dieną.

Skaudus įvykis
Gegužės 15-tą dieną 

mieste, Stanley Arina 
buvo suruoštas 
Conn. valstijoje esančių benų, į biama minėjimo metu ir anks- 
kurį buvo atvykę ir iš Water-, čiau, eis tremtinių 
būry šv. Juozapo lietuvių pa- naudai. Tačiau 

šiol per spaudą 
bė. ar jis tuos 
ar ne. Todėl čia 
ba. kad, girdi, 
nys ar tai pavieniui, ar keli 
susidėję, gali aukoti kam tik 
jie nori. Tačiau gautas iš au
kotojų aukas ar tai svetainėje, 
ar per pikniką, 
valo perduoti 
jie to nedaro,

i 
i

i

A. L. Taryba veikia
A.L.T. ruošia laimės vakarą, 

kuris įvyks birželio 6-tą dieną 
sekmadienį, po popietinių pa-

i maldų parapijos salėje.

i
i

I 
t i

vargšus tremtinius ir nusikals
ta prieš šios šalies įstatymus, 
kurie BALF-ą legalizavo kaip 
Amerikos labdarybės įstaigą— 
instanciją. Aukotoja.

B.M.I

PHILADELPMIA. PA.
Teisingos Pastabos 

m. gegužės mėn. 9 dieną.š.

sekmadienį, Mykolaičio ūkyje 
.įvyko piknikas, kurio pelnas, 
kaip skelbė ruošėjai, bus pa
skirtas vargstančių mūsų 
tremtinių šelpimui. Teko gir- 

' —.41—< n i A
novi’Vr, ToZio,, 4oil Jnhnr J

i nės čia daro pastabas, kad, 
į girdi, ar tik neatsitiks su pik- 
! niko pelnu taip, kaip atsitiko 

mūsų su aukomis, gautomis iš auko- 
salėje. tojų per vasario 16-tos minė- 

kontestas jimą, kurios, kaip buvo skel-

Iš nelietuvių spaudos

Lenkų savaitraštis “Gwiaz- 
da” š. m. gegužės mėn. 13 die- 

I nos laidoje įsidėjo eilėraštį, 
j skiriamą generolo Černiaus 
(garbei, o gegužės mėn. 20 die
nos laidoje, tas pats laikraštis 
talpino ilgą straipsnį apie ko
munizmą, kurio medžiaga kuo
ne ištisai paimta iš Prelato, 
Dr. K. Urbonavičiaus “Parti
zanų”. Lenkų dienraštis 
“Dzienik dla wszystkich” savo 
gegužės mėn. 12 dienos laido
je, talpino pranešimą apie ge
nerolą Joną Černių ir jo gar
bei paskyrė eilėraštį. K.V.

Motinos dieną, 3 valandą po 
pietų, Marijos Vaikelių drau
gijos narės pagerbė dangišką 
Motiną Mariją, atlikdamos ap
vainikavimo apeigas, kurios 
buvo labai iškilmingos ir įspū-| 
dingos. Tai progai pritaikintą' 
pamokslą pasakė kun. Bi- [ 
schoff, kviesdamas visas nares 
neužmiršti savo gerosios Moti
nos ir Globėjos Marijos.

Jonas Vaidelys, gyvenantis 
j VVendlingen / Neckar. Behr 
Str. 4, U. S. Zone, Germany, 
per “Darbininko” redakciją at
siuntė savo giminaitei Mrs. 
Elzbietai Jonuškienei, gyvenan
čiai Stoughton, Mass., 
Kadangi redakcija 
smulkesnio adreso, tai 
Jonuškienę asmeniškai
ką atsiimti. Redaktorius.

laišką, 
neturi 

prašo p. 
tą laiš-

Šv. Onos draugijos narių pa
stangomis padaryta graži rin
kliava tarpe draugių, draugų, 
pažjstamų, bei parapijiečių mū-

♦

I
i
I 
t

• W.J. Chisholm
GRABORIl’S

"AsmeniSkas Patarnavimas"

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M

WATERBURY, CONN.
Dėmesiui

Cambridge-iaus Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliokė Choro 
Antras Metinis 

KONCERTAS

i rapijos jaunuolių benas su sa
vo lyderiu, J. Eeinoriu. Minė
tas jaunuolis atlikęs savo pro
gramą, eidamas pro duris su
kniubo ir mirė vietoje.

Reiškiame gilią užuojautą 
jaunuolio liūdintiems tėve
liams. Teko girdėti, kad velio- 
nies motinėlė sunkiai 
Reiškiame užuojautą 
tiems velionies šeimos

serga, 
ir ki- 

nariarr.s

Europoje 
BALF-as iki 

dar nepaskel- 
pinigus gavo, 

žmonės ir kal- 
privatūs asme- 

pavieniui.

LDS 5 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės mėn. 23 d., pir
mą vai. po pietų, Šv. Juozapo 
parap. senos mokyklos patal
pose.

“Card Party” rengimo ko
misija išduos raportą. Bus ir 
daugiau svaigių dalykų, ku
riuos reikės aptarti.

Kviečiame narius skaitlingai 
atsilankyti ir atsivesti savo 
draugus. Valdyba.

būtinai jas pri- 
BALF-ui. o jei 

tai skriaudžia

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką**!

SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 23 d.,1948
3 VAL. PO PIETŲ

New England Mutual Hali 
22S Clarendon SL, Kampas Boylston SU 

Boston, Mass.

Koncerto Programą Pildys: — Dainininkai: 
Birnta Ramoškaite ir Albertas Vasiliauskas

Solistai ir Duetistai —
Valdeko Kangro, smuikininkas 

Kalio Raid, Solistas 
Cambridge’iaus Amerikos Lietuvių Piliečių 
Choras vadovystė je Amelijos Tataroniūtes 
Įžanga — $1.00, Taksai .20c. Viso — $1.20 

KELRODYS: — Svetainė randasi pačiam miesto centre, 
kampas Boylston ir Clarendon gatvių. Du blokai 
nuo Bostono sodo.
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Tėvas Antanas Mešlis, S. J., ir 
priims šv. Komuniją.

Ranka ranką mazgoja. Noriu 
taikinti prie šio sekmadienio į- 
vykių gražią patarlę: “Ranka 
ranką mazgoja kad abi būtų 
baltos”.

i VIETINES ŽINIOS

Lietuviška porelė. Geg. 23 d. 
1 vai. p. p., Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, Steponas Visots- 
kas su Veronika Čiurlionyte 
priims moterystės šv. Sakra
mentą. Jaunieji yra tam stro
piai prisirengę. Jiedu su savo 
artimaisiais išklausys savo in
tencijai šv. mišias, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.. 9:30 v. 
r., kurias atlaikys misionierius

DAKTARAI
•------------------------------------------------- ,

ŠOU 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Masa.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-taI.

Sekmadienį, geg. 23 d., Trem
tinių Ratelis ritasi į Romuvos 
parką, Montello, Mass., ir kvie
čia visus ten suvažiuoti. Rate-j 
lis teiks lietuviškas vaišes ir į- 
domią programą. Pelnas šio 
pikniko bus sušelpti jų brolius 
tremtinius dar 
čius.

Tos dienos 
erdvioje South 
School salėje, 
smagią muzikalę 
“Šnipšnyčio Vestuvės”. Sceno
je pasirodys pats veikalo auto
rius J. Liola, solistas dr. J. 
Antanėlis ir daug gabių kome- 
dijantų ir komedijančių. pa

tecevergą u jan-

vakare, 8 vai., 
Boston High 
Vyčiai stato 

komediją:

DARBININKAS

Marijona Kienonyte, 
energinga Vytė, dalyvaus Vy
čių rengiamam vaidinime — 
“šnipšnyčio Vestuvės” ir vai
dins svarbią rolę.

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto Iki 12 vaL dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

DrJ. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

! A.J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

j 409 W. Broadway
Į SO. BOSTON, MASS.
! Office TeL So. Boston 0948

vyzdin: Valytė, Arčikauskaitė, 
trys Kleponytės, Kanuskytė, 
Švelnytė, dvi Glineckaitės, Ku- 
darauskaitė, Jankunavičiūtė, 
Ekamaitė, Stakutytė, Masiony- 
tė ir kitos.

Dar randasi klebono kun. I 
Prano V. Strakausko priimtu- į 
vės, Montelloje. So. Bostone, 
panelės Veronikos Čiurlionytės 
didžiulės vestuvės. Rasis dar 
kitų balių ir baliukų. Kaip čia 
visus patenkinti? Kur dalyvau
ti. Taip pasielgkim, kad ranka 
ranką gerai numazgotų.

žinoti ir parvažiuoti bus labai 
lengva, nes tam tikslui kur
suos specialūs autobusai nuo 
“Darbininko” namu, 366 West 
Broadway, So. Boston. iki pik
niko vietos ir atgal.

Pikniku yra susidomėję visi 
lietuviai ir jo rengėjai rado 
nuoširdaus pritarimo ir stiprios i 
paramos iš seniau i šį kraštą ■ 
įvykusių brolių. Bostone mu-i 

pikniko garbės globėjais y-1 
stambūs lietuviai biznieriai, 
patriotingi mūsų tautiečiai Į. 
Razvadauskas, A. Neviera, Į 
Balukonis, J. Arlauskas, K., 

Sobieskis, J. Kruopas ir K.! 
Pocius. Iiį Brocktoniečių garbės 
globėjais yra gerai 
tuvių likėjai V. 
M. Kamandulis ir 
tis.

Tad kviečiame 
ir jaunus, atvykti 
į šį pirmąjį lietuvių 
pikniką, pasilinksminti ir kar
tu paremti badaujančius mūsų 
brolius tremtyje. Tremtiniai.

I

Lietuviškosios Kultūros 
Šauklys

naciai. Dr. P. Gai- 
rašo apie dainių

i žinomi lie-
Zinkevičius,

V. Tomošai-

v:sus, senus 
sekmadienį 

tremtinių

Dr. J. Antanėlis, 
dalyvaus ‘'šnipšnyčio Vestuvė
se” ir dainuos linksmų ir pa
trauklių solų.

Lankėsi
Tėvas
Lietu-

Tremty giminės ieško Vin
cento Naujoko, 70 metų, kurs 
gyvenąs So. Bostone. Informa
cijas galima perduoti “Darbi
ninkui”.

Amelija Valytė,
darbšti Vytė, ji vaidins svar
bią rolę “Šnipšnyčio Vestuvė
se”, sekmadienį, geg. 23, vaka-i 
re, So. Boston High School au
ditorijoj.

