
L (Dabarties
(Pastabos

i™

P r c

C .. I E r
R E F E R E
L ' r v

Y
A - .4 E P

t
*

AMERIKOS K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

----------------------------------------- ♦
DARBININKAS

[ Lithuanian 8emi-Weekiy
( Nesvspapfr
i Published every
j TrtESDAY and FRJDAY

36# Broadway, S. Boaton 27, Maaa

• Pro kreivą veidrodį
• Didžiausi imperialistai
• Ateities braaąeaybfe

Kalbėjom, kalbėjom rimto
mis temomis “Dabarties pasta
bų” skyriuje, nagi, pažiūrėkime 
į dalykus ir pro kreivą veidrodį. 
Manau, Redaktorius neužpyks, 
kad į reikalus pažvelgsiu ir iš 
kito taško.

Taigi...
Čia ir norisi panagrinėti vie

ną labai aktualų klausimą, už 
kurio dažnai užkliūva ir pasau
lio diplomatai: “Kas šiuo metu 
yra ar praeityje buvo didžiau
si imperialistai?“ Tai ne retas 
klausimas pasauliniame foru
me ir, netgi, šis reikalas beiš- 
virstąs į neišsprendžiamus ka
zusus...

•

Vieni sako, kad tokiais buvo 
naciai, kiti — kad japonai, tre
ti — kad jais buvo ir tebėra 
sovietai su savo “tėveliu” Juo
zapu ir t.t.

O aš pasakysiu, kad tai vis 
gryni niekai! Didžiausi imperia
listai — yra lietuviai!... Jie 
šiuo metu yra okupavę ir pla
čiausius Sibiro plotus, ir karš
tąsias Pietų Amerikos džiung
les, ir Dėdės Šamo žemę, ir to
limąją Indokiniją ir t.t.* ir t.t. 
Jų gal tik Ugnies Žemėj nėra 
ir... ant mėnulio, o žemiškajam 
pasauly — visur...

Naciai buvo imperialistai? 
Guzikas, brolau! Jie nieko ne
užėmė, tik savo žemes padalino 
kitiems. O kai jų vadai pakibo 
kartuvėse — visą jų imperializ
mą šuo ant uodegos nusinešė...

Sakysite, japonai imperialis
tai? Irgi niekai ? Ją imperializ
mas — taip pat dingo kartuvė
se su Tojo ir kitų kvapu...

Tai gal gi rusai bent truputį 
imperialistai? — vėl nedrąsiai 
paklausite. Kur tau, broleli: 
argi ką nors “tėvelis” prievar
ta užėmė? Visi prie jo patys 
“prisijungė”. Tai koks čia im
perializmas?...

Tai, va, ir belieka, kad tik 
lietuviai didžiausi imperialistai. 
Jie, pasivadinę tokiu sau kil
mingu vardu “Di Pi”, tik van- 
dravoja po viso pasaulio kraš
tus ir nė manyt nemano grįžti į 
savo teritoriją, kurią dabar 
taip ‘nuoširdžiai” globoja “tė
velis” Stalinas...

Kai kas sako, kad reikia at
gaivinti Atlanto Chartą, įgy
vendinti Vilsono ir Trumano 
punktus...

Lietuviams — tai būtų tikra 
papiova. Sugrūstų, ko gero, 
juos vėl į savo teritoriją ir 
dusk tu, žmogau, ten... Tuo
met ir 
bė jas - 
savo žemę. Ir kas gi, sakykite, 
tuomet “beglobotų” mūsų Lie
tuvą?...

Sako, kad reikia priimti kokį 
tai Žmogaus Teisių įstatymą. 
Be reikalo apie tai perdaug su
ka galvą ir Mrs. Eleonora 
Rooseveltienė...

Gerai, kad Višinskis ir nesu
tiko, nes tada galėtų — ypač 
dipukams — būtų visai riestai. 
Tame įstatyme gi kalbama, vis 
dėlto, apie ribotą laisvę, teises 
ir dar ką tai panašaus. Argi 
maža tos laisvės ir teisių dabar 
turi dipukai? Jie nori — dur
pinę kavą geria su sacharinu, 
nori be jos. Nori keliauja į Ka
nadą, į Ameriką, norėtų — ga
lėtų keliauti ir į Kazachstaną 
pro Lietuvą... O ten pakliūti, 
sakyčiau, dar daug lengviau. 
Nuėjai į repatrijacinį punktą, 
pas “tėvelio” atstovą — ir “a- 
fidavitas” garantuotas... Dargi 
tokių nei formalumų nereikia,
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Berlyno Burm i s t r a s 
Emst Reuter, sužinojęs a- 
pie Berlyno blokados nuė
mimą pareiškė, kad tai 
Berlynui yra nepaprastos 
reikšmės įvykis — istori
nis posūkio taškas. Berly
no miestas, sužinojęs šį į- 
vykį tuč tuojau stipriai 
apšviestas. Toliaus seks 
maisto ir gazolino padidi
nimas ir kitokių gyveni
mui reikalingų dalykų ge
resnis aprūpinimas. Ber
lyniečiai apie šiuos daly
kus tik ir kalba. Kad Ber
lyno blokados nuėmimu 
yra pasiektas didelis Va
karų valstybių politinis 
laimėjimas, jie kalba su 
mažesniu entuziazmu, ne
gu kad apie maisto ir ki
tus panašius dalykus. Bet 
visiems yra aišku, kad tai 
yra Sovietų Sąjungos ėji
mas atgal. Ir tuo, bendrai 
paėmus, berlyniečiai nuo
širdžiai džiaugiasi. Šia 
proga pažymėtina, kad 
“Reuter” telegramų agen
tūra pareiškė, kad tai yra 
pirmos klasės smūgis So
vietų Sąjungai. Toliau pa
brėždama, kad kietas So
vietų Sąjungos atžvilgiu 
laikymasis, yra geriausias 
kelias taikai išlaikyti.

Amerikiečių karinis ko
mendantas Berlyne Brig. 
Generolas F. L. Howley 
pareiškė, kad berlyniečiai
laukia gyvenimo pageriji- 

1 mo ir jų tos viltys išsipil
dys.
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96-ių laisvanorių darbininkų armija spiečiasi apie karo invalido, 
Robert’o Hoelzle, išsvajotus namelivs, New Brunsvzick, N. J., kuriuos jie 
nudažė su nepaprastu greitumu. Kairėje jis sėdi savo vežimėlyje ir su 
savo sužadėtine Frances Noll stebi dirbant unijos dažytojus. Šie name
liai jam yra visuomenės dovana.

Boston, Mass. — Perei
tą trečiadienį, gegužės 6 
d., Šv. Juozapo, Universa- 
lės Bažnyčios Globėjo 
Šventėje, Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J.

ing, D. D.suteikė 31 trumpos biografijos.

“nuoširdusis” mūsų glo- 
- Stalinas pasitrauktų į

kaip vykstant į kapitalistinius 
kraštus... Juk emigrantas, re- 
jatrijantas — galūnės tos pa
čios, tik pradžia — kapitalistų 
išmislas...

Taigi, kalbant vien apie lietu
vius DP, jiems visur kelias lais
vas ir ekspansinė laisvė — pla
čiausia. Čia jų ir pasireiškia di
džiausias imperializmas...

•

Už Goeringo kilpą kažkoks 
milijonierius siūlė didelę pinigų 
sumą. Tik tarptautinė valdžia 
tą virvagalį sudegino, bijoda
ma, kad neišsiplėstų spekuliaci- 
a kilpomis...

O aš manau, jog ateis laikas, 
kuomet tas milijonierius dides
nę sumą siūlys už lietuviško di
puko margą švarką ir žalias 
kelnes. Juk tai bus istoriniai 
dalykai... (Ateityje gal ir žalia 
medžiaga pabrangs?...) Juk visi 
žinos, kad tai didžiausių impe
rialistų buvusi uniforma...

Taigi, išklojau, ką žinojau, a- 
pie imperialistus... Pr. AL

nigystės Sakramentą. Jo 
Ekscelencijai asistavo Rt. 
Rev. Edward G. Murray, 
Šv. Jono Seminarijos rek
torius; Very Rev. Thomas

Tel. SOuth Boston 8-2680 SEK CENTS.

vo Atplaukti į New Yorką
Atvyksta 355 Lietuviai Tremtiniai

___________________ >----------------------------------------------------------

Pirmadienį, geg. 9 d. po 
pietų gavome žinių, kad 
laivas ‘General Holbrook’, 
kuris turėjo atplaukti į 
New Yorką pereitą sek
madienį ,gegužės 8 d., su
vėlavo ir atplauks tik tre
čiadienį, gegužės 11 d.

Šiuo “General Holbrook” 
laivu, kaip praneša BALF 
Imigracijos Komitetas, at
vyksta apie 355 lietuviai 
tremtiniai, kurių sąrašas 
telpa šiame “Darbininko” 
numeryj.

Kuriasi Jungtinės Europos 
Valstybės

į Stfarotastintcs Šventosios
i
lII

užimtos įšventinamųjų tė
vų ir giminių.

Pereitos savaitės arki- 
diecezijos organe “Pilot” 
tilpo visų įšventintų į ku
nigus fotografijos

Kinijos komunistų 
užsimojimai

Vietos Palestinoj
Izraelio valstybės atsa-i 

Ringas pareigūnas pareiš
kė Jungtinių Tautų orga
nizacijai, kad Izraelio val
stybė sutinka, kad krikš
čioniškajam pasauliui taip 
brangios Šventosios vietos 
Jeruzalėj ir bendrai Pa
lestinoj būtų sutarptautin- 
tos ir būtų Jungtinių Tau- 

?"įtų Organizacijos žinioj.ir i

Komunistai Kinijoj nuo
lat žygiuoja pirmyn. Kini- 

J. Riley, Seminarijos vicejoj sudarytoji komunisti- 
rektorius; Rev. Frederick nė Vyriausybė jau sudarė 
R. McManus, ceremonijų sutartis su Šiaurės Korė- 
vedėjas, ir kiti kunigai jos ir Burmos komunis- 
ir Seminaristai. į tais, pagal kurias Kinijos

- .. . ... komunistinė vyriausybėŠventinimas j kunigus juos vįsokiaJio.
ceremonijos yra ilgos, bet remtJj komunistinių 
labai Įspūdingos. fdeaI vykdyme.

Šv. Kryžiaus Katedra Taigi, vis stipriau įsiga- 
buvo pilna žmonių. Visos lėjantis komunizmas Kini- 
rezervuotos vietos buvo joj jau grąso visai Azijai.

NUMATOMAS MASINIS JAPO
NIJOS SUKRIKŠČIONINIMAS

JAU ATVYVO VIRS 
3SM LIETUVIŲ

Londonas — Dešimts 
valstybių gegužės 5 d. pa
sirašė Europos Tarybos 
nuostatus. Šitoji Taryba 
bus tartum Europos par
lamentas, kuris kartu su
darys ir Europos Minis
trų kabinetą. Taigi, eina
ma prie Europos Unijos 
sudarymo.

Dabar čia dalyvauja šios 
valstybės: Britanija, Bel
gija, Prancūzija, Luk- 
semburgas, Olandija, Šve
dija, Norvegija, Danija, 
Italija ir Airija.

Š. m. gegužės 4 d. laivas 
“General Bllck” ir “Gene
ral Taylor” į New Yorko 
uostą atvyko 348 lietuviai, 
tuo būdu išviso pagal D.P. 
aktą jau atvažiavo 3035 
lietuviai tremtiniai.

Tą pačią dieną laivu 
‘*General Taylor” atvyko 
20,000-tasiš tremtinys ir 
juo kaip tik buvo lietuvė 
tremtinė Janina Vaitkevi
čiūtė, vykstanti į Valley 
City, N. Dakota.

BALF-o Imigracijos Ko-
ūiifclahf' ra’siia ta P®t proga pH-

AnvcimvS gyvyiOjM mena ir prašo visu tautie-

Amerikiečiai rūpinasi Japo
nijos sveftatingumu

Amerikiečiai, okupavę 
Japoniją, pastebėjo, kad 
labai silpnai ir labai pa
senusiais metodais rūpi
namasi žmonių sveikatin
gumu. Dėlto yra ir didelis 
sergančių žmonių nuošim
tis ir didelis mirimų skai
čius.

Amerikiečiai tuo susirū
pino, įvesdami modemiš
ką žmonių gydymą. Tai

naują sveikatos reikalu 
Įstatymą

mena ir prašo visų tautie-Į davė nuostabiai gerų re
čių nebedelsti ir greičiau Į zultatų, ypač džiovos, šil- 
siųsti garantijas dar jų utinės, raupų gydyme. Ir 
neturintiems 
Mums reikia 
15,000 asmenų garantijų.

lietuviams.! susirgimai ir mirimai, 
dar bentl bendrai paėmus, žymiai 

sumažėję.Kaip žinoma, Preziden
tas Trumanas yra pasiūlęs 
įvesti Amerikoje privalo
mą sveikatos draudimą. 
Kiekvienas gyvenąs Ame
rikoje žmogus turėtų mo
kėti nusatatytą mokestį, 
o susirgęs gautų nemoka
mą gydymą. Tai būtų pa
našu į nesenai Anglijoj 
priimtą ir dabar vykdo
mą šios srities įstatymą.

Prieš tokį įstatymą 
griežtai pasisako Ameri
kos gydytojai. Jie jau su
dėjo vieną milioną dolerių 
šitam įstatymo projektui 
nuversti. Jie sako, kad tas 
įstatymas nepriimt i n a s 
dviems atžvilgiais: 1) kad 
tuo įstatymu suvaržoma 

į Amerikos gyventojų lais-Į 
vė ir 2) kad šitą tvarką 
(įvedus Amerikos gydyto
jai per mažai uždirbtų.

Lietuvaitė Laimėjo Pirmą Prizų 
Radio Konteste

studentų dalyvavo tame 
konteste

Stud. Elena švagždytė

giau kaip 100,000 studentų 
iš viso krašto, būtent, iš 
47 valstijų, Alaskos, Ka
nados, Hawaii ir Virgin 
Salų.

P-lė Elena Švagždvtė 
laimėjo pirmą prizą už la
bai gabiai parašytą pasi
kalbėjimą, kurį ji pavadi
no ‘An Imaginary Inter- 
view with George Bernard 
Shaw”.

Studentė švagždytė ga
vo labai daug sveikinimų 
ir linkėjimų. Tautinio žur
nalo redaktorius prašė, 
kad p. švagždytė prisiųs
tų savo fotografiją, o jos 
mokytoja p. Cosgrove ga
vo kvietimą dalyvauti O- 
hio Universiteto konferen
cijoj, kur buvo skaitoma 
paskaita tema — “švieti
mas per Radio”.