įsi judina seimui. LRKSA 56- 
to Seimo Rengimo Komisija su 

pagelbininkais laikė susi- 
geg. 18 d. Čia pasiro- 
seimui prisirengimas 

Įsisiūbavo. Bankietui, 
preziduos pats J. E.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
‘ -

REIKALINGA
2 PATYRĘ MECHANIKAI 

BODĄ & PAINT MEN
44 vai. darbo savaitėje. Nauja 

karų agentūra.
TECH MOTORS

185 Mass. Avė., Cambridge
Tel. EL 4-2680

(21-25-28)

• įsavoI
j rinkimą, 
j dė, kad

- l galingai 
kuriam
Arl^ivyskYĮpas Richard J. Cu- 
shmg.-TD. D.A tiksėtai ^4&8iai 

Olimpiadon sutrau- 
įžymiausi sportininkai 

teisti, ir darbuotis. Se- 
j kantis komisijos susirinkimas 
bus kitą antradieni, 8 vai. v., 
parapijos paminklinėje mokyk
loje. Pageidaujama, kad į šį 
susirinkimą sueitų visi norin
tieji labo LRKSA.

Šiame susirinkime ir kituose 
sekamuose yra galima gauti 
informacijų apie šią didžiulę, 
lietuvių organizaciją, ir, į 
įsirašyti.

! platinami, 
kiami 
žaisti,

TREMTINIAI JUS 
KVIEČIA!

es. Šou. 3729 Šou 4618!

Lithuanian Fumiture Co.

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

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long į 

Distance i 
Moving ;

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

7 :
Tikrai doras žmogus yra 7 

tas, kuris turi drąsos pa-7 
žiūrėti velniui i akis ir pa- - 
sakyti: tu esi velnias.

Garf ield. -

ĮVAIRŪS skelbimai

RUBBER CALENDER 
OPERATORIAI

Turi būti patyrę. Atsišaukite: 
DAVIDSON RUBBEK CO.

50 Brighton St.,
Charlestown, Mass.

(18-21) ‘

Pristatome Alų ir Toniką |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 5 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 8 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: S

BORIS BEVERAGE CO. I
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. /
5

13.^-r.

♦

’ Užsisakykite Toniko 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

S

Anne Kieponytė, 
vieną iš energingųjų 
“šnipšnyčio Vestuvėse”, kuous , Marianapolio. 
bus vaidinamos sekmadienį, j 
geg. 23. vakare. South Boston j 
High School auditorijoj.

Šią savaitę lankėsi 
Justinas Vaškys, Amer. 
vių Pranciškonų viršininkas. 
Atsilankymo proga paliko daug 
spaudos darbų.

Lankėsi Valerija Klevienė iš 
Cambridge. Mass. Atsilankymo 
proga, viešnia atnaujino “Dar
bininką” dviem metam, aukojo 
S1.00 kalendoriaus fondan ir j 
$2.00 Lietuvių Radio Valandos 
palaikymui.

Lankėsi p-lė Malinauskaitė iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga paliko spaudos darbų. 
Pp. Malinauskai yra išdirbėjai 
toniko, vardu — Mayflo-.ver 
Beverage, Co.. Ine.

Pereitą savaitę 
Stasys Budavas!

I•M

vi-j Štai pavasaris atsiskleidė 
su savo žaviu žalumu, kviesda
mas kiekvieną gyvą žmogų į 
laukus, gamtą. Žmonėms nusi
bodo sėdėti kambariuose ir 
kiekvienas ieško progos prasi
blaivyti tyrame ore. Tremtinių 
Ratelis jums siūlo dabar gra
žią progą, nes š. m. gegužės 
mėn. 23 dieną, sekmadienį, 2 
vai. po pietų. Romuvos parke, 
Montello, Mass., rengia pirmą- 
ijį šiais metais pikniką. Pikniko 
j metu bus turininga ir labai į-
1 vairi programa. Kalbės Lietu
vos garbės konsulas, advokatas 
A. O. Shallna ir paskutinysis 
iš Vokietijos atvykęs tremti- 

inys. Dainuos solistai ir trem-1 •
t:nių linksmieji broliai. Gros a- 
kordionistai - solistai ir pui
kus Al Steven’s orkestras. Ska
niai pasijuoksite 

j sporto varžybų.
dalyvauti seni ir 
mėję pirmąsias 
geras dovanas. Į

m.

iš komiško 
kuriose galės 
jauni ir lai- 
vietas, gaus 
pikniką nuva-

AVĖ MARIA — RADIO 
VALANDA

m. gegužės - May 23 d., 
valandą per WMEX ra- 
stotj bus transliuojama 

kurios 
vaidini-

š.
7:30 
dio 
speciali radio valanda.
metu bus duodamas 
mas iš šv. Povilo apaštalo gy
veninio.