Be to, pereitais ir šiais 
metais p. Elena Švagždytė

Japonijos gyventojų re- vis laikomas geriausia 
ligija labai artimai rišosi proga masiniam Japonijos 
su buvusiu Japonijos rėži- sukrikščioninimui. Tuo 
mu, ypač su Japonijos im- reikalu ypač yra susirūpi

nęs ir dabartinis Japoni
jos karinis valdytojas j 
gen. MacArthur. Jis tuo 
reikalu jau daro ir kon
krečių žygių. Jau dirba 
Japonijoj daug krikščio
nių misijonierių.Bet jų ten 
reikalinga dar keleriopai 
daugiau.

peratoriaus asmeniu. Da
bartiniu laiku, Japonijai 
pralaimėjus karą, įvyko 
didelė krizė, arba, geriau 
tariant, didelė tuštuma re
ligijos atžvilgiu. Šitas sto-

LDS SEIMAS

Bolševikai sukelia naujų 
rūpesčių

Birželio 19 ir 20 dienomis š. m., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj, Bradford St., Ęaw- 
rence, Mass^ įvyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) metinis seimas.

Kviečiame visus apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus ir paruošti sumanymus orga
nizacijos gerovei.

Šiame seime bus iškeltas naujo sąjūdžio 
klausimas, bus pasiūlyta nauja organizacijos 
konstitucija priimti ir kiti svarbūs klausimai.

KUN. P. M. JURAS, .
LDS Centro Pirmininkas

ANTANAS F. KNEIŽYS,
Sekretorius

Kadangi japonų tauta y- 
ra plačiausiai apsišvietusi 
iš visų Azijos tautų, o nė
ra misijonierių tiek daug, 
kad galėtų toms plačiom- 
sioms japonų tautos ma
sėms išaiškinti krikščio
niškąsias tiesas, todėl mi- 
lionais egzempliorių spau
sdinama Japonų kalba e- 
vangelija ir platinama ja
ponų tarpe. Taigi, galimas 
dalykas, kad krikščioniš
koji saulė užtekės ir Japo
nijos žemyne, šis įvykis 
būtų dideliu smūgiu ir ry
tuose dabar smarkiai be- 

Įsiplečiančiam komuniz
mui.

žinoma, 
pasisiūlė 
blokadą,

Sovietų 
nuimti 

jei Va-

Kaip 
Rusija 
Berlyno 
karų Valstybės kartu nu
ims savo kontr - blokadą 
Sovietų zonai ir sutiks vi
sų keturių didžiųjų valsty
bių Užsienių Reikalų Mi
nistrų Taryboj tartis, dėl v------  ----------  r----- 1 r. —~
visos Vokietijos reikalų prizą. Ji yra duktė p. Juo- laimėjo tautinį garbės pa- 
sutvarkymo. Čia ji bando zo M. Švagždžio, gyv. 94'žymėjimą poezijos kontes- 
išeiti, kaip taiką nešanti Frankton Avė. Kun. Jonas te, kurį surengė National 
valstybė ir pasiruošusi pa-i S. Švagždys yra stud. Ele-(High School Association. 
daryti kokių tai naujų, ži- —- ™.............— —
noma Jai naudingų pasiū
lymų. Savaime aišku, kad 
Sovietų Sąjunga rankas 
sudėjusi nesėdės, bet kom
binuoja naują planą Va
karų valstybėms pulti.

Brockton, Mass. — Šio
mis dienomis p. Elena 
Švagždytė, Bro c k t o n o 
Aukštesnės mokyklos stu
dentė vyresnioji (senior), 
laimėjo tautiniame radio 
rašysenos konteste pirmą

nos dėdė. j Taigi ją Dievulis yra ap-
Pranešimą gavo Miss dovanojęs nepaprastais 

Ruth T. Cosgrove, anglų gabumais rašyboje, 
kalbos mokytoja, kad josi Sveikiname Stud. Eleną 
studentė, p. Elena Švagž- švagždytę ir linkime pa- 
dytė buvo pirmoji kontes-, siekti aukščiausį laipsnį 
te, kuriame dalyvavo dau-’ moksle.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, gegužės 8 d.

Mylimieji Kristuje: —
Atsakydamas į daugelį paklausimų, aš turiu pra

nešti, kad šį pavasarį nebebus sunaudotų popierių va
jaus. nes dėl blogos rinkos bei atpigusių kainų nebe
galima toliau tęsti tų kasmetinių vajų, kurie atnešda
vo tiek gražaus pelno Arkivyskupo Cushing fondui. 
Didžiai apgailestauju, kad turiu viešai paskelbti tokį 
nusistatymą, prie kurie ryžausi prieiti po rūpestingų 
tyrinėjimų apie esamas popierio kainas.

Tie vajai netik davė daug pelno labdarybės dar
bams. bet ir sukėlė visuomenėje krikščioniškos meilės 
ir savišalpos dvasią.

Taigi šia proga pareiškiu savo didelį dėkingumą 
visiems klebonams, katalikiško jaunimo direktoriams 
ir visiems savanoriškiems pasišventėliams, kurie įdė
jo tiek rūpestingumo, laiko ir pastangų, kad tie visi 
vajai būtų sėkmingi. Taip pat aš labai įvertinu ir visų 
gerų žmonių pastangas, kad jie stropiai taupė visus 
sunaudotus popierius ir dabar laukė pranešimo apie 
naują vajų šį pavasarį. Jei, sąlygoms pagerėjus, su
manytume vėl kada vajų daryti, tai bus jums apie tai 
iš anksto pranešta.

Teišprašo Šlovingoji Dievo Motina Marija visokių 
jums palaimų nuo Savo Sūnaus šio gegužės mėnesio 
bėgyje.

tematika. Be to, yra para
šęs nemaža svarių straips
nių filosofijas bei litera
tūros klausimais tremties 
spaudoje.

Prof. Juozo Girniaus at
vykimas į Ameriką yra 
labai reikšmingas šios ša
lies lietuvių kultūriniam 
gyvenimui.

Fordas Atmetė Terptataka- 
vbm fr“*-—►___ 1 L___ t

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t EIČHARD J. CI SHING, 

Bostono Arkivyskupas.

KARDINOLAS SPELLMAN ATI 
DARĖ DIDESNĮ MIESTELĮ 

BERNIUKAMS
Omaha, Neb. — Po 51 

savaitės mirties a. a. Prel. 
Edward J. Flanagan. jo 
svajonės pastatyti moder
nišką ir didesnį miesteli 
berniukams, išsipildė.

Sekmadienį, gegužės 8 
d. J. E. Kardinolas Fran
cis Spellman iš New Yor
ko buvo nuvykęs į tą ber
niukų miestelį ir pašventi
no naujus namus, kurių 
pastatymas kainavo $10,- 
000,000.

Yra užregistruota trys 
tūkstančiai berniukų ir jie 
laukia vietų. Taigi dabar 
galės priimti daugiau 
niūkų į tą miestelį.

ber-

Prof. Juozas Girnius 
Amerikoje

Gegužės mėn. 5 d. iš Vo
kietijos į New Yorko uos
tą atvyko prof. Juozas 
Girnius su šeima ir apsi
gyveno pas Tėvus Pran-

2
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Atvyko Daugiau lietuviu 
Tremtinių į New Yorką

Bendzius, Jurgis į Wa- 
tertown, Conn.

Bieliausku, Balys, Pra
nė, Elena į Easton, Pa.

Blažys, Juozas j Barre 
Plains, Mass.

Bortkevičius, Petru į 
Rochester, N. Y.

Brazauskas, Petru į 
Jersey City, N. J.

Bradūnas, Jurgis, Ona, 
Ona, Kazys, Kaze, Elena į 
Middleborough, Md.

Broel, Aleksandras į 
Chicago, 111.

Broel, Laime į Chicago, 
UI.

Bulgarausku, Leonu, 
Stase, Dalia, Rita į Det
roit, Mich.

Burkus, Jonas į Worces- 
ter, Mass.
Bakas, Jonas į Chilton, 
Wisc.

Balčiūnu, Valerijonas į 
North Andover, Mass.

Cepliauskas, Kostas į 
Brooklyn, N. Y.

Černius, Jonas į Meirose 
Park, UI.

Černius, Kazys į Chica
go, Iii.

Cerskus, Antanu, Ona, 
Raimundas, Vita į St. 
Louis, UI.

Chainauskas, Vytautas į 
Mt. Angel, Oregon.

Dabrikas, Roku, Birutė, 
Mirga į Cleveland, Ohio.

Dabulevičius, Jadvyga,

Detroit, Mich. — Šio ir 
įDearborn miestų viršinin
kai pasisiūlė tarpininkau-. 
ti Ford Motor kompanijai 
ir darbininkų unijai —' 
United Automobile Wor- 
kers, CIO, tačiau Fordo 
kompanija visus pasiūly
mus atmetė.

Kompanijos viršininkas 
pareiškė, kad visi nesusi
pratimai gali būti taikiai 
išrišti kaip, kad yra nu
matyta sutartyje.

Fordo River Rouge ir 
Lincoln įstaigų darbinin
kai streikuoja. Dėl šio 
streiko 62,250 darbininkų 
neteko darbo vien Detroi
to srityje. Jeigu streikas 
užsitęs, tai ir daugiau dar
bininkų bus atleista iš ki
tų 49 įstaigų.

Unija reikalauja $100 
pensijos, pašalpos ligoje 
kitų pašalpų.

į

ciškonus Kenjiebunk Por
te, Maine.

Prof. Juozas Girnius 
kaipo mokslininkams yra 
lietuviams gerai pažįsta
mas. Tai vienas giliausių 
mūsų filosofų. Gimė jis 
1915 m. Rytų Aukštaiti-' 
joje. Išėjęs Utenos gimna
ziją. studijavo Kauno U- 
niversitete, kurį baigė 
1936 m., parašydamas la
bai įdomų diplomatinį 
darbą apie Heiderggerio 
e^dstencinę filosofiją. Po 
to dar gilinosi Louvaino, 
Paryžiaus ir Freiburgo u- 
niversitetuose. Pakviestas 
i Kauno universitetą pro
fesoriauti, dėstė psicholo-

!

Vakary Vokietija - 
atskira valstybė

1

ir

Liudvi-
Valstybės Sekretorius Dean Acheson, kalbėdamas 

Amerikos Valstybių Organizacijos Tarybą Pan- 
Amerikos Union Building’e, Washingtone, prilygino 
Rio de Janeiro tarpusavio apsigynimo sutartį Vakarų 
pusrutulyje Šiaurės Atlanto Saugumo Paktui. Iš kai
rės klauso Domininko respublikos ambasadorius Jo- 
aąuin A. Salazar ir Uragvajaus ambasadorius Jose A. 
Morą.

i

Stasė į

Lenkija veikia prieš Ispaniją

Kaip žinoma, Vakarų 
Vokietijos Parla m e n t o 
Taryba ir šios Vokietijos 
srities okupacinės Vakarų 
galybės išsiaiškino buvu
sius nuomonių skirtingu
mus, priėjo vienos nuomo
nės ir nutarė įkurti Vaka
rų Vokietijos atskirą vals
tybę.

Naujoji Vokietijos vals
tybė turės apie 45 milijo- 

Tolimes- 
t šių reikalų raida 

vyksta sėkmingai ir tiki
masi, kad šios valstybės 
konstitucija bus priimta 
jau š. m. gegužės mėnesy.

giją ir filosofinius moks- nus . §’X_vent°jH’ 
lūs. Bendradarbiavo “ži-!n*oji s^_ r**’1 
dinyje" ir Kat. Mokslo A- 
kademijos suvažiavimų 
darbų leidinyje. Dabar tu
ri paruošęs spaudai šias 
mokslines studijas: Psi
chologija ir filosofija ir 
Lietuvio charakterio prob-

Informacijos Apie Kvotas

Lake Success, N. Y. — 
Lenkija pradėjo energin- ’ 
gai veikti, kad Ispanija 
būtų nustumta nuo Atlan- ( 
to pakto, nuo Maršalo pla- i 
no ir nuo kitų bet kokių ! 
šiaip jau susitarimų su 
Jungtinių Tautų organiza
cijos nariais — valstybė
mis.

Lenkija patiekė Jungti
nių Tautų organizacijos 
Politiniam Komitetui rezo
liuciją, kurioj reikalauja
ma:

1) Išsilaikyti nuo bet 
kokių sutarčių su Ispani
ja;

2) Uždrausti į Ispaniją 
tiekti ginklų, amunicijos, 
arba bet kokios kitos kari
nio ar strateginio pobū
džio medžiagos.

Šia proga Lenkijos at
stovas pareiškė, kad Jung
tinės Valstybės, Britanija 
ir eilė kitų valstybių savo 
politinius ir ekonominius 
santykius su Japonija sti
prina.

I

Reiškiama baimės, kad 
Kinijos maitinimasis ne
būtų pastatytas pavojun, 
jeigu Hunan, žinomas ry
tų centras, taptų kovų 
lauku.

Nauja Informacijų Knygutė 
Apie Tremtioių {kunfiaiaų
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Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujonios 
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Parenkine šlts Koplyfiu Statytų!
Koplyčia bus statoma Nei. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — S100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to \ ardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvį!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Sv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:

Inunaculate Conception Conveai 
K. F. D. 2, Putnam, Conn.

Š. m. kovo mėn. 8 d. dau
gelio kraštų kvotos jau iš
sibaigė. Tie kraštai yra 
sekanti, būtent: Albanija, 
Bulgarija, Čekoslovakija, 
Estija, Graikija, Vengri
ja, Indija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, 
Portugalija, 
Jugoslavija, Ispanija ir 
Turkija. Neišsibaigusias 
kvotas turi Belgija, 
cūzija, Vokietija, 
Britanija, Airija, 
semburgas ,Švedija, 
carija ir Rusija.

Taigi lietuviai, kurie ne
galės iš Vokietijos išvykti 
pagal D. P. įstatymą, la
bai ilgą laiką negalės gau
ti vizas išvykimui Ameri
kon pagal kvotą.

Šiuo atveju yra labai 
svarbu padėti kuo didžiau
siam skaičiui lietuvių at
vykti Amerikon pagal D. 
P. įstatymą. Mūsų neiš
naudotas šiuo atžvilgiu 
galimybes išnaudos kiti, o 
tokios galimybės yra dar 
apie 10.000 lietuvių pagel
bėti.

i

I

Vardo

Philipinai, 
Rumunija,

Pran- 
Didž. 
Luk- 
Švei-

PAIEŠKOJIMAS

Adomulytė Zosė, dabar gyv. 
Germany. U. S. Zone, Landshut, 
Lchbuhl str. 5. ieško savo tėvo 
Adomulio Broniaus giminių ki
lusių nuo Veiverių Jurginiškių 
kaimo.

Izraelio Prezidentas Kal
bėjosi su Kardinoln 

SpeHman
Dr. c.New York

Weizmann, Izraelio Prezi
dentas, kalbėjosi su kar
dinolu Spellman, kad išsi
aiškinti Šventųjų Vietų 
Jeruzalėj ir bendrai Pales
tinoj reikalus.

Dr. C. Weizmann spau
dos atstovams pareiškė, 
kad šitas jo su kardinolu 
Spellman pasimatymas 
buvo paruoštas Jungtinių 
Valstybių Prezidento Tru
mam

GMduojamas $Mghaja« 
Miestas

šanghajus — Pastaruo
ju laiku Šanghajaus mies
tas įgijo ginkluotos sto
vyklos vaizdą. Nacionalis-* 
tų kariai didesnių pastatų 
viršūnėse ir kitose strate
ginės reikšmės vietose iš
statė kulkosvaidžius, kad 
apsisaugojus nuo komu
nistinės penktosios kolo
nos grėsmės. 5000 karių 
užėmė visus didžiuosius 
viešbučius ir pastatus 
Bund aikštėje.

Stebėtojai mano, kad 
kovos dėl šanghajaus gali 
prasidėti už poros savai
čių, jei komunistai nepa
skubės.

1948 met. D.Ps. Įstaty
mas yra kažkas nauja A- 
merikos imigracijos isto
rijoje. Pirmą kartą yra į- 
sileidžiama ir įkurdinama 
ypatinga imigrantų grupė. 
Šio plano įgyvendinimo 
pasisekimas labai daug 
priklausys nuo daugelio 
šio krašto organizacijų ir 
atskirų asmenų. Todėl jie 
privalo turėti tinkamas 
informacijas apie svarbes
niuosius D.P. įstatymo 
nuostatus. Visos šiuo at
žvilgiu reikalingos infor
macijos bus galima rasti 
knygutėje ‘"The Admis- 
sion and Resettlement of 
Displaced Persons in the 
U. S.”

81-ma Kongreso sesija 
padarys kai kurių svarbių1 
pakeitimų D.P. įstatyme 
prieš pirmosios sesijos 
pertrauką šių met. liepos 
mėnesį. Kai tik įstatymas 
bus pakeistas, bus išleista 
ir nauja knygutė.

Knygutėje telpa paaiš
kinimai, kurie tremtiniai 
įsileidžiami ir kurie tuo į- 
statymu nepadengiami, 
kaip laikinai atvykę trem
tiniai gali pakeisti savo 
būklę, svarbesnieji punk
tai apie pusmetinius pra
nešimus, užsiregistravi
mas militarinei tarnybai, 
kaip įsigyti Amerikos pi
lietybę ir parsitraukti gi
mines iš užjūrio.

Knygutės kaina 75c Ją 
galima gauti Common 
Council for American Uni- 
ty, 20 West 40th St., New 
York City. . C.C.

SIUNTĖ MANE

Siuntė mane motinėlė
I jūreles vandenėlio.

Man bcsemjant vandenėlį 
Ir atplaukė juods laivelis.

Tam laively ,tapi juodajam.
Sėdi jaunas bernužėlis.

Sėsk, mergyte, į laivelį. 
Aš perkelsiu per jūreles

Dievas davė man protelį, 
Ilad nesėdau į laive!}.

Apie geg. 8 d., š.nu, laivu 
“General Holbrook” į New 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Abakanavičius, Eugeni
ja į Little Falls, N. J.

Alekna, Jonas, Sofija, 
Alvidas į Rezford, N. Y.

i Andriukaitis, Agota į 
jBranch, Mich.

Andrašiūnas, Jonas, Ve
ronika, Dalia į Thompson, 
Conn.

Antakauskas, Vladas, 
Petronėlė, Arūnas į Eliza
beth, N. J.

Bakanavičius,
kas, Teresė, Marija į Che
ster, Pa.

Balalis, Vladas į Mas
peth, N. Y.

Baleniūnas, Bronius į 
Plymouth, Conn.

Baltakevičius, 
LaCrosse, Wisc.

Baltuškas, Liucijonas, 
Ona, Liucijonas į Pitts- 
burgh, Pa.

Balzaras, Petras, Mari
jona, Vytautas į Chicago, 
Dl.

Banaitis, Juozas, Elzbie
ta, Birutė, Intautas, Bro
nius į Hyde Park, Mass.

Banevičius, Adomas, 
Lione į Chicago, III.

Barčas, Antanas, Elena, 
Nijolė, Vytautas į Scott- 
ville, Mich.

Bartininkas, Danguolė. {Danutė į Easton, Pa.
Baublys, Bronius, Ona,! Daniusevičius, Juozas,

Leonas į Elizabeth, N. J. I Tęsinys n-tame pusi.

PASITRAUKIA GENEROLAS 
LD.CLAY

Washingtou, D. C. — 
Prezidentas Tru manas 
pranešė, kad Generolas L. 
D. Clay, Amerikiečių Zo
nos Vokietijoj karinis vir
šininkas ir Amerikos kari
nių pajėgų Europoje va
das, iš savo pareigų pasi
traukia. Jis atleidžiamas, 
jam to jau daug kartų 
prašant. Jis pasitraukia 
nuo gegužės m. 15 d. ir 
grįžta į Amerikos Jungti
nes Valstybes. Jo pasi
traukimas supuola su Va
karų Vokietijos valstybės 
kūrimusi.

Gen. Clay šitose pareigo
se buvo visą laiką nuo Vo
kietijos kapituliacijos. Pa
žymėtina, kad jis suma
niai vedė ir diplomatinę] kalama Japonijoj ir Vo- 
kovą su Sovietų Sąjunga, kietijoj.

ypač kilus Berlyno bloka
dai.

Manoma, kad jis nebus 
pakeistas jokiu kitu parei
gūnu ,nes prie Vakarų Vo
kietijos naujai besikurian
čios Valstybės numatoma 
paskirti atitinkamas civi
linis pareigūnas.

Pxlinm~ ibjAfdH AMurtMu 
Sę kariuomenei Japonijoj 

ir Vokietijoj

Prezidentas Traman pa
reikalavo iš Kongreso vie
no biliono dolerių Ameri
kiečių kariuomenės ir jos 
žinyboj esančių šalpos rei-

Vokiečių Parlamentare Taryba

Borai, Vokietija — Ge- j kieti jos Federalė Respub- 
gužės 8 d. vokiečių parla- jlika”. Prezidentas renka- 
mentarinė taryba 53 bal- mas penkiems metams 
sais prieš 12 užgyrė nau- dviejų atstovų buto, 
ją Vricarų Vokietijai kon-j Socialdemokratai norė- 
stitucija. Šią konstituciją'^ kad kongtit,cija batų 

ptebisctta užtvirtin
ti, bet tas jų reikalavimas 
buvo atmestas.

paruošti užėmė daugiau 
kaip aštuonis mėnesius.

Dabar nauja konstituci
ja yra perduota užtvirtin
ti trijų didžių valstybių o- 
kupacinėms jėgoms. Taip
gi tuo pačiu metu įteikia
ma valstijų parlamentams 
užtvirtinti.

Kaip žinoma, Vakarinė
Vokietija yra padalinta į neša, kad kaip tik Jung. 
tris zonas ir jas valdo. Valstybių armijos virši- 
Jung. Valstybės, Anglija nin kai bus atleisti nuo pa- 
ir Prancūzija. Dabar pa- reigų Vokietijoje, tai dau- 
gal naują konstituciją tos guma jų bus paskirti vyk- 
visos trys zonos paveda- ti pas Gen. MacArthur į 
mos patiems vokiečiams Japoniją ir užimti civilių 
valdyti ir pavadinta “Vo- virsunikų darbui.

Anui je Perins Grifas 
hadu* jlBttiioi

Tokio, Japonija — Pra-
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Berlyno blokadę likvidavus,

šau
kiamos balanižio mėnesio 
paskutinėmis dienomis.

Mine įpėdiniu 
Eug. I _ . . 
nas komunistas, 
vęs Ispanijos civiliniame 
kare. Jo esminė išmintis 
— nepaprasta ištikimybė 
Maskvai.

Bulgarija. G. Dimitrov, 
66 metų amžiaus, staiga

Pastaruoju laiku prasi
dėjo didesnis tremtinių

. „____ j minimas įvykimas. Balandžio mė-
Szyr, palyginti jau- Jau turėsime virs

H dalyva- 2000 lietuvių tremtinių,

suteikdami jiems kamba
riuką.

Todėl nebijokime kvies
tis nors ir nepažįstamų 
lietuvių tremtinių. Jie bus 
begaliniai dėkingi savo 
kvietėjams, kurie bus at
likę tikrai gailestingą dar
bą. Dievas laimina tuos, 
kurie ištiesia ’ pagelbos 
ranką savo tautiečiui.

biausias administracinis 
valymas turės įvykti ne
trukus po komunistų par
tijos konferenci jos,

I

Sovietų spaudai balan- šią vietas ateities liaudies 
džio mėn. pabaigoje sutar
tinai pragydus nauja gai
da: “pasaulio taika tegali 
būti išgelbėta, sovietams 
susitarus su JAV ir D. 
Britanija, pavergtuose 
kraštuose plieninėmis rep
lėmis užgniaužiamas bet 
kuris pasipriešinimas. De
markacijos linija vis la- telefoniniai 
biau stiprinama. Austrijos mai sovietų yra cenzūruo- įį^dinisKos-
komunistų laikraštis ‘Der jami. Į-.— —
Abend’ (vakaras) nesenai 
įspėjo: “Dabartinė de
markacijos linija tarp Ry
tų ir Vakarų, rytoj, karui 
prasidėjus, bus fronto li
nija”. Geležinių replių 
nuolatinis veikimas visaip 
gali būti aiškinamas, bet 
neabejotinai dalį tiesos 
pasako ir minėtas laikraš
tis.

Austrija. Komunistų 
partijos politinis biuras 
slaptai išdalino slaptą ap-

I

demokratinėje santvarko
je-Sovietai kas kartą vis 
labiau varžo susisiekimą 
su vakarinėmis sritimis. 
Viena pamažu gali atsi
durti panašioje padėtyje, 
kaip Berlynas. Susižinoji
mas: laiškai, telegramos,

pasikalbę ji- ■ susirgdintas ir išvežtas į

Įvyksta dalykas, kurio nesitikėta: Berlyno bloka
da likviduojama. Statoma visokių klausimų, į kuriuos 
mėginama apytiksliai atsakyti. Virš visų vyrauja 
klausimas: kodėl Rusija nusileido? Ir tuč tuojau seka 
kitas: ar ji iš tiesų nusileido? Ar čia ne paprasčiau
sia Maskvos vingiuotė: vienur padarė žingsnį atgal, 
kad kitur visą kilometrą pasistūmėtų pirmyn. Su Ber
lyno blokada teko Sovietams nusivilti. Pusę Berlyno 
numarinti badu nepavyko. Sąjungininkai išvystė tokį 
oro transportacijos pajėgumą, kad net žiemos metu 
sugebėjo pristatyti blokuojamai miesto daliai pakan
kamai maisto ir kitų gyvenimo reikmenų. Vokiečiams |iinkraštį, kuriame tvirti- 
paaiškėjo du sąjungininkų pliusai: medžiaginis, bū- nama> kad 1949 m. bus 
tent, milžiniška jų organizuotė ir ištvermė; ir morali- lemianti komunistų parti
nis — pasiryžimas duoti žmonėms maisto, tuo tarpu jos įsigalėjimui Austrijo- 
kai bolševikai mėgino juos badu numarinti. Pastačius je. Tos viltys grindžiamos 
greta dvi ideologijas — teigiamąją sąjungininkų su greitu Tito likvidavimu, 
neigiamąja bolševikų, savaime aišku, kurie nori žmo- nesekme Londono derybų 
nėms gerai daryti, ir kurie siekia juos pražudyti. Bol- Austrijos klausimu, nes 
ševikai tik dabar susiprato, kad jų kvailas išskaičiavi- tat leis komunistų partijai 
mas, sudavė smūgį jų pačių propagandai. vis labiau įsigalėti ir, pa-

Taip spėlioja demokratijos vadai. Čia jų spėlionė galiau, įkūrimas eilės nau- 
pilnai atitiko tikrenybę: bolševikai susigriebė didelę " 
klaidą padarę. Tačiau demokratijos politikai bei ko
mentatoriai — bent kai kurie — daro iš to gana rizi
kingą išvadą: būk tai Maskva pasijuto pralaimėjusi 
“šaltąjį karą” ir dabar jau neveidmainingai ieško pa
stovios taikos.

Reikia pripažinti, kad ne visi Amerikos politikai 
bei žinių komentatoriai yra tokie naivūs, kad tikėtų 
Rusijos nuoširdumu. Atsiranda ir blaivesnių protų, 
kurie gerai žino ir niekad nepamiršta pagrindinio ko
munistų tikslo. Net ne profesinis diplomatas, tik pa
prastas kariškis — generolas Lucius Clay perspėja 
mūsų “diplomatus”, kad visuomet reikia turėti prieš

atvykusių į J. A. Valsty
bes pagal D.P. aktą iš 
1946 m.

Iki šiol daugiausia atva
žiuoja tokie tremtiniai, 
kurie turi giminių ir pa
žįstamų čia A menkoje. 
Blogesnis reikalas su tais tiek 
lietuviais, kurie neturi gi
minių bei artimų pažįsta
mu. Jie laukia iš savo tau
tiečių, kad ir jie nebus

Prašomi visi lietuviai, 
senesni gyventojai, 

tiek naujai įsikurusieji, 
kurie tik turi bent kam
bariuką, neatidėliojant 
siųsti neįvardintas garan
tijas BALF-ui. BALF-as 

jos “seimo” vicepirminin- ras kvietėjas šiame kraš- mielu noru patarpinin- 
y^n kas. Jis ir jo sūnus kalti- te, kuris suteiks jiems pir- kaus per savo atstovus 
”*1 ’jnarni bendradarbiavę su rną pagelbą, padės susi- Voketijoje, kurie yra ar- 

Tito. i rasti gyvenimo ramumo, ičiau prie tremtinių ir pa
žemės ūkyje visu spar- kurio jie tiek išsiilgę peri rinks pageidaujamus kan- 

tumu atliekama kolektyvi-! ilgus metus, praleistus ’* ’ * 
zacija. Pramonės įmonėse varge ir skurde.

----- --------- „„ .darbininkai turi “išsirink-! 
vietovių, perkelti į kitas,'ti” darbo inspektorius, ku-!sulauk|ami įš savoUtauj 
kuriose butų lengviau pa- rių uždavinys ne vien dar-... .. ?.. ..
laužti jų pasipriešinimą ir bo našumą kelti, bet Pri<j kį'tV [olimal pasaulio' 
priversti stoti į kolchozus, žiūrėti darbininkus įmo- l .. v - ♦

Dar įdomesnis reiškinys nėse, jų šeimas bet kuriuo aal!s’ \ra daUg musų 
vadovaujamoje .adminis-.metu, lankant butus. Pro- tiecių’ kurie gyvena n<su-j 
tracijoje. Praėjusiais me-gesinės sąjungos įjungtos®]ętrįmSiiuU šeimą ' 
tais iš komunistų partijos į “darbo našumo” kėlimą k ~cstl seimą,,
gen. sekretoriaus pareigų ir darbo dienos prailgini-' partijos konferencijoje Ti- do?i 

^!i.P°?r2Lir?one„Sie to aštriai Puolė reakcio- / __________
nierišką Komi n f o r m ą, jokite dėl darbo garantijų.