Iš spaudos išėjo “Naujosios 
Aušros’,’ Nr. 5. Viršelis papuoš
tas skoningu tremties dailinin- 
k<5 V. Petravičiaus paveikslu 
“Tremtiniai”. Gausu gražių 
Lietuvos vaizdų. Labai svarbus 
straipsnis “Barbarai siaučia 

i
Vilniuje”, kur nupasakoja, ko
kius kultūrinius nuostolius mū
sų sostinei padarė okupantai 
bolševikai ir 
dama vičius
Milašių, o Dr. A. Ramūnas apie 
Gandhi. A. TyrUolis duoda įdo
mią studiją — fonas, kuriame 
atsirado Duonelaičio “Metai”, 
darydamas palyginimus su ano 
laiko anglų literatūra. 
Galvydis rašo apie 

j miruąi l^dagogą D r. 
■navičių, o dail. Mikas 
apie meną ir grožį.
kronika. karikatūros, eilėraš
čiai Maironio, Milašiaus, Bra- 
dūno.

“N. Aušra” metams kaštuoja 
$3.00, adresas: 10729 S. 
Str., Chicago 28, III.

Vyt. 
tremtyje 

J.’ Stepo- 
Šileikis— 
Kultūrinė

Statė

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

lankėsi kun. 
iš Putnam.

išar«-isčių jconn.T jr kun. Dr. Jagminas 
kurios

CAMBRIDGE, MASS

PAIEŠKO GIMIMŲ Beatriče 
Redinger, pirmiau vadinosi Ju- 
iia Navickas. Prašau atsiliepti 
jo tėvo Juliaus Navicko, gimi
nių ar jį pažinusius asmenis, 
kuris mirė 1908 m. Sykesville, 
Pa. Rašykite: Betrice Redin
ger, 530 Brvan Ace., Baden, 
Pa.

"Šnypšnyao Vestuvės" Ba-Geg. 18 d. mirė JuozasL.| ciauskas, palikdamas dideliame 
v nuliūdime dvi dukteris ir du

Ar jau visi pasiruošėte at-j
vykti j “šnypšnyAo-veetuves 
Šioje komedijoje matysite Juo
zą Lolą, kaip šnypšnytj: Leo
norą Glineckiūtę, kaip Zosę, jo 
mylimąją; Oną Kleponiūtę ir 
Teddy Vallis, Zosės tėvų rolė
je ir Juozą Ivlatačinską. metri
kacijos tarnautojo rolėje. Taip 
pat vaidinime matysite Albiną J ^amos‘ ^!°je knygelėje jos at- 
Jankin. Eugenia Glineckiūtę. !sPaus^’nL°s lotyniškai ir lietu- 
Beatrice Konusky, Liliian Ar-ivlškaL Kaina ~ 25c- 
cekauskaitę, Alfonsą Stakutį ir 
Antaną Jakavonį.

Tą vakarą pasiklausysite 
daug gražių lietuviškų dainų. 
Dainų programą išpildys Akvi
lė Siauriūtė. kuri 
lias dainas solo 
Steve Kontautu; 
Antanėlis dainuos 
chorui palydint; 
neckiūtė dainuos solo, Eugeni
ja Glineckiūtė ir Ona Kuda- 
rauskaitė dainuos duetą ir Vy
čių choras padainuos “Mano 
gimtinę”, “Godeles”, “Pasėjau 
kanapę”, “Čia kraštas liūd
nas”, “Pamylėjau vakar” ir ki
tas lietuviškas daineles. Gilber
tas Gailius, jaunas, bet gabus 
akordionistas. pagros akordio- 
nu solo. Be to. dalyvaus vi
siems gerai žinoma ir miela, 
ponios Onos Ivaškienės vado-! 
vaujama, tautinių šokių grupė, 
kurioje dalyvauja pianistė, po
nia Valatkienė, jauna gabi 
smuikininkė, į^anelė Alena Čen- 
čiūtė. akordionistas Raymon- 
das Ivaška ir šokėjai. Per 
traukos metu Juozas Loia ir p. 
Matačinskas duos dialogą, 
kuris prajuokins senus ir jau
nus.

Ši graži komedija, dainos, šo
kiai ir muzika bus vaidinama 
sekantį sekmadienį, gegužės 
mėn. 23 dieną, 8 vai. vakaro. 
South Boston High School au
ditorijoje. Įžanga — tik $1.00. 
Rengimo komisija 
kviečia visus atvykti 
juokti su Vyčiais, nes, 
jų, bus ko pasižiūrėti 
klausyti. Visas pelnas 
mas bažnyčios pataisymo fon
dui Komisija.

sūnus. Laidotuvės įvyks pirma-Į 
“fdienį iš Nekalto Pras. P. Mari-i 

jos bažnyčios, Cambridge, 
Mass.

• ” 7 į

dainuoš ke- 
ir duetą su 
dr. Juozas 
solo Vyčių 

Leonora Gli-

maloniai 
ir pasi
imti k rų- 
ir pasi- 
skiria-

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal-

PAIEŠKAU seserų: Marijo
nos Spakiūtės Algirmonienės ir 
Marcijonos Spakiūtės, sulig vy
ro — Romekienė. Girdėjau gy
vena Argentinoje.

Taipgi paieškau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri
koje, paeinančių iš Raseinių 
parapijos, Prabaudos vienkie
mio. Atsiliepkite: Agota Spa- 
kiūtė (našlė) Grinkaitis, 139 
N St., So. Boston, Mass.

(ll-t-31)

PAIEŠKAU brolio Wm. Vin
co Pakalniškio, kilusio iš Kur-- 
šėnų parapijos, Ragainių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar-” 
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Canal zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St., So. Boston 27, Mass.