.. . | UN-o komisijos Balka-
is pareigų nuošė pranešimu pastara-kai mažesnių tautų suve-

- _ ... _ , i tov atleistas sulaukęs ne-
Lenkija. Lenkijos ka-jmajoriių kaltinimų: nacio- 

riuomenė yra perkošiama. I nsilistas, dirbęs vakariečių 
Daugelis -----___________ ___ J______
karininkų, o ypač genero- isuimtas Angelov, Bulgari- j apleisti, kad ir jiems atsi- 
lų yra atleisti. Kaikune |................................
generplai nusižudė, 
praėjusiais metais suimta 
2,500 karių.

Lenkų ūkininkai prieši
nasi žemės ūkio kolektivi
zacijai. 25,000 ūkininkų 
šeimų iš savo gyvenamų

vadovaujančių j naucĮaį Drauge su Kostov 
i vnac orpnern-i—_•_ >______ __________ • !

jų partijų, kurios suskal
dys kairėje ar dešinėje e- 
sančias politines partijas. 

Komunistų partija jau 
pradeda ruoštis rinki
mams į parlamentą. Tie 
rinkimai numatomi šį ru
denį. 1945 m. komunistai 
tesurinko tik 4% balsų. 
Tas įvykis jiems neleido 
įsišaknyti krašte. Politinei 
propagandai pinigai- gau
nami iš Maskvos. Iš tų su

skis principinį komunistų siekimą — pasaulinę revo- mų komunistų partija įve- 
liuciją. ........

Blaivesnieji demokratijos protai numato štai ko- parduoda savo krautuvėse 
kią padėtį: Berlyno blokadą panaikinus, geg. 23 d. į- žymiai pigiau, kaip 
vyks didžiųjų valstybių pasitarimas, kuriame daly- malioje rinkoje, 
vaus ir Rusijos atstovai. Maskva pareikalaus vienin- gaminiai, tekstilė ir kitos 
gos Vokietijos, būtent, kad visos keturios okupacinės prekės įvežamos iš Čeko- 
zonos būtų panaikintos, visų okupantų armijos iš Vo- slovakijos.

Komunistų partijos pro- 
i varyti daug 

gelbsti Socialistų pažan
gos partija, kuri labai pa
naši į žinomąją SĖD esan
čią rytinėje Vokietijoje. 
Jos vadas Scharf yra ypač 
palankus sovietams. Jo 
vadovaujamoji partija jau 
nekartą tai patikino 

Štai kas rūpi apdairesniems demokratijos va- Wehrmachte buvusiems 
dams. K. karininkams, kad jie gau-

nedėjo rimtų pastangų že- ninkai dirba 12 va!., o No- 
mės ūkio kolektivizacijai va Gora ir sekmadieniais, 
įgyvendinti. Pastaruoju 
metu atleistas i’ 
ūkiškas diktatorius Hilą- sis “graikų” sukilėlių vei-’ 
ry Mine, nes jis nuvarė į klumas esąs siejamas su 
kolchozus tik 1% iš 2 mil. parama gauta iš Bulgari- 
šeimųi Maskva tokia spar- jos ir Albanijos. Pastaro- 
ta yra visiškai nepaten- ji ofenzyva Graikijoje sie- 
kinta ir įspėjo, kad atei- tina su Atėnų užsienio rei- 
tyje būtų paspartinta ko- kalų ministerio Tsaldaris 
lektivizacija Lenkijoje. Ji siūlymu Jugoslavijai su- 
esanti visiškai atsilikusi daryti santarvę. Tai buvo 
nuo rytinės Vokietijos, Maskvos įspėjimas Tito, i

ža kai kurias prekes ir

nor- 
Maisto

kietijos išsikraustytos, ir vokiečiai turėtų pilną savi- ]“ 
valdą. Alijantai, žinoma, savo armijas sąžiningai iš- pagandai 
trauktų, rusai tą pat padarytų, bet jie laikytų kokį 
100 divizijų Vengrijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Ru
munijoj ir Bulgarijoj. Finalas lengvai įsivaizduoja
mas: rusai užleistų ant visos Vokietijos geležinę už
dangą, bejėgiai vokiečiai negalėtų pasipriešinti, nes 
100 raudonųjų divizijų, bet kada gali peržengti Vo
kietijos sieną, o Vakarų demokratijai nebeleistina 
“kištis į svetimos valstybės vidaus reikalus”.

K. V. Pikturna.
Konnersreutho Paslaptis
Žinau, kad Išganytojas džiaugsis, jei aš ko- 

žinau, kad Išganytojas džiaugsis, jei aš ko
kią kančią už ką nors paimsiu, todėl mielai 
aš sutinku. Išganytojas leidžia man sužinoti, 
už ką aš kenčiu ir kaip dalykai baigėsi”. Tas 
pats Fakselis toliau išskaito eilę visokių li
gų, kurias Teresė sirgo už kitus: gerklės 
skausmus už vieną klieriką, reumatą už tė
vą, troškulį už alkoholiką, klajojo kalba už 
vieną silpnaprotį, kraujo užnuodijimą, pleu
ritą, tuberkuliozą, vėžį ir kitas ligas. Keista, 
kad tokiu atveju tos ligos jai pasirodo stai
ga, pačioj aukščiausioj stadijoj, po kiek lai
ko savaime staoga pranyksta. Ji serga, o jos 
pavaduojamas žmogus staiga iš ligos pagy
ja. Žinoma ,to išdava esti tikėjimo sustipri
nimas ar net atsivertimai. Tokiu būdu Tere
sė ir atlieka savo misijų uždavinius.

Aišku savaime, kad tokie keisti Konners- 
reutho įvykiai kasdien sutraukia šimtus 
žmonių. Daug važiuoja ypač dabar, kada ne
bereikalingas Regensburgo vyskupo leidi
mas. Nei pati Teresė, nei jos tėvai nėra tuo 
patenkinti. Ir kurgi ne? Juk ramus ir tylus 
namas lankytojų yra paverčiamas perpildy
tu viešbučiu: kiekvienas ateina, stengiasi 
pamatyti Teresę, tėvą ir namiškius atitrau
kia nuo tiesioginio darbo. O ką jis iš viso to

didatus.
Neatidėkite gero darbo 

rytdienai. Tremtinių per
vežimas jau vyksta spar
čiai ir greitu laiku atvyks 
po 1500 lietuvių per mė
nesį ir daugiau. Mums la
bai svarbu, kad nepritruk- 
'tume garantijų, nes jei jų 
pritruksime, tai kitos tau
tybės, apsukresnės, išnau- 
__ ir mūsų tremtinių imi
gracija nukentės. Nesibi-

tai 
jau bus pakankama ga- 

____Svarbu tik, kad 
savaimin- pradžioje suteiksite trem- 

gai, laisvai tvarkytis. Tas tiniui pastogę, kur jis at- 
požiūris, ne vien neleidžia vykęs galėtų apsigyventi, 
draugiškai bendradarbiau- Neimkite blogų pavyzdžių, 
ti socialistinėms valsty- kurie yra tik kaip išimtys, 

perver- jr geram darže kartais 
doktri-.g^gįraHda piktžolių. Jei 

! pasitaiko tarp daugelio ir 
_____ ; “V<-l blogesnių pavyzdžių, tai 

kariečių reakciojonieriai netaikinkime jų visiems, 
mūsų nekenčia, bet Rytie-'ncs didžiuma tremtinių y- 
čiai mūsų nemyli. Ar gale- ra padorūs mūsų tautie- 
sime mes ištverti? Turėsi- čiai, broliai ir sesės, kilę 

išeities nė- iš to pat lietuviško krašto, 
kurių mes laukiame ir su 
kuriais norime bendrauti 
ir kurti gražesnę ateitį.

žus šnipinėjimą ir kūrus' Tat kvieskite skubiai 
Čekoslovakijos ministe- trockininkų tinklą Bulga- tremtinius. Būkime vie- 

Čekoslovakijoje ir ningi, kaip kad yra žydai.
Kun. Dr. J. B. Končius, 

BALF-o pirmininkas.

renumą pažeidžia ir neno- rantija. 
ri leisti joms i

ti s
bėms, bet verčia 
tinti “socialistinę 
ną”.

kurioje šis darbas jau j Rumunijoje įvyko pana-; Toliau J^ DJirodo: 
veik atliktas.

Tuo būdu buvęs trium-‘riausybėje. Ona Pauker į- 
viratas Lenkijoje: Jokūbo.gyja vis daugiau

ii "a r* * • • • • • i

šus persitvarkymas vy- 
. nauojuvju. \jiia i į-

~~ j- Svorio.
Berman, Gomulka, Mine į ūkininkai ir darbininkai 
yra pertvarkytas į dabar imami griežčiau į reples, 
valdantį: Jokūbas Ber- Bukarešte sudegus Trans- 
man ,Bierut ir gen. Za- porto bendrovės dirbtu-

turi? Didįjį Penktadienį, kada apie antrą 
valandą dar antrą kartą pavyko pas Teresę 
patekti, išeidami iš jos kambarėlio, matėme, 
kaip pos sesuo Agnietė plovė laiptus, kuriais 
šimtai žmonių tą dieną lipo aukštyn. Tada 
buvo per 800 amerikiečių, tarp jų per 160 ne
grų; o kur dar kiti? Teisingai vienas tada 
pasakė: “Štai ką jie iš viso to turi”. Tikra 
tiesa! Juk nei tėvas, nei brolis, nei ji pati, 
žodžiu, nieks iš šeimos neima nė mažiausios 
dovanos iš atsilankančių žmonių. Viena A- 
merikos filmų bendrovė tėvui siūlė didelius 
pinigus, kad tik leistų jo dukterų nufilmuoti. 
Tėvas griežtai tą pasiūlymą atmetė. O ir pa
ti Teresė yra pasakiusi: “Ne dėl pinigų aš 
kenčiu”. Suprantama todėl, kad vienu metu, 
kada Regensburgo vyskupas niekam nebe
davė leidimų pas Teresę važiuoti, tėvas nu
džiugęs, pasakė: “Pagaliau turime savo duk
terį sau”.

Jau nuo pat 1926 metų visų krypčių ir vi
sų šalių spauda domėjosi Konnersreutho į- 
vykiais, neturtinga siuvėjo dukterimi. Visi 
laikraščiai siuntė savus reporterius į nuoša
lų ir apleistą Pfalco kaimą. Dažnai būdavo, 
kad pasiųstieji reporteriai api£ malonės gy
venimą, apie mistiką nieko nenusimanė. Ro
dos, niekam galvon neateitų į bokso rungty
nes geologą arba prie ugniakalnio išsiverži
mo boksininką ,kaip dalyko žinovą ir prane
šėją, siųsti. Bet į Konnersreuthą važiavo vi
sokie. Nenuostabu todėl, kad spaudoje apie 
ją buvo visokių dalykų rašoma, ji pati įvai-

me, nes kitos 
ra”.

Maskvos radijas netru- 
wadski, kuris yra Gomul- vėms, sušaudyta 10 darbi- kus kaltino Tito organiza- 
kos įpėdiniu. Sąrišyje su ninku. 
Mine atleidimu persijoti 
aukštesnieji pareigūnai, ris pirmininkas Zapotoc- rijoje, 
Daugelis jų tardyti. Kai ky, lydimas gausios dele- Rumunijoje. Toji-žinia pa- 
kurie diplomatai atšaukti, gacijos, vyko į Sofiją pa- lietė ne Tito, bet tų valsty- 
Washingtone Lenk i j o s sirašyti tarpusavio pagel- bių “vyriausybes”, kad 
ambasada labai ižuliai įsi- bos santarvę. Ten ir Bu- jos ir toliau valytų kraš- 
vėlė į šnipinėjimą sovietų kareste sudarytos preky- tą naikintų nacionalistus, 
naudai ir jau atvirai JAV i bos sutartys, kad neleidus vakariečių šalininkus: — 
kaltinama. Galimas daly- ūkiškai uždusti Balkanų Kremliaus priešus. Sovie- 
kas, kad ir ten esantis am-valstybėms. tai siekia visiško tikrumo
basadorius bus atšauktas,! Balandžio 9 d. įvykusio- užimtuose kraštuose. Ar 
bet kitais motyvais. Stam-!je Jugoslavijos komunistų jiems tai pavyks?-----------------------f-------------------------------- 

riai teisiama. Vieni ją vadino apgavike, kiti 
isterike, treti mediumu. Jos visišką nevalgy
mą vieni aiškino kosminių spindulių orga
nizmui turima įtaka, kiti vėl įvairiomis kito
mis teorijomis, žodžiu, spaudoje dėl jos susi
darė tikras Babilonas. Teisingiausiai apie ją 
bus ji pati pasakiusi: “Man gaila to, kurs 
rytą pavadino mane apgavike; lygiai taip 
pat gaila ir to, kurs mane šventąja pavadi
no. Gaila pirmojo, nes mano, kad tokiais da
lykais galima apgauti; gaila antrojo, kurs 
nežino, kad mes visi turime būti šventi, bet 
tokie dar nesame”.

Apie bet kokią apgavystę čia negali būti 
jokios kalbos. Juk tiesiog nesuprantama bū
tų, kaip gali paprasta kaimo mergina kom
plikuotas žaizdas nuolat šviežias, nepūliuo
jančias ir niekad negyjančias užlaikyti, jas 
krajuoti priversti, jau 20 metų šventvagiškai 
prie išpažinties eiti ir šventvagiška komuni
ja savo fizinių jėgų atstatymą demonstruoti, 
archeologiškai egzotiškiausias vizijas maty
ti, senovės orientalines kalbas žinoti ir tuo 
net profesionalus profesorius stebinti, sun
kiausias atgailos ligas sirgti, tolregystės do
vaną turint dėtis — visa tai apgavyste neiš
aiškinama.

Konnersreutho įvykių negalima ir isteri
ja išaiškinti. Nervų gydytojas Dr. Alf. Lech- 
leris yra pravedęs eilę bandymų su tikrais 
isterikais, norėdamas kaip nors sukelti na
tūralias stigmas, bet visa tai nedavė jokių

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.

rezultatų. Tiesa, yra pavykę kruvinas aša
ras, evangelijoj aprašytų įvykių vizijas, net 
tam tikrose vietose stiprių paraudonavimų 
sukelti, bet tie įvykiai būdavo nepastovūs, o 
odos pasikeitimai greit pranykdavo. Tarp 
tikrų stigmatų ir tarp hipnozu sukeltų odos 
pasikeitimų yra ne vien tik pasireiškimo 
laipsnis, bet ir esminis skirtumas. Prof. 
Mendici-Bono pripažįsta, kad iš 6000 kliniko
se pravestų bandymų nepavyko nė karto su
kelti natūralias stigmas.

Autosugestijos Teresėje visai nematyti. 
Kodėl jai nei iš rankų, nei kojų žaizdų nebė
ga kraujas tada, kai ji mato Kristų prie kry
žiaus kalamą ar jau ant kryžiaus pakeltą, 
nors atrodo, kad tos žaizdos kaip tik tuo me
tu labiausiai turėtų kraujuoti. O joje to nė
ra. Tuo tarpu šono žaizda, kuri; iš tikrųjų, 
Kristui tik po Jo mirties buvo atverta, Te
resei visą laiką kraujuoja. O ir kruvinos a- 
šaros ką bendro turi su Kristaus kančia? 
Tuo atveju jos tėra tik gilios užuojautos 
simbolis. O iš kur jai toji sugestija? Juk ji 
niekad nieko apie stigmas nebuvo girdėjusi, 
niekad nepraktikavo Kristaus kančios mąs
tymų (sopulingosios rožančiaus dalies visai 
nemėgdavo kalbėti). Žaizdoms atsiradus, 
karštai meldėsi ir prašė šv. Teresėlės Kūdi
kėlio Jėzaus, kad Dievas atimtų nuo jos tą 
sunkų kryžių. Vadinasi, joje buvo priešingas 
stigmoms nusiteikimas, o ne sugestiją.

(Bus daugiau)
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vienintelė lietuvių katalikų dar
bininkų draugija Suvalkų kraš
te ir suvaidino tais laikais ga
na svarbų vaidmenį. Tuo metu 
pirmininku buvo A. Staugaitis,

nariais įsira- 
ir trukdo, bet 
1920 m. gegu- 
kooperatininkų

BENDRAFRONTININKAI 
I§ NAUJO ATGIJO

Kadangi šiuo metu yra iš soc. demokratų ir kitų pašal- 
tremties atvykę daug lietuvių, į pinių bei kultūrinių organizaci- 
kurie laisvai vartoja plunksną,; jų su minėta partija neradimas 
tai nemaniau, kad man senam bendros kalbos, 
kanadiečiui teks ją pavartoti 
Reikalas atsirado po K.L.S. To
ronto skyriaus susirinkimo, į- 
vvkusio 1949 m. balandžio 10 
d., kuriame skyriaus atstovai 
padarė pranešimą apie atstovų 
suvažiavimą ir seimą Montre- 
alyje. Į minėtą susirinkimą To
ronto socialistai, nors daugu
moje jie nėra skyriaus nariai,: 
atvyko organizuotai, norėdami 
sugriauti šio seniausio Kanado
je skyriaus taip su 
mu dirbamą darbą, 
to susirinkimo metu 
kusijas ir daromus 
iš soc. demokratų pusės, pano
rau naujai atvykusiems Kana
dos lietuviams duoti žinių iš K. 
L .Tarybos praeities, bei nu
šviesti laikraščio “Nepriklauso
ma Lietuva" vystymąsi.

1940 m. rugpiūčio mėn. 15 d. 
Toronte įsisteigė Kanados Lie
tuvių Taryba iš čia veikusių 
pašalpinių organizacijų atsto
vų. Tuo laiku, kaip ir šiandien, 
Kanadoje politinių partijų ne
buvo, išskyrus pusę tuzino na-, 
rių turinčią socialdemokratų į dybos nario Leknicko buvimą 
partiją. Šios partijos atstovai į Toronte, kvietė jį dalyvauti 
taip pat buvo pakviesti į įsistei-. kaip tik tą sekmadienį vykstan- 
gusią Tarybą. įčiame K.L.T. Toronto sky-

Tokios konstrukcijos K.L.T.įriaus susirinkime, kad 
išbuvo ui .2.1__
pabaigos. Tų metų rugsėjo pir
momis dienomis įvyko Montre- 
aly. kuris tuomet jau turėjo 
Tarybos skyrių, pirmas suva
žiavimas - seimas. Minėtame 
suvažiavime, panašiai, kaip ir 
šiame paskutiniame. įvyko di
delių nesklandumų ir K. L T. 
ėmė griūti. Nesutarimų prie
žastis ir tada buvo partijos —

pasišventi-'
Išklausęs■ 

vestas dis-' 
priekaištus '■ 

I 
i 
i

iI

į Nepavykus suvažiavimui, 
i montrealiečiai į Torontą pa
siuntė taikos delegaciją iš ra
šytojos Aukštaitės ir Leknic
ko. Jie turėjo sutaikinti Toron-į 
to Centro Taryboje dalyvau
jančių organizacijų atstovus. 
Delegacija savo tikslo nepasie
kė ir, neradus kitos išeities, nu- 

Į tarta perduoti C. Tarybos by
lias Montrealio skyriui. Tuo pa
nčiu metu Montrealis perėmė ir 
į rotatorinio “Nepriklausoma 
: Lietuva” laikraščio leidimą.
• Nuo to laiko centras liko Mon- 
trealy.

Turiu priminti, kad tas pats; 
Leknickas 1941 m. čia buvo at-Į 
vykęs, kaip taikintojas, o 1949 
m. jis. jau kaip beatodairiškas 
socialistų tarnas, atvyko į To
rontą tartis su Toronto sky
riaus socialistais dėl “KT T ” 
redaktoriaus

i vertimo.

“N. L.
p. Rudinsko nu- 

jo vieton pastatant 
tikrai srovinį žmogų — liaudi
ninką Kardelį.

Toronto skyr. valdyba (K. L. 
T.), sužinojusi apie centro vai-

Jung. Valstybių Laivyno autoritetai tyrinėja 
sprogimo priežastis, kuris įvyko balandžio 15 d. nai
kintuve “Hollister” laike manevrų prie Havajų, neto
li Pearl uosto, užmušdamas 3 jūreivius ir 11 jų sužeis
damas. Matoma susprogusi dviejų 5-kių colių patran
kų papėdė. Apačioj išlikusieji sveiki, neša į krantą su
žeistuosius savo draugus.

šiuo 
iki 1941 m. rugpiūčio. svarbiu reikalu galėtų ir vi

suomenė pasisakyti ,nes visuo
menės moraline ir materialine 
parama šis vienintelis Kanado
je lietuviškas laikraštis buvo į- 
steigtas ir išlaikytas. Tačiau p. 
Leknickas pasitenkino Toronto 
s3e. demokratų, kurie kuo ma
žiausiai laikraštėlio leidimą re-ĮĮ U*4*V**4W 
mė. pritarimu ir pakvietė nau ją j skiriant 
redaktorių, kuriam perėmusioj

I

Padėkime Pfytefę 
!A TĖVO KAZIMIERO AMŽINAM PAMINKLUI

BUV. SEIMO ATSTOVO 
TRIGUBA SUKAKTIS

__________________ '

Šiandien, nors dar jo amžius į visą 191Į
nėra toks senyvas, bet jau 
šlubuoja su sveikata, nes į ją 
atsiliepia jaunosios dienos, ka
da su nieku nesiskaitė! Bet 
užmink jam, tai užsigauna ir

laikraščio leidimą, nesocialisti-. lietuvišką kultūrinį darbą dir- 
nės pakraipos žmonių straips-' bantiems lietuviams, nors jie 
niai laikrašty nebetalpinami. -mums šio vardo nepagaili. Ar 

Noriu pabrėžti, kad po pir- po viso to galima pasitikėti jų 
mojo Tarybos skilimo socialia- ’ idėjų šūkiais ir patrijotiniu nu- 
tai šio laikraščio ne tik kad sistatymu, kai jie taip be lygs- 
nerėmė. bet jį vadindavo “sme-'varos metasi tai į vieną, tai į 
tonininkų, fašistų laikraščiu”. kitą pusę.
ir panašiais vardais. Nors ir Į Jei socialdemokratai yra bent 
šiais diktatūrą primenančiais kiek patrijotai ir mėgsta tei- 
vardais tuometinis mūsų laik- sybę, ar jie nepripažins, kad 
rastis buvo vadinamas, bet ja- pirmą kart Taryba griuvo dėl 
me tilpdavo įvairių įsitikinimų to, kad ji buvo sukurta iš įvai- 
žmonių straipsniai, žinoma, iš- riais pagrindais besitvarkančių 

Šiandie organizacijų. Ar jie nepritars, 
socialis- kad Kanadoje Tarybos iš sro- 

net ir vių sukurti negalima, nes čia

Negalima tylomis praeiti ne
paminėjus gana reikšmingų 
asmenų sukaktis ir vienu kitu 
žodžiu jų darbų ar gyvenimo 
neapibūdinus, kada sukasi apie 
juos ir mūsų politinis ir vals-
tyminis gyvenimas, šiemet,)tą vakarą nematysi jo namuo- 
tremtyje gyveną, buvo suvažia-,se, o rasi, kur rimtus klausi- 
vę buvusių Seimų atstovai. Ir-mus sprendžiantį, 
kaip džiugu, kad nors žilas jųi 
plaukas, bet dar rankų nenu-l 
leidžia ir įtemptai dirba trem
tyje įvairų darbą, iš ko gali 
ir jaunoji karta pasimokinti 
Jie dabar žilo plauko ir senų 
metų, bet anais, Lietuvos kūri
mosi laikais — 1918 - 20 m., i 
ie buvo jauni, bet negalėtume j 
sakyti ,kad buvo nepasiruošę. 
Tiesa, dauguma nebuvo kokių 
aukštų mokyklų išėję, o tik 
šiek tiek pasimokę, bet stvėrė- 
ri darbo, kaip mokėjo. Tebūna 
tie mūsų tautos seimo atstovai 
nemirštamu pavyzdžiu visiems.

Vienas, toks žinomas mūsų 
tautos atstovas .Lietuvių Krik
ščionių Demokratų partijos — 
Darbo Federacijos frakcijos 
narys (kaip Amerikos Lietuvių 
Katalikų Darbininkų Draugija) 
yra Jonas Valaitis, kuris gy
vendamas dabar tremtyje šven
čia trigubą sukaktį: 55 metų 
amžiaus, 40 metų visuomeninio 
ir kultūrinio darbo ir 25 metų 
spaudos darbo. Kaipo artimą 
mūsų organizacijai asmenį ir 
vienų tikslų bei vienų idealų

tų, reikalų vedėju J. Valaitis. 
Karas visą darbą sutrukdė ir 
teko jaunam Valaičiui su tėve
liais persikelti į Rusiją* Grįžo 
1917 m. ir apsigyveno vėl Vil
kaviškyje, kur jo iniciatyva 
atgaivinama minima draugija 
ir jis jau pirmininkauja. Kyla 
sumanymas įsteigti kooperaty
vą, kad nedavus žydams už no
sies vadžioti Randa draugijoj 
pritarimą ir 1919 m. liepos 
mėn. 8 d. įkuriamas koopera
tyvas, pavadintas “Žiedo” var
du. Jis buvo vienas steigėjų ir 
po jo įstatais pasirašęs, kaipo 
vedėjas ir pirmininkas. Koope
ratyvas greit plečiasi ir net 
tolimieji kaimai

nieko nepadaro, 
žės mėn. 15 d. 
išrenkamas į Steigiamąjį Sei
mą ir jame dalyvauja, kaip 
Darbo Federacijos frakcijos at
stovas, gindamas katalikų ir 
darbininkų reikalus. 1923 m. iš
renkamas į 2-jį Seimą tos pa
čios katalikų partijos. Savo 
svariu žodžiu ir gražia orato-

Tęsinys 8-tame pusi.

KVIETIMAS

Neabejojame, kad Tamst* ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

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

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

minklas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa
jėgs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
ilgio. 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų baltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

366 Mest Broadaay South Boston 27, Mass.

"Darbininko” Administracijai:—
Šiuomi siunčia $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

Šiuomi pranešame, kad Mote- 
—į Sąjungos Mass., Maine ir 
New Hampshire Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas į- 
vyks gegužės - May 22 d. š. m. liv- i I4&U4L UUVU gerai *

jam;tokio stambaus, kaip Vilkaviš-'■^u®ros Vartų parapijos saleje,
- _=_ i_______ _____ .^.153 Sterling Street, Worcester,

Mass. (seniau buvo 
Road).

Sesijos prasidės 
pietų. Kadangi šis 
mas begalo svarbus, 
čiame' kuopas prildanaanttM 
prie šio apskrities prisiųsti 
kuodaugiausia atstovių.

Prašome atstovių nesivėluoti, 
kad galėtume pradėti sesija* 
numatytu laiku.

Mass., Maine ir N. H. 
Apskrities Valdyba —

Pirmininkė — A. V. Kneižfenė 
Raštininkė — AM. WadseiL

Jonas Valaitis gimė 1893 m. 
vasario mėn. 2 d. Ausiniškių 
polivarke (dabar Šilkaičių kal

imas), Alvito vals., Vilkaviškio 
aps. tautiniai susipratusių ku
mečių šeimoj, kada ir sąlygos 
sunkios buvo ir dvaro lenkiška 
įtaka ir į kumečius skerbėsi, 
Valaičiai vieninteliai išsiskiria 
ir pasipriešina jai. Jų sūnus 
pasiekia Vilkaviškio pradinę,
vėliau miesto dviklasę mokyk- šo- Žydai siunta 
lą, kurią gerai baigia. Baigęs 
susirūpina ir šiokio tokio ama
to pramokti, kad nebūtų sve
timtaučių, ypač žydų, išnaudo
jamas, nes žydai iki pirmosios 
bolševikų okupacijos nenorėjo 
užleisti lietuviams ir tai net ve
dė kovą prieš Lietuvių Versli
ninkų Sąjungą. J. Valaitis ju
to, kad ateityje prekyba ir a-
matai pereis iš svetimtaučių į riška iškalba jis Seime turi pa
tikrų krašto šeimininkų ran
kas. Todėl jis mokosi staliaus 
amato. Mokosi intensyviai,, 
baigia per trejus metus ir iš
eina jau savystoviai gyventi, 
būdamas tik šešiolikos metų, 
reiškia, dar tik pusbernis, bet

skleidėją, malonu jį prisiminti nesulyginsi su šių dienų pus- 
ir kiek arčiau su jo darbais ir.berniu ar net bernu. Jis jau 
gyvenimu susipažinti, nes ne-į tada buvo gerai apsiskaitęs ir. 
tolimoje ateityje teks ir 
pasiekti Ameriką ir įsijungti įikio miesto, buvo žinomas kaip 
mūsų organizacijos eiles. Žmo- apsišvietęs inteligentas ir rim- 
gus, kuris nežiūrėjo nei laiko, 
nei sveikatos, nei sutaupų, ir 
veikė vien tik Lietuvos naudai.

tas stalius. Bet to neužteko. 
Jis jau anksčiau, dar turėda
mas tik 15 metų, niekam neži
nant, net ir tėvams, dalyvauja) 
Lietuvių Krikščionių Darbinin
kų Draugijoj, bet priimti jį na-

Highfield

1 vaL po 
suvažia Vi
tai kvie-

komunistus.
demokratiškieji” 

tai pasigrobė laikraštį, 
jokiai partijai nepriklausančių čia srovių nėra. Ar jie galės už- 
žmonių straipsniai nebetalpina- ginčyti, kad iš individų sukurta 
mi, jei jie netarnauja socialistų K.L.T. (dabar K.L.S.) yra pa- 
tikslams arba iškelia jų negrą- dariusi daug ir didelių darbų, 
žius darbus. kaip prašymų, protestų ir re-

Po pirmojo Tarybos skilimo, zoliucijų siuntimas, vykstant 
Toronto socialdemokratai pa- Keturių Didžiųjų konferenci- 
noro sugriauti Toronto Tarybos joms; šelpimas Belgijoj 1000 
skyrių. Kad atitraukus bent internuotų lietuvių, šelpimas 
dalį narių, jie Toronte įsteigė Vokietijoje esančių tremtinių, 
BALFo skyrių. Šis skyrius ma- ruošimas įvairių pramogų, rė
žai turėjo pasisekimo, nes ma- mimas laikraščio “N. L.” Prieš 
žas skaičius Tarybos narių jį su virš metus laiko buvo renka- 
parėmė, o be to. ir šaipos dar- mos aukos pas lietuvius tabako 
bą dirbo pats Tarybos skyrius, augintojus ir apie 400 pasiųsta.