(14-t-14) -

PARSIDUODA trijų gyveni
mų mūriniai namai, turinti 12 
apartmentų po 4 kambarius. 
Parsiduoda pigiai kaipo paliki
mas. Namai randasi Rcxbury 
geroje vietoje. Geras invest- 
mentas. Atsišaukite: — 
AE—4-1710. (21-25-28)

YOUR 010 FAVORITE ALE AND BEER

ASK AT YOUR PACKAGE GOOOS STORE

880' 2 West Broadway.
Tel ŠOU 2758

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

625 E. 8ih St., So. Boston. Mas3.
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — d. Gailiūnienč, 
8 Winf;eid St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė, 
440 E. 6th St., So. Eoston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
29 Gould SL, W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris.

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINBS 
DRAUGIJOS VALDYBA

i

Pirmininkas — Juozas Svagždys.
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass

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

Fin. Ra5t. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mas*

Maršalka O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston. Mass.

♦
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7tb St.. So. Ros ton. Ma.*

I

2

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

So.Boston FumitureCo
Matrasal naujai perdirbami
Kainos pranešama 13 anksto

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubus

L i

i
<

GBABOR1A1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK1 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadwaj
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta 
838 Dorchester Avė 
TeL COLumbia 253?

■

a

I

t

t

<

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorlua •» 
Balsamuotojas 

NOTARY PJJBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

» 
t

c
f

»

*

B

t

REIKALINGA
RANKINIAI BATŲ SIUVĖJAI 

RANKINIAI LASTERS 
RANKINIAI SEWERS 

RANKINIAI KULNIŲ TRIMERS
Tiktai patyrę gali kreiptis. Geras darbas — 

puikus atlyginimas.
FRENCH SUKINĖK & URNER CO.
443 Albany St., Boston — LI 2-2483į . .

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
/

Vincas Balukonis, Savininkas

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojaa 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

a

»

»
B

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Beston, Mass. I

ZALETSKAS i
FUNERAL HOME

564 East Rroadway 
SOUTH BOSTON. MASS j 

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas Į 
Graborlal ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

it

F ■



Penktadienis, Gegužės 21, 1948

Pasiūlyta Tremtinius Imti 
) Amerikos Armiją t

Į
i

______________ DARBININKAS___________________________

Moterų Sodaliečių Draugijos Choras Harrison-Kearny, N. J.
8

Sumanymas steigti JAV svetimšalių 
legijoną iš tremtinių

Šių metų pradžioje pa- 2016), įgaliojant Armijos 
tyriau apie 
Lodge sumanymą bei siū
lymą imti į JAV I 
menę svetimšalius ir ypač senatorius Henry Cabot 
tremtinius 
(DP). Bai. mėn. 
jau, kad šis senatorius 
pasiūlė iš tokių asmenų 
sudaryti Amerikos sve
timšalių legijoną ir, karo 
vadovybei susidomėjus ir 
net jau svarstant šį pla
ną, stengiasi tokio legijo- 
no įsteigimą legalizuoti. 
Lietuvių spaudoje nieko 
rebuvo girdėti apie tai. 
Matydamas tinkamą pro- 2. Yra daug jaunų vyrų, len- 
gą daugeliui mūsų trem- kų, čekų, nenacių vokiečių, rū
tinių patekti į JAV armi- SU, gudų ir kitokios kilmės eu- 
ją ir kartu iŠ dalies leng- ropiečių, kurie mielai tarnautų. 
Vinti jų imigravimą, ry- Nėra abejonės, kad tokių vy- 
žausi skubiai veikti, kiek rų galima gauti ir kad jie bū- 
man Am. piliečio teisės tų ištikimi ir tinkami karei- 
leidžia. .viai-

Bai. 20 d. kreipiaus pas 3. Jų skaičius turėtų būti ap- priėmimo. Daugeliu atvejų jie 
Šen. Lodge, remdamas jo ribotas — sakysim, 50,000 pra- darė taip pat. 
planą įvairiais pagrindais džiai, ir jokiu būdu ne dau- 
ir galimumais Amerikos giau kaip 15% visos mūsų ka- 
ir tremtinių naudai. Ra- riuomenės. 
šiau keliems kongresma- 
nams ir Atstovų Rūmų sėkmingo tikrinimo laikotar- 
ginkluotų jėgų komitetui, pio) svetimšalis turėtų teisę 
ragindamas, visapusiškai Amerikos pilietybei gauti. To 
apsvarsčius, pritarti ir pasekmėje mes gautume gerų 
remti šen. L. planą, stei- ir naudingų piliečių, 
giant svetimšalių legijoną 5. Tas taip pat iš dalies iš- 
SU lietuvių ir kt. tautų sprendžia problemą, kurią su
dalintais. Įverti n d a m i kelia bevalstybiai (DP), nes 
tuos siūlymus, kongres- tam tikri rinktiniai ; 
manai žadėjo juos SU savo po patenkinamos karo tarny- dėlių), apsaugai ir pan. Vokie- 
pritarimu patiekti Armi- bos galėtų atvykti i JAV. rijoje; taigi, joks griežtai nau- ' 
jos Dep-tui. Dar neaišku,! 6. Noro Armijos Sekretorius >s principas nebūtų taikomas, 
kaip galutinai nuspręs šiandien turi techninę gaHą 10. Iškeliant šiuos visus ar- 
karo vadovybė, vyriausy- priimti svetimšalius, esu jsiti- gumentus, tačiau yra faktas, 
bė ir Kongresas, kuris kinęs Jud toks svarbus žings- kad visam pasauly yra milijo- 
Šiuo metu labai atsidėjęs nis neturėtų būti daromas re- nai žmonių ,kurie žiūri į JAV1 .
krašto ansaugos reika- miantis vien techniniu pagrin- kaip į demokratijos gynėją. u 11 16 enuzias as-
lams ir milžiniškų biudže- du, bet su tam tikru Kongreso Būtų vien tik teisinga, jeigu k ras’ mes Fa e 7.mC ‘ 
tų svarsty mui. patvirtinimu. jauni ir tinkami vyrai iš to- „ v j e