Daugelis jaunųjų kanadiečių Jas rinko P. Kairys, J. Yoku- 
kritiškai pažiūrės į šiuqj, sočia- bynas ir M. Dervinas. Be to 
listams priskiriamus darbelius, nuolatinė šalpą iš skyriaus. O 
gal kai kas man primes kokios kur jos kultūrinio darbo išeivi- 
i“klikos" titulą, bet aš sten- joje reikšmė? Ar socialistams 
Igiuosi faktus duoti, o jų yra yra žinoma, kad šiuos darbus 
dar labiau mus stebinančių. dirbo ne centras Montrealyje, 

Štai laikotarpy 1933 - 1937 bet Toronto skyrius.
m. socialistai su Kanadoje vei- Po Tarybos pirmojo skilimo 
kiančiais komunistais šuda- socialdemokratai skyriaus veik- 
rė “Bendrą Frontą”, ir dirbo loję beveik visai nedalyvavo ir, 
kartu, kol dėl asmeniškumų su- žinoma, savo nuomonės primes- 
sipyko ir persiskyrė. Pats tuo- ti negalėjo. Pamatę, kad Tary- 
metinis ir nuolatinis Toronto ba gražiai dirba, jie ėmė rašytis 
socialdemokratų skyriaus pir- į skyrių, kad galėtų diktuoti, 
mininkas porą kartų lankėsi 
mano bute su komunistų at
spausdintais blankais parašo 
paimti. Tuos parašus komunis
tai bendrai su socialistais rin
ko prie siunčiamo Lietuvos vai- zacijų atstovų būdu. Aš spėju, 
džiai protesto. Pramogų rengi- kad jie turėjo tikslą, kaip vie- 
mas būdavo daroma bendrai — nintelė srovinė partija Kanado- 
komunistų ir socialistų. je, paimti diktatūriskaį į savo

Mums kanadiečiams yra aiš- rankas Tarybą, kaip jie dabar 
kiai žinoma, kad 
Pasaulinį Karą 
viai komunistai stengėsi 
versti Lietuvos valdžią ir pas- išdegė", nes jie buvo per daug 
tatyti komunistinę. Jei šį jų neskaitlingi.
planą parėmė ir socialistai, tai Socialistai savo {prestižui pa- 
ar nebus šis jų žygis {panašus į kelti naudoja {panašių priemo- 
nacių - komunistų sąjungą Eu- nių, kaip jų bendrafrontininkai- 
ropoje kovai prieš ramias tau- komunistai. Per balandžio 10 d. 
tas. Ar netiks “fašisto" vardas susirinkimą aš pastebėjau, kad 
geriau socialistams, negu mums, dalis naujai atvykusiųjų, neži-

nodami jų praeities darbų, sten
giasi su jais sugyventi, užmirš
dami net tokius dalykus, kaippiu, kaip jauną ir nepilnametį, 
socialdemokratų skyriaus pir- 
mininko išlietas pamazgas ant 
lietuvių tremtinių, išvadinant 
juos smetonininkais ir kitais 
vardais, kai jis rašė kiekvienam 
lietuviui šlykščius straipsnius,' 
juodinančius Lietuvos Kariuo- ■ 
menės įkūrimo šventę. Peržvel
gus socialdemokratų dabar dir
bamą darbą, man susidaro į- 
spūdis, kad jie vėl 
žingsniais žengia į 
Frontą”.

Antrasis Kanados Lietuvių. Staugaičio (a. a. J. E, vysk. J. 
OziiTMOC! Mnnfmolv noc -54c- ___________ \ i_ a ____ —

j neleido tos draugijos įstatai. 
'Valdyba jo neatstumia ir, ma- 
' tydama, kad susilauks rimto 
visuomenės veikėjo, duoda pa
čioje draugijoje eiti reikalų ve
dėjo pareigas ir padėti sekre
toriui. Tai buvo 1908 metais, 
kada jis turėjo tik 15 metų.

Minima draugija buvo įkurta 
1908 m. kun. Laukaičio, kun. 

dideliais v. Borisevičiaus (vėliau Tel- 
“Bendrą • šių vyskupo, kuris bolševikų 

j buvo nužudytas) ir Antano

Seimas Montrealy iširo, nes jis Staugaičio brolio), bet veikė 
tais pačiais tik Vilkaviškio ribose, nes ru-

Juozas Kastosios
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

602 Washington Blvd.
” BALTIMORE 30, Md.

buvo šaukiamas 
pagrindais, I 
Kaltė yra verčiama ant skyrių, 
kurie galutinai užbaigė savo 
organizacinį darbą, išsirinkda
mi Centro Valdybą ir patvir
tindami Statutą. Statute duotas 
naujas pavadinimas šiai organi
zacijai — Kanados Lietuvių Są
junga. Aš esu tikras, 
skyrių atstovai 
nesusipratimų Mbntrealy, bet 
ta pati partija, kurios praeities 
darbus aš čia nušviečiau ir kuri 
paskutiniame seime stengėsi 
savo valią primesti. Jei nežiū
rėsime pro partinius akinius, 
kaip nežiūri beveik visi naujai 
atvykusieji ir dauguma senųjų 
Kanados lietuvių, o bendrai su
sirinksim gyvybiniais tautos ir 
valstybės reikalais, pasikalbėti, 
tai galėsim sutilpti bet kurioj 
kultūrinėj 
sime kad 
Sąjungoj.

kaip ir pirmasis, sai neleido jai šakotis ir visaip

kad ne 
yra kalti dėl

i

Štai socialistų skyriaus pirmi
ninkas atvejų atvejais yra rei
kalavęs panaikinti esamą sky
riuje tvarką iš atskirų individų 
ir organizuoti vėl senu organi-

organizacijoj, saky- 
ir Kanados Lietuvių

Senas Kaaadijoaas.
prieš antrąjį diktatūriškai tvarkosi mūsų vi- 

užjūrio lietu- sų sudėtais doleriais įkurtame 
nu- laikraštyje. Jiems tai tada “ne-

Tel. Lexington S5M 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

trukdė jos veikimą. Tai buvo

FUIi
■ • ■ • h* F J

, MONIKAI, OMAM
ATITAISYMAS

“Darbininko" balandžio 26 d. 
laidoje tilpo žinutė: "mirė se
nas montrealietis J. Kasparavi
čius”. Atitaisoma: vietoj “J. 
Kasparavičius” turi būti "J. 
Karpavičius". Kasparavičius 
buvo paminėta tik per klaidą.

Garry Davis, kuris atsisakęs savo U.S. pilietybės, 
rodo į savo biuro “pasaulinės pilietybės” plakatą ir 
prašo Paryžiaus darbininkus šį jo planą paremti. Jis, 
vaikščiodamas po Prancūzijos sostinės kavines, resto
ranus ir viešo susibūrimo vietas, medžioja sau šalinin
kų.

■
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Kun. J. Kuzmickis 

Pragaras arba dangus šeimoje 
šeimos klausimas visuomet aktualus. 
- Kodėl jis nenori vesti? - Šeima gali 
pataisyti ir liguisčiausio nervus.-Kaip 

atrodo, jei vyras nedovanoja savo 
žmonai.

— Kodėl niekad neaplan- 
kii mūsų? — paklausė ve
dęs vyras draugą.
— Kodėl?! Labai papras

tai: neturiu laiko... — at
sakė nuleidęs akis, o suti
kęs linksmai nusiteikusį 
siuvėją, paklausė: — Bū
site šįvakar namuose? Aš 
noriu pas jus užeiti pasi
kalbėti...

Iš tikrųjų: yra šeimų, 
kuriose amžinos rietenos 
ir niekas nenori jų aplan
kyti; yra šeimų, kurių 
gražus sugyvenimas visus 
žavi.

Kodėl taip yra?
JIS NENORI VESTI

Tas žmogus nenori ves
ti, nors sulaukė jau tris
dešimties metų. Šeimos 
gyvenimo jis tiesiog bijo. 
Kodėl, — jis pats papasa
kos.—

Tai, ką mačiau mūsų 
namuose, atbaidė mane 
nuo vedybų. Turėjau ner
vingą, piktą, mėgstančią 
bartis motiną. Niekad ne
galima buvo suprasti, ko
kiu būdu galima jai įtikti 
ar ją supykintu Mylėjau 
ją ir gerbiau, bet namų 
nemėgau.

Dar labiau mylėjau savo 
tėvą, nes jis buvo motinos 
suka: ši jį tiesiog maltre- 
tavo, nore buvo darbštus, 
negėrė ir nerūkė, žiūrėjo 
namus. Tačiau tie namai 
jam, tur būt, buvo kanki
nimų vieta, nors niekad 
mums nepasiskundė.

Tėvas numirė pirmas, 
paskui jį nukeliavo ir mo
tina. Mes, vaikai, išsiskir
stėme pasaulyje. Vienas 
kito nemėgstame, neaplan
kome. Tarp mūsų nėra jo
kio dvasinio saito, nes mo
tina neišmokė mūsų bro
liškos meiles, nors tiktai 
mums gyveno.

Tiesa, motina rūpinosi, 
kad mes sekmadieniais 
klausytume Šv. Mišių, kad 
atliktume velykinę išpa
žintį, kad nepradėtume 
gerti ar rūkyti. Tačiau 
kas iš to? Kai kiti mano 
draugai gražiausiais žo
džiais pasakoja apie savo 
vaikystę, aš neturiu ką 
papasakoti.

Dėl ko? Man rodos, dėl 
to, kad mano motina ne

mokėjo į mus švelniai pra
kalbėti, nemokėjo surasti 
kelio į sielą. Piktais, ner
vingais ir grubiais bar
niais ji, man rodos, su-! 
trumpino savo ir tėvo gy
venimą ir sunaikino mūsų 
vaikystės džiaugsmą.

Štai dėl ko tas vyras ne
nori vesti: jis bijo praga
ro savo šeimoje.

ŽMONA IR NERY AI
Tas kitas jaunuolis buvo 

partizanas— labai nervin
gas ir staigus vyrukas. 
Kiekvienas jam užkliūda
vo, kiekvienam surasdavo 
kandžių žodžių.

Dabar jis vedęs ir visai 
pasikeitęs: švelnus, kant- j 
rus, mažakalbis ir paten
kintas. Paklaustas, kokiu 
būdu taip pasikeitė, sako:
— Ir toliau esu nervin

gas, bet valdau save. Juk 
šeimos gyvenimas švelni
na. Žinoma, švelnina tada, 
kai vyras nori laimės žmo
nai ir vaikams. Kai tik su
grįžau į normalų gyveni
mą, tuojau vedžiau ir 
pradėjau grayti žmonai 
ant nervų. Ji nenusileido. 
Mūsų namuose pasidarė 
pragarėlis. Vis rėkavome 
apie skyrybas. Mano žmo
na yra brunetė ir karšta- 
košė, kaip verdanti smala. 
Dėl to barniams galo ne
buvo.
— Keikdamas savo dalią, 

nuėjau išpažinties. Viską 
išdėsčiau, kaip ant delno. 
Gavau atgailą — kiekvie
ną vakarą dešimts minu
čių galvoti apie piktus žo
džius, pasakytus savo 
žmonai. Nuo to laiko pra
dėjau taupyti žodžius, 
kaip pinigus. Ir ką paste
bėjau? Juo mažiau kalbė
jau, juo labiau žmona su 
manimi skaitėsi ir mano 
nuomonei pritarė. Dar 
daugiau: pastebėjau, kad 
ir žmona pradėjo taupyti 
savo žodžius ir švelniau 
kalbėti. Pagailo man jos: 
ak, reikia ne tik mažai 
kalbėti, bet ir švelniai at
siliepti, kantriai paklau
syti; juk ji — mano žmo
na! Dėl to, vietoj kalbėjęs 
su ja šaltai ir abejingai, 
pradėjau įdėti daugiau 
širdies ir meilės. Žmona 
visai pasikeitė ir kartą

Prezidentas H. Trumanas pasirašo Marshall’o plano veikimo prailgi
nimą 15-kai mėnesių, patvirtindamas tam laikui $5,552,000,000 sumą. Iš 
kairės: E.C.A. administratoriaus pavaduotojas Howard Bruce; Užsienių 
Reikalų Komiteto pirmininkas John Kee (D. W. Va.); specialus E. C. A. 
atstovas Prancūzijai William C. Foster; E. C. A. ambasadorius W. Ave- 
rell Harriman; E. C. A. administratorius Paul G. Hoffman; Senato Už
sienių Reikalų komiteto pirmininkas Tom Connally; Valstybės Sekreto
rius Dean Acheson.

pasakė: “Ak, tu esi ge
riausias pasaulyje žmo
gus, o jau tavo švelnu
mas...”

O AŠ DOVANOJU...

Atvyko Daugiau Lietimų 
Tremtinių į New Yorkų
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GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS* garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi Į berželiais nukaišytas se
klyčias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES ME
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

Užsakymus siųskite: 

"DARBININKAS" 
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” Adm.,
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES
MENUO knygelę.

Vardas------------------------------------------ —......  —

Adresas............ .............................    -..............

— Aš negaliu dovanoti 
savo žmonai! Iškoliojau ir 
jau visą savaitę nesikal
bame! — pasakė ir sriūb
telėjo alaus.
— O ką ji tau padarė?— 

ramiai klausė draugas, at
kimšdamas kitą bonką.