i 7. Sakyta, kad tas gal nepa- kios visumos turėtų teisę pa- į ę 
SENATORIAUS LODGE įtiktų Rusijos vyriausybei. Kai gelbėti mums tokį žiburį laiky-į ...
KALBOS SENATE APIE dėl to argumento, rodos, nerei- ti. Dėl daugelio priežasčių jie girdėjote Valstybes Se-

TREMTINIUS kia priminti, kad mūsų pastan- negali savo armijų išstatyti
Pasiūlęs Senato gin- gos rusams patenkinti nebuvo lauke. Eet jaunieji

kluotų jėgų komitetui i apvainikuotos

senatoriaus Sekretorių imti svetimša
lius į reg. kariuomenę 

kariuo- tarnybai už JAV žemyno,
I

bevalstybius Lodge, Jr. tarp kitko pa- 
sužino- reiškė:

“Tarp būdų kariuomenei pa
didinti yra dar vienas būdas— 
svetimšalių priėmimas okupa
cinei tarnybai. Ryšy su šiuo 
siūlymu tenka pasakyti:

1. Tas užpildytų esamus ply
šius. kurių dabartinis savano
rių ėmimas neįstengia užpildy
ti. į

i 
I 
t

piliečio teisės tų ištikimi 
viai.

4. Po 5 metų tarnybos (po

SODALICIJA ir CHORAS Seselių Pranciškiečių vedamas. Ne visos lietuvaitės, bet vistiek puikiausiai gieda 
bažnyčioje ir dainuoja parengimuose ir per radią.

-r '
‘ 1

t r ■* • ' I-' J ■ ' 1i’ ■ 1■ ■■■

6

Sulyginus mūsų Prezidentą su't’as, Kosciuška, Steubenas ir 
Hitleriu, jiems vargu beliko Pulaskis suteikė Revoliucijos 
kas daugiau sakyti. Jie nekri-. 
tikavo Prancūzų svetimšalių; 
legijono ir ilgainiui negalėtų I 
kritikuoti mus dėl svetimšalių

CAMBRIDGE, MASSKare ir kurią jų ainiai davė Pi
lietiniam Kare.

11. Mano siūlomas įstatymo 
projektas sustiprins mūsų ap
saugą — ne kaipo samdinių ė-' 
mimu, bet kaipo daug žadan- * Pennsylvania.

“piliečių kandidatų” patar- Shell’s, prieš kiek laiko gyveno sidarbavo p. O. Petrušauskie- 
Wisconsin’e, dabar persikėlė nė. Yra vilties, kad šio paren- 
gyventi į Pennsylvaniją, tai šia gimo išdavos bus sėkmingos, 
proga atvyko ir pas tėvelius Pelnas skiriamas, parapijos 
pasisvečiuoti. * mokyklos tobulinimui.

------------- I
Birželio 4 d. Roberts moky-į 

įklos patalpose, į 
parapijos milžiniškas centinis D. F. 
“Penny Sale” vakaras. Komisi-

—---------j------------------,---- ------ — ( ja smarkiai dirba dėl gerų pa
tu mes patys naudojame ne A-Jaun4 vyrų, kurie trokšta įsto---------------------------------------------

metu
daug čių
rusų navimo naudojimu. (

Į I
Šiuo baigiu apibūdinti prie-

ir karo
Rusijos armijoje buvo 
vyrų, kurie nemokėjo 
kalbos.

8. Nors tai nėra lygiagreti kastis šios rūšies įstatymo iš- 
būklė, įdomu pažymėti, kad leidimui. ,
Britai savo zonoje Vokietijoje p0 mano pirmo viešo pareis-j 
palengvino savo vyrų ištek- kimo kai kurie užsienių laik-‘ 
liaus problemą, vartodami da- raščiai, ypač Prancūzijoje, iš-1 
nų, narvegų ir belgų vienetus, garsino šį siūlymą. Iš viso pla

st Pažymėtina, kad šiuo Ae-;^ pasaulio gavau laiškų iš
r j, ucs> 1— -------- r—------------ j----------------- . . . . .
asmenys merikos piliečius tiekimų (san- 1 JAV armiją. Kreipiu jūsų atrodo,
n dėlių), ansauzai ir Dan. Vokie- dėmesį į šiuos laiškus patirti « ,

Užpraeitą savaitę, pas pp. I. sėkmių, sparčiai platinamos 
A. Sutkus, svečiavosi jų dūk- knygutės dėl šimto sidabrinių 
relė, p. K. Shell, atvykusi iš;dolerių dovanos. Knygučių pla- 

Ponai R. K. tinime iki šiol daugiausiai pa-

Ponai Raudeliūnai, gyv. 
Brightone, prašomi - atsiimti 
laišką iš Vokietijos, kuris yra 
A Daukanto krautuvėje.