Ką padarė? Sakiau, kad 
neitų viena į kiną, o nuė
jo, nepaklausė.
— O kodėl tu kartu nė

jai?
— Neturėjau laiko! Bu

vau susitaręs su draugais 
pauliavoti...
— Nepyk, drauge, bet aš 

tavo žmonai dovanočiau. 
Juk tu pats kaltas, kad 
neturėjai laiko kartu su 
ja nueiti ir kartu laisva
laikį praleisti. Negi tu no
ri, kad tada, kai tu su 
draugais uliavoji, tavo 
žmona sėdėtų namuose ir 
vakarienę šildytų? Aš el
giuosi kitaip...
— Na, o kaip?
— Kiekvienas padarome 

klaidų. Padarau jų aš, pa
daro ir žmona. Tačiau mes 
jau seniai susitarėme: 
draugiškai, be pykčio per
spėti ir priminti. Kas gi 
turi padėti suklydusiai 
žmonai? — Be abejo, tik 
vyras. Kas turi padėti su
klydusiam vyrui? — Tik
tai jo žmona! Blogai daro 
tas, kuris savo namų dū
mus kitur nešioja ir skun
džiasi. Niekas nepadės, 
nepagelbės, o dar pasi
juoks: “Barasi kaip vai
kai...” Blogai daro ir tas, 
kuris nori būti namų dik
tatorius; vis tiek — vy
ras ar žmona. Jie abu turi 
sutarti ir sutartinai gy
venti...
— O tavo žmona žino, 

kad tu dabar su manimi 
alų geri? — paklausė pir
masis.

— Žino. Mudu susitarė
me: aš pas tave, o ji pas 
savo prietelę. O tavoji ži
no, kur tu?
— Nežino... Nesakiau, 

kur einu...
— Na, tai ir vėl bus bar

nių. O taip negerai. Geriau 
visa aptarti ir nieko ne
slėpti, nes nežinant daug 
kas atrodo blogiau ir įtar- 
tiniau...
— Gal būt, gal būt, bi

čiuli!.. • * •
Šeimos gyvenimas gali 

atnešti dangaus ' palaimą 
arba pragariškus barnius. 
Tačiau visa priklauso nuo

(Pradžia 2-rame pust) 
Ona, Birutė Irena į Raci- 
ne, Wisc.

Dagys, Jaunutis, Anta
nina į Melrose Park, III.

Dapkus, Engelbertas, I- 
rena į Cleveland, Ohio.

Davalis, Henrikas į 
Brooklyn, N. Y.

Davickas, Jonas, Adelė 
į Bridgewater, Mass.

Dobkevičius - Dapkus, 
Tomas į Cleveland, Ohio.

Erčius, Mamertas į Chi
eago, m.

Frankas, Kosma, Roza
lija, Regina, Gražina į 
Brooklyn, N. Y.

Galinis, Vytautas, Ona, 
Regina į Brooklyn, N. Y.

Geldauskas, Stasys į De
troit, Mich.

Gerulaitis, Aldona į El- 
kins Park, Pa.

Gideika, Aleksas į Law- 
rence, Mass.

Giedraitis, Kazimiera į 
Brooklyn, N. Y.

Goceltas, Juozas į Phi
ladelphia, Pa.

Goras, Agota, Vladas, 
Marija į Elizabet, N. J.

Grakavinas, Aleksandra 
į Broad Brook, Conn.

Gricius, Kazys, Juze, 
Gražina, Celestina, Algis, 
Marija į New Orleans, La.

Griganavičius, Petras į 
699 E. 7th St., So. Boston, 
Mass.

Grudzinskas, Rapolas į 
Eastman, Wisc.

Grybauskas, Brone, A- 
leksandras į Chieago, III.

Jakubauskas, Stasys, Li
da, Algimantas, Sigita į 
Chieago, UI.

Jameikis, Mečys, Kaze, 
Saulius, Dalia į Pi t ts ton, 
Pa.

Jancauskas, Ovilas, Sta
se, Donata į Philadelphia, 
Pa.

Janusevičius, Liucija, A- 
lcksandras, Arūnas į 
Frankfurt, 111.

Juodenas, Jurgis, Gin
tautas, Edmundas, Biru
tė į Cleveland, Ohio.

vyro ir žmonos darnaus 
sugyvenimo, pagarbos ir 
sutarimo.

Kartais reikia labai ma
žų pastangų, kad viskas 
sklandžiai eitųsi; kartais 
reikia didelių aukų, kad 
sugrąžintų šeimon pasiti
kėjimą ir laimę. Tačiau vi
sa yra galima, jei yra ge
ros valios. 1949. V.3.

Januškevičius, Adolfas į 
Kenosha, Wisc.

Juknaitė, Antanina į 
Chieago, UI.

Jurjonas, Domininkas, 
Filomena, Gailutė, Pranas 
į Chieago, UI.

Jurjonas, Stasys, Alek
sandra, Dangerutis, Ed
mundas į Chieago, III.

Jurkstas, Antanas, Ma
rija, Algimantas į Lewis- 
ton, Maine.

Kalvaitis, Mykolas, Ka
ze į Cleveland, Ohio.

Kanauka, Vincas, Ona, 
Algirdas, Aldona į Chiea
go, Ind.

Kapeckas, Vytautas į 
Lawrence, Mass.

Kaselionis, Simas į Rich- 
mond, Hll. N. H.

Kasihskas, Kazys į New 
Haven, Conn.

Kazlauskas, Stasys į De
troit, Mich.

Kazlauskas, Antanas į 
Philadelphia, Pa.

Kiliulis, Steponas, Ro
mualdas, Česlovas, Sofija 
į Dorchester, Mass.

Klepeckas, Kazys, Ona į 
Athol, Mass.

Klikna, Alfonsas, Stepas 
į Waterbury, Conn.

Kronkaitis, Juozas, Kon
stancija į New Haven, Ct.

Kupčinskas, Juozas į E- 
lizabeth, N. J.

Kulbokas, Vladas, Vero
nika į Southem Pines, N. 
Carolina.

Kvieska, Vincas į Hart
ford, Conn.

Laukus, Viktoras, Emi
lija, Sigitas, Gediminas į 
Oakville, Conn.

Linartas, Vytautas, Ire
na.

Mačiulis, Jonas, Apolo
nija, Algirdas į Chieago, 
IU.

Mačiulis, Algirdas, Feli
cija, Ričardas, Rovertas į 
Chieago, III.

Macys, Stasys, Stase, 
Aurelija į Cleveland, Ohio. 

Marcijonas, Aleksas, Ma
rija į Broad Brook, Conn.

Markulis, Edvardas į 
Philadelphia, Pa.

Masiokas, Evelina, Bro
nius į Brooklyn, N. Y.

Masiulis, Vladas į Ro
chester, N. Y.

Matulevičiūtė, Regina į 
Cleveland, Ohio.

Matusaitis, Michalina į 
Brooklyn, N. Y.

Memenau Kazys, Ra- 
chela, Gražina, Milda į De
troit, Mich.

Meskauskas, Juozas, Da
lia į Brooklyn, N. Y.

Milius, Juozas į Mas
peth, N. Y.

Mikalonis, Vincas, Kle
mensas, Magdė į Baltimo
re, Md.

Milinavičius, Adolfas, E- 
lena, Eglė į So. Boston, 
Mass.

Morkūnas, Kazys, Ona, 
Laimutis, Romanas į E. 
Hampton, L. I., N. Y.

Navickas, Stasys, Albi
na į Pelham, N. Y.

Nenortas, Vytenis, Gin
taras, Vaclovas, Konstan
cija, Dalia į Cilchester, Ct.

Osteika, Aleksandra, E- 
milija į Detroit, Mich.

Osteika, Antanas, Va
lentina, Antanas į Detroit, 
Mich.

Ozelis, Kazys, Sofija, 
Kazys, Sofija, Dalia į Chi
eago, m.

Pacevičius, Vincas į De
troit, Mich.

Pakalką, Petras į Shey- 
enne, N. Dakota.

Paknys, Steponas Tekle 
į Woodhaven, N. Y.

Pavilionis, Danutė į Bal
timore, Md.

Pečius, Jurgis, Johana, 
Edvinas, Otto, Ričardas, 
Ema, Jurgis, Augustas, 
Arną į Chieago, UI.

Peckaitis, Justinas, Ma
rija, Gintaras į Baltimo
re, Md.

Peckys, Vladistavas, 
Faustina, Irena, Laimutė, 
Algirdas, Genovaitė į U- 
nion, N. J.

Penikas, Domas, Teodo
ra, Gerimantas, Romual
das į Bethlem, Conn.

Petokas, Stasys, Alek
sandra, Mindaugas į Lock- 
port, III.

Petraitis, Viktoras į 
Brooklyn, N. Y.

Repšys, Kostas į Phila
delphia, Pa.

Rocevičius, Vaclovas į 
Cleveland, Ohio.

Rudvalis, Zita, Aušrelė, 
Arūnas, Juozas į Branch, 
Mich.

Rukstelė, Ona, Balys, 
Rimantas, Ona į Detroit, 
Mich.

Ruškytė, Magdalena į 
Denver, Colo.

Šalčius, Algimantas į 
Pittston, Pa.

Saluckas, Juozas, Mari
ja, Vytautas, Juozas į 
Brockton, Mass.

Sereiva, Jonas į Brook
lyn, N .Y.

Šidlauskas, Stasys, Sta
se, Audrė, Jonas į Spring- 
field, IU.

Šidlauskienė, Ona į Eli
zabeth, N. J.

Šileikytė, Adelė į Det
roit, Mich.

Skackauskas, Petras, 
Jadvyga į Waterbury, Ct.

Srugis, Jonas, Imma, 
Regina, Ronmas į VVater- 
bury, Conn.

Stankaitis, Jonas, Izabe- 
la, Kristina į Maspeth, L. 
I., N. Y.

Strimaitis, Anicetas į 
Cleveland, Ohio.

Sveigeris, Valteris, Rai
ša į Paterson, N. J.

Talandis, Eugenijus, Jo
nas į Chieago, III,....

Tamasevičius, Juozas, 
Jadvyga, Jurgis, Edmun
das į Peoria, III.

Tamulionis, Aldona, Au
dronė, Robertas į Detroit, 
Mich.

Usevičius, Antanas į 
Prospect, Conn.

Vaicekauskas, Kazys, 
Marija, Vytautas į Wor- 
cester, Mass.

Vaicekauskas, Algirdas 
į Worcester, Mass.

Petreikis, Antanas į De- Vambutas, Martynas, E- 
■*,*"**. jmilija, Edmundas į Brook-troit, Mich.

Petroliunas, Pranas, Al
bina, Vytautas į Wauke-
gan, IU.

Petriniūnas, Paulina į 
Mineola, L. I., N. Y.

Plečkaitis, Vincas, Alek
sandra, Juozas, Vidūnas į 
Granby, Conn.

Pliupelis, Leokadija į 
Maspeth, N. Y.

Porutis, Aleksandras į 
Philadelphia, Pa.

Prapuolenis, Bronius į 
War, W. Virginia.

Prapuolenis, Augusti
nas, Bronislava, Donatas į 
Chieago, III.

Pupka, Aleksandras į 
Chieago, III.

Rajeckas, Ge d m i n a s, 
Faustas į Brooklyn, N. Y.!

Rėklaitis, Mikas į Wor- 
cester, Mass.

Repcienė, Elzbieta į De
troit, Mich.

lyn, N. Y.
Variakojis, Stasys į Dor

chester» Mass.
Vasaitis, Jonas, Anelė, 

Alvydas, Alė į Cicero, III.
Vaznonis, Alfonsas į 

Gardner, Mass.
Venclovas, Stasys, Bro

nė į Atlanta, Ga.
Vėbras, Petras, Irena, 

Romana į Chieago, III.
Verbickas, Adelė, Dalia, 

Antanas ‘ į Weberville, 
Mich.

Veresilkas, Kleofa.
Vilkas, Danutė į Chiea

go, III.
Vitkus, Jonas į Dorches

ter, Mass.
Šis sąrašas gali būt šiek 

tiek ir pasikeitęs.
Tremtinius pasitiko or

ganizacijų atstovai.
BALF Imigracijos

Komitetas.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
ouiką Angiiškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti
nums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas
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metinę šventę, bet Vasario 16 
minėjimo nasiryžo ruošti. Atro
do, kad Vasario 16 minėjimas 
kur kas svarbesnis yra, nei 
koks ten nevykęs metinis klubo 
subuvimas. Dalyvė*.

VORCESTER, MASS.

DARBININKAS

KONCERTAS AR NESUSI 
PRATIMAS?

Chestcr. Pa. Balandžio 24 d. 
Lietuvių Savišalpos klubas su
rengė metinę savo šventę — 
koncertą. Koncertui išpildyti 
buvo pakviestas "Lyros” cho
ras iš Philadelphijos. Pa. Pub
lika rinkosi su dideliu pasivėli- 
nimu. lig tuomi reikšdama pro
testą rengėjams, kad 3 vai. 
koncertą pradėti yra per anks
ti. Baigiant 
vienas 
šventę 
mėgino 
pobūvio 
gai kalbėjo, bet buvo sunku 
suprasti ką jis nori pasakyti. 
Toliau kalbėjo klubo pirminin
kas. Bet ir iš jo kalbos taip pat 
mažą ką buvo galima spręsti 
kas norima pasakyti. Tik vieną 
buvo aišku, kad 30 metų išbu
vusieji klubo nariais, tolimes
niam laikui atleidžiami nuo na
rio mokesčio. Tad šia proga at
leistieji nuo nario mokesčio 
taip pat tarė savo padėkos žo
dį. Tuomi ir buvo baigta ofi
cialioji šventės dalis, kuri, ro
dos. turėjo būti kur kas iškil
mingiau pravesta taip, kad bū
tų buvę galima susidaryti įspū
dį. jog čia tikrai švenčiama 
metinė klūbo šventė.

svečiams 
iš kalbėtojų, 
atidaromosios 
susirinkusiems
tikslą. Jis daug ir il- 

buvo

rinktis, 
vieton 

kalbos, 
aiškinti

Po tu mūsų nustebimui pasi
rodė "Lyros” choras su kon
certine dalimi. Tikėjomės, kad 
visus oficialiosios dalies trūku
mus užpildys choras. Deja... Į- 
žangai. grupė vyrų, sustojusių 
salėje prie scenos užtraukė lie
tuviškai nei iš žodžių, nei iš 
gaidos nežinomą dainą. Ji buvo 
komiškai sudainuota, kaip tai 
daroma inscenizuojant. Po to 
visi choristai nuėjo į sceną ir 
susėdo ratu, kaip amfiteatre ir 
savytarpy vedė nei šiokį, nei 
tokį pasikalbėjimą. Vieni klau
sė lietuviškai, kiti atsakė ang-Ikių gražių. Labai būtų gražus

nė- 
bu-

niu. nei vokaliniu atžvilgiu 
ra galima laikyti, kad jos 
vo išpildytos bent kiek apie 
dainavimą nusimanančių cho
ristų. Tokį "Lyros'’ choro pa
sirodymą jokiu būdu negalima 
vertinti kitaip kaip kaž koks 
nesusipratimas.

Po kiekvieno išpildyto dalyko 
vienas iš choristų atsuka į pub
liką plakatą su užrašu: “Ap- 
plause” ir "Plaikit”. Taigi, pir
mąjį žodį gerai visi supratome, 
bet ką reiškia "Plaikit” taip ir 
nebuvo aišku. Greitai perver
čiau visą anglų kalbos žodyną, 
bet to žodžio neradau.
— Tad kas jis toks? — pa

klausiau vieno šalia manęs sė
dėjusių dalyvių.
— Matai. — sako jis. — pro- 

gresyviški lyrininkai taip “nu- 
silyravo”, kad iš didelio rašto 
išėjo į kraštą ir nė žodžio “plo
kite” nebemoka taisyklinga lie
tuvių kalba užrašyti.

Tariamą "koncertą 
gus. viena 
sau prie užpakalio plakatą su 
užrašu: "End”, “Galas” ir jį 
atsukus į publiką atvirkščiai 
nusilenkia, o anas vyrukas vėl 
į publiką atsuką savąjį plakatą 
su žodžiu "Plaikit". Tokį begė
dišką elgesį dar niekur ir nie
kados nemačiau. Tik tokius 
vulgariškus veiksmus, dainas ir 
pokalbius visą laiką “Lyros” 
choras ir tesugebėjo rodyti.

Tiesa, scenoje pasirodė ir ke
letą jaunųjų Chesterio lietu
viukų. kurių vieni grojo akor
deonu. o kiti solo dainavo. Tai 
labai sveikintinas ir džiugus 
dalykas, kad jaunieji mėgina 
savo jėgas. Tik gaila, jie nei 
vienas nei pagrojo .nei padai
navo lietuviškų melodijų ar dai
nelių. o jų yra tiek daug ir to-

Teko girdėti, kad trečiadienį, 
gegužės 11 d., Softball ratelis 
rengia “Military Whist” bažny
tinėje salėje. Rengimo komite
tą sudaro šie asmens:

Pirmininkas Jonas Andriuš- 
ka; garsinimų — Algirdas Kra- 
sinskas. Edmundas Vaškas, 
Edmundas Butkevičius. Louise 
Totiliūtė; dovanų — Dorata 
Sinkevičiūtė: užkandžių—Char- 
lotte Mitchell, Marijona Luko- 
šiūnaitė, Louise Totilaitė; tikie
tų — Pranas Butkevičius; iždi
ninkas Jonas Kasperas.

Softball ratelio rengėjai 
visa kuopa kviečia visus į
parengimą atsilankyti ir pamė
ginti savo laimę išlaimėti vieną 

daugelio gražių dovanų.
Lauksime atsilankant visų

Vytė.

ir 
šį
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HEW YORK CITY, H. Y.

Jie apiplėšė Lietuvą, išgriovė namus ir išvaikė jos vaikus po pasaulį... 
Broliai ir sesės Amerikiečiai, Gelbėkite! Skubiai kvieskite mus pas save. 

Garantijas ir aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine., 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

■
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TAMULIS, Juozas ir Petras, 

iš Pakuonio vi., Kauno ap.
USCHKURAT - Gegutzki, 

Minna, iš Vartelių km., Vilka
viškio ap.

VAINIUS, Antanas, iš Rieta
viškio, ir duktė bei sūnūs 
tanas, Jonas ir Pranas.

VALAITIENĖ, Antosė, 
Pajevonio, Vilkaviškio ap.

VALUCKAS, Antanas, 
Deltuvos vi., Ukmergės
sūnus Kazimiero ir Konstanci
jos.

ŽILINSKAS, Jonas, iš Rudos 
km., Gižų vi., Vilkaviškio ap.

ATKAČIŪNAS, Antanas ir 
Petras, iš Lusonių km., Vabal
ninko vi.

BERŽINSKIENĖ - Lazdaus- 
kaitė, Petronėlė ir seserys Apo
lonija bei Ona Jerosecičienė ir 
brolis Lazdauskas, Izidorius, iš 
Zaleckinės - Klapatienės km., 
nuo Veliuonos.

BIRBILAS, Juozas, iš Jacka- 
galio km., Raguvos vi., Panevė
žio ap.

DAMBRAUSKAS, Pranas 
(Dombrowski, Frank), ir jo 
seserys Berta ir Mina Palaitie- 
nė iš Veršupių km., Kidulių v., 
Šakių ap.

DZINDZOLETAS. Boleslo
vas, ir žmona Gaidamavičiūtė, 
abu iš Kražių vi., Raseinių a.

GAIDEMAVIČIUTĖ - Dzin- 
dzoletienė, iš Adomaičių km., 
Kražių vi. ir vyras Dzindzole- 
tas, Boleslovas, iš Kražių m., 
Raseinių ap.

GASIŪNAITĖ, Valė, iš.Klau
sučių km., Biržų ap.

GRIGAITIS, sūnus Dovydo, 
iš Sakutėlių km., Klaipėdos a.

JEROSEVIČIENĖ - Lazdau- 
skaitė, Ona ir seserys Apoloni
ja bei Petronėlė Beržinskienė 
ir brolis Lazdauskas, Izidorius, 
iš Zaleckinės - Klapatinės km., 
nuo Veliuonos.

LABAKOJIS, Antanas, iš 
Jaukagalių km., Raguvos vi., 
Panevėžio ap.

LAZDAUSKAS, Izidorius ir 
Lazdauskaitės, Apolonija, Ona 
Jerosevičienė ir Petronėlė Ber
žinskienė. iš Zaleckinės - Kla- 
patonės km., nuo Veliuonos.

Ieškomieji ar apie Juos žiifen- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti.* 
Comulate General of Litbuania 

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

I
Lojalumo Paroda

Pereitą šeštadienį, balandžio 1
30 d., įvyko lojalumo parodos 
Brooklyne ir New Yorke, ku
rios buvo nukreiptos prieš žmo
nijos priešus — komunistus. 
Lietuviai dalyvavo tik New : 
Yorko parodoj. Stebėtinai pasi- 1 
taikius, balandžio paskutiniai 
šiltai, gražiai dienai, paroda 
šimtu nuošimčių pavyko, šiais 
metais lietuvių skyrių rengė 
tremtiniai. Pilni energijos jauni 
vyrai, su pryšaky dailininku 

■Vladu Vijaikiu per naktis dir- 
jbo, ant drobės paišydami dide
lėmis raidėmis įvairius plaka
tus, kurie buvo keliolikos pėdų 
ilgio.

B. Brundzienės sumanymu, 
buvo parengta dvi sesutės Ben- 
doraitės, kurios vaizdavo: Jūra 
— Miss Lithuania ir Aušra — 
Miss Amerika. Jos ėjo pirmoje 
eilėje, tai į jas fotografai dau
giausiai ir “šaudė”.

Po to ėjo mažos mergaitės 
pasipuošusios tautiniais rūbais, 
tik gaila, kad tų mergyčių la
bai mažas būrelis buvo: visos 
veik buvo Brundzienės tautiš
kų šokių šokėjos. Dainora Žu
kaitė ir Lilijan Stanaitytė bu
vo labai gražiai savo mamyčių 
papuoštos, į ką visi atkreipė 
domę. Tokių galėjo būti bent 
200, nes tokio amžiaus daugiau 
užimponuoja publiką, kaip su
augusio. Ateityje rengėjai turė
tų išnaudoti tokią progą.

Be to nešė labai didelę lietu
višką vėliavą, o šalimis po ma
žesnę amerikanišką. Tokio di
dumo vėliavą turėtų nešti bent 
trys vyrai, nes, jeigu tik dides
nis vėjas pūsteltų, tai nešėją 
parblokštų.

Toliau vaizdavo pavergtą Lie
tuvą. šis numeris, atkreipė vi
sų dėmesį. Garbė sumanyto
jams.

Iš medžio sunarpliotas dide
lis retežis taip gudriai padirb
tas, kad atrodė, tarsi, iš vieno 
gabalo medžio tai padaryta. 
Buvo nudažytas raudona spal
va. Jį nešė tremtinės lietuvai
tės pasipuošusios tautiniais rū
bais, jo vidury ėjo keletas lie
tuvaičių, nešdamos trispalvę, 
perjuostą juodais kaspinais 
gražią keturkampę 6 jardų tri
spalvę nešė už kampų. Po to ė- 
jo suvargęs, nuskuręs vaikinas 
su parašu: “Aš tik iš Rusijos* 
sugrįžau”. Toliau ėjo publika. )

Šį kartą netrūko didelių vė-‘ jautrią ir gerą širdį, parūpinu- 
liavų, o mažomis, lietuviškomis 
ir amerik. buvo visi aprūpinti. 
Taipgi buvo parūpinta daug 
lietuviškų juostų, kuriomis, 
maršavusieji tautiniai rūbais, 
buvo pasipuošę.

Parada ėjo 5-ta Avenue apie 
40 skersgatvių. Parodą stebėjo

i

AJUTYTĖ - šleivienė, Doro- 
thy, iš Pandėlio.

ALEKNAVIČIUS, Juozas ir 
Vincas, iš Šuolių km., Semeliš
kių vi., Trakų ap.

ANDRIUŠAITYTĖS, Marija 
ir Ona ,iš Jokūbaičių km., Ra
seinių ap.

BALAIŠIS, Antanas, iš 
dasų vi., Utenos ap.

BERNOTAS, Julius, iš 
mės vi., Raseinių ap.

BINKEVIČIAUS, Feliksu, ir 
jo žmonos Petkevičiūtės, Bene- 
diktos, kurie gyveno Vilniuje, 
giminės ir pažįstami prašomi 
atsiliepti.

*•»

Sve-

Kel-

liškai ir atvirkščiai, nevengda- 
ri nei dviprasmiškų bei vulga- 
riškų išsireiškimų ir posakių. 
Sudainavo keletą dainelių lie
tuviškai ir angliškai, bet tikra 
lietuviška daina tik viena tebu
vo: “Karvelėli mėlynasis”, o ki
tos — rusiškos arba slaviškos 
kilmės, kaip žodžiais taip ir 
kompazicija. T< liau dainavo vy
rai ir moterys choru ir solo, 
bet dainos nei muzikali-

aalykas. kad šie jaunieji mu
zikos mėgėjai lavintųsi lietuviš
kas dainas dainuoti ir, lietuviš
kas melodijas groti. Jie gali pa
sirodyti tik lietuviškoje. visuo
menėje su savo muzika, ir ras
ti jos įvertinimą, bet jokiu bū
du tik ne su svetimais daly
kais.

Baigiant norėčiau pažymėti, 
kad Chesterio Lietuvių Savi
šalpos klubas stengėsi suruošti

I

Streikuojąs Kanados jūrininkas atkakliai kovoja 
su pikietuojančius tvarkančiu policininku Vancouver, 
B. C. Apie 300 streikuojančių kanadiečių jūrininkų 
puolė 60 policininkų būrį, kai jie šalino minią nuo at
plaukusio pikietuojamo laivo.

BLIUJUS, Juozas, Pranas ir 
Vincas, iš Peliūnų km., Seme
liškių vi., Trakų ap.

BLOŽYS, Antanas, iš šuopai- 
čių - Koriškių km., Šakių ap., 
išvyko iš Griškabūdžio k.

keli šimtai tūkstančių žiūrovų. 
Reikia tik sveikinti atvykusius 
mūsų brolius iš tremties, kurie, 
nors vargo prispausti, bet pilni 
pasiryžimo, sumanumo, ener
gijos. Tai buvo tik pirmas jų 
bandymas. Ateityje jie nuste- 
bys savo darbais nevieną.

Prie tokių paradų reikia 
rengtis ne keletą savaičių ar 2 
mėnesių, bet metus. Tokios pa
rodos suristos su didelėmis iš
laidomis. Tad šiandien lai trem
tiniams išimtinai būna pavesta 
rengtis kitiems metams prie 
parado. Sukėlimui pinigų, lai 
jie rengia parengimus: koncer
tą, vaidinimus, laimėjimus ir 
t. t. Visuomenė tam tikslui juos 
parems. Tuo pat reikia ir mū
sų visuomenę išjudinti, nes drą
siai galima sakyti, kad stebėto
jų lietuvių galėję būti kur kas 
daugiau. J. Pabaliais.

DAILIDAITĖS, Marijona ir 
Stepanija, iš Sakalupio dvaro, 
Kybartų vi., Vilkaviškio ap.

DANIEL, Alexander Gustav, 
iš Pauliškių km., Gruzdžių vi., 
Šiaulių ap., ir duktė Olga, gyv. 
Philadelphijoje.

DANIEL, Edmund, iš Lietu
vos gyv. Philadelphijoje.

DEDELĖ, Mataušas, gyv. De
troite ,dirbo plaukų kirpyklo
je, (barber - shop).

DEUTSCHENDORF - Gildė, 
Anna, iš Vartelių km., Vilka
viškio ap.

GAIDAMAVIČIŪTĖ, Domicė
lė, iš Vyžuonų, Utenos ap.

GEGUTZKI - Uschkurat, 
Minna, iš Vartelių km., Vilka
viškio ap.

GILDĖ - Deutchendorf, An
na, iš Vartelių km., Vilkaviškio 
ap.

JAKŠYS, Pranas, iš Vyžuo
nų, Utenos ap.

KAUNECKAITĖ, Marytė, iš

NEVARU H.L
balan-Pereitą penktadienį, 

džio 29 d., buvo palaidotas Ed
vardas M. Giebas, sūnus Mat- 
thias ir Margąretos (Vaškas) 
Giebas, kurs ilgą laiką gyveno 
Newark ir dirbo Public Service 
Transportation Corporation a- 
pie 25 metus.

Paliko dideliam nuliūdime 
žmoną, du sūnų ir dukterį, dė
dę Praną Vašką iš Newark, ge
rai žinomą veikėją. M. Giebas 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis iš Sacred Heart 
Church.

PADĖKA

ir

ir
Su

iš-

iš

M. J. SVILPA’S
MIRACLE OINTMENT

Visi laukia vasaros. Tiesa, vasarą, 
daug linksmiau kiekvienam sutvėri
mui. Bet ir vasaros laiku žmogus tu
ri nesmagumų. Vaikščiodamas po 
pievas, miškus užsinuodija žolėmis 
IVY POISON ar kitoms. Taipgi uo
dai ir vabždžiai sukandžioja ar mau
dantys nešvariam vandenyje užsikre
čia odos liga. Norėdami išvengti vi
sokių tokių odos ligų, turite pasipirk
ti M. J. SVILPA’S Miracle