šių savaitę pasiuntė tremti
niams maisto į Vokietiją, p. E. 
Vitkauskienė, p. B. J ana it s 
ir tris siuntinius kun. P. Juš- 
kaitis. Siuntinius parengė ir 
pasiuntė A. Daukantai. Taip 
pat aukojo gražių rūbų trem
tiniams p.p. Tamkutoniai ir A. 
Vinciūnas. Visiems aukotojams 
tremtinių vardu širdingai ačiū 

A D.

P. Ba-

d.,
pp.

J. Tocionienei, 
panelėms A. 
Mažutaitytei,

į Sekmadienį, gegužės 16 
įvyksta mūsų mūsų bažnyčioje susituokė 

Matulių dukrelė — Ona, 
J. Poznansku. Jaunave- 
surišo, kun. F. Bekša. 

išvyko praleisti

PADCKA
I Širdingai ačiū vietiniams ku
nigams: klebonui kun. Juškai- 
čiui, kun. Dauniui, kun. Biek- 
šui, kun. McGowan ir mano 
giminaičiui kun. Klimui už asi- 
stą mano pirmųjų iškil- 

'mingųjų šventų mišių metu. 
Ačiū klebonui už pasakytą tu
riningą pamokslą, parapijos 
chorui ir jo vadui p. Mamer
tui Karbauskui ir solistams, 
kurie gražiai giedojo. Dėkoju 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselėms 
už pasidarbavimą mano Įšven
tinimo apeigose, parapijos mo
kyklos vaikučiams už dalyva
vimą mišiose ir Jonui Adoma
vičiui, Albinui Jankauskui už 
tvarkos vedimą bažnyčioje.

Ačiū parapijonams už ban- 
kieto surengimą parapijos sve
tainėje mane pagerbti. Dėkoju 
ponams Daukantams,
činskienei, Pr. Waitkui, A. Za- 
v^eckui, W. Tocionis, Pr. Lypas, 
E. Lučinskienei, V. Travers, J. 
Lenkauskienei, 
E. Stankienei, 
Laučaitei ir B.
Sodalietėms, kurios patarnavo 
prie stalų, parapijos chorui ir 
jo vadui Mamertui Karbauskui, 
solistei panelei V. Jankauskai
tei už išpildymą dainų progra
mos ir tiems, kurie gražiai iš
puošė svetainę. Ačiū visiems 
parapijonams už gražią dova
ną, kurią man įteikė klebonas 

• kun. Juškaitis. Taipgi dėkoju 
kituose kraštuose, atsiliepimas ^pakaks nurodyti Stel’ngienė, paieško savo bro-! krikšto tėvui Juozui Smilgiui,

tienei ir Vyčiams už gražias 
dovanas.

Dar noriu tarti padėkos žo
dį mano tėveliams ir broliu
kams už vakarienės surengimą 
mane pagerbti mūsų namuose. 
Dėkoju tetoms P. Valeikienei 
ir E. Daukantienei už papuoši- 

7771- rejoje ir Pacifiko van- mą stalų gėlėmis, giminėms ir
j-------------1---- visiems uz gerus linkėjimus,

Štabas dėdei Albinui Janiūnui, tetai 
rengiasi steigti S’Tetimša- Zosei Valintienei ir jų šeimoms 

už pasveikinimus iš tolimos 
Argentinos. Visiems ir visoms 
tariu širdingą ačiū. Atminsiu 
jus visus savo maldose ir šven
tų mišių aukoje.

Kun. Albinas P. Janiūnas.

, jie galėtų
x , ..-.... į atvykti į šį kraštą neišty-

entuziazmui, su kunuo b' «K>a;rus jų Draeities ir politi- 
buvo jaunimo raukta užmeny. j pažiūrų. Kyla klauai- 

“^^iA^rtuoMdu piliety- 
.1 Prancūzijos; bet. be abejo- wjimas nebfit 
nes jei tai butų pagarsinta ir daug lengvas”. Tam nu-

j •

su p. 
džius 
Jaunavedžiai 
medaus mėnesi į New Yorką. 
Linkime jaunavedžiams p.p. J. 
A. Poznanskams linksmiausio 
vedybinio gyvenimo.

Tremtinė E. Morkūnaitė

kad JAV armija tikrai ne-,lio jM1° Morkūno- kilusio iš 
I priims vyrų, neatsižvel-1Navar“’ km . Viekšnių valu, 
gus Į ju proto ir būdo sa-i Mažeikių apskr. Jis turėjo bro- 
vybes. Iš tikro, 5 minučių i 'ius: Praną- Kazimier,» k sese-

Svarstymu pirma dieną pasikalbėjimas konsulo i-;^ Prašomas Pat* ar apie jį ži-
nantieji, pranešti p. J. Morkū
nui 211 Elm St., Cambridge, 

i Mass.

staigoje nėra geresnis iš- 
.... x .. .Patyrimas svetimšalio tin-

------- ------------------ ---- j-------- j. jų vyrai reiškiant savo įsitikinimą,. kamumo atvykimui į šį iMass-  
—_ ,_______________ _ pasisekimu ir gali pagelbėti, ir jiems turėtų kad sis planas yra vertas kraštą, kaip 5 metai tar-į ... __

svarstyti jo patiektą įsta-'kad Sovietai‘tikrai paniekins būti leista tai daryti. Atsimin- nmto svarstymo nybOs JAV armijoje, ,
tvmo projektą (Bill S.'mus, nežiūrint ką mes darome, kime pagalbą, kurią Lafaye- kaipo vienos is priemonių pįoje veikia nuosekliausia ' sa*ose\.

M

OLD GOLD
pasekmė Patyrimo 

tai beveik 200*• • •

metų darbas!

(

•PRODUKTAS. P. LORILLARD CO.
ĮSTEIGTA 17M

Dėl “Treat” vietoje “Tfeatment” Rūkykite OLD GOLDS
i

■■

apriboti reikalą kareivių į 
šaukimo naudojimui.

Jis taip pat pridūrė, kad 
šis siūlymas sudaro pa
grindą veikimui, į kurį at
sargiai atsižvelgta šiuo 
metu. Buvau žodžiu užtik
rintas, kad Armijos Dep- 
tas taip pat tam pritars.

Vasario pradžioj Vals
tybės Dep-te buvo kai ku
rių neaiškumų dėl šios i- 
dėjos ir kilo pasipriešini
mų dėl nesupratimo, ku- 
;ris po to liko išaiškintas.

Norėčiau atsakyti į tuos 
vienintelius 
kurie buvo sukelti prieš 
šią idėją.

Pareikšta 
punktas: “ 
mui (į JAV armiją) gali 
priešintis vyriausybė tų 
kraštų ,iš kurių jaunimas 
eitų, nebent iš anksto bū
tų gautas tų vyriausybių 
sutikimas”. Liečiamų vy- 
iriausybių ,kur tai įmano-1 
ma, sutikimas turėtų būti į 

i iš anksto gautas. Be abe-! 
jonės, yra savo valstybės, 
neturinčiu vyrų, už ku-, brauktus senatoriaus pa
duos jokia užsienio vy- • reiškimus, kurie nušvie- 
riausybė negali kalbėti.1 čia puikią jo idėją, aukš- 
Mano supratimu, armija’tai įvertina tremtinius ir 
imtų tarnybon daugiausia nusako kai kuriuos armi- 
kaip tik tokių asmenų. 'jos planus. Mūsų karo

Pareikšta: “jei svetim- vadovybė jau net numato 
šaliai savanoriai po savo svetimšalius laikyti i

rinės valdžios atvežti į I Aliaskoje, Japonijoje, Ko

!

argumentus,

ginčytinas 
tokiam stoji-

ir artimiausia žmogaus I ai?ni.los
i prievaizdos sistema, už A
kurios tobulesnės nėra. dalinius, bet Kongre-

Buvo priekaištas: “sve-sas,dar nepatvirtmo. Tad, 
timšaliai savanoriai Baliim,el* >«*uyial, jvertinki- 
kartais būti labai kerštin-;™^ momerta ,ir P331”311' 
gi ir gali sukelti krašto , 3uk3,na nroea.
gyventojų dalies pasipilc-iY!?** daa* 3tos
tinimą”. Tokia išvada nei-i’ •’AV karo į*™#** Nuo
gia pareikštą armijos nu- kim Pr°*?s Misibur-

šmnu ti į broliškus dalinius. Pa- 
t rems atskirą 

Amerikos 
armijoje — išskiriant lie
tuvius ir suburiant juos į 
atskirus vienetus. Tai . ga
lima tik iš anksto pada
ryti. Sukruskim ir prašy
kim savo konpresmanus 
priimti šen. Lodge įstaty
mo projektą (Bill S. 
2016), leidžiant steigti lie- 
tuvfai ir kitu vertingų tau- 

!t»> pulkus. Nebi jokim pla
čiau naudotis piliečio tei
sėmis ir kreiptis i Kon
gresą, reika-aujant glo-

sistatymą laikyti ___ __ _ . .
savanorius Tolimuose Ry- 
tuose, Karibų srity, ir 
liaskoje.

Tad tokios problemos 
nekils.

Išvadoje noriu pakartoti 
tai> ką pirma sakiau.

Reikalas išleisti karei
vių šaukimo įstatymą ga
li labai medžiagiškai su
mažėti, naudojant dau
giau civilinių tarnautojų į 
ginkluotose jėgose ir ori-; 
imant atitinkamą svetim
šalių skaičių”.

garbingą vieta 
armiioie — i’

REIKALAUKIM ATSKI- bos ir užtarimo paverg-
RŲ DALINIŲ LIE

TUVIAMS
Įsidėmėkim mano

toms tautoms! Prieš rin
kimus kandidatai bus

pa-, nuolankūs ir parems dau
gybės balsų šauksmą.

Antros tokios progos ne
sulauksim.

Tad vieningai pagelbė- 
kim lietuvių pulkais su
stiprinti Amerikos apsau
gą! Tuo įrasysim garbin- 

tik Tą puslapį Amerikos isto- 
tamybos užsieny būtų ka-t Panamos perkaso srity, rijoje!

Kap, Petras Jurgėla,

i
i

Atvykus generolui D. D. 
Eisenhower, kurie stovi 
savo namo bekone, Co- 
lumbia universitetą eiti 
prezidento pareigas, susi
rinkę kaimynai surengė 
jam priimtuvių puotą.


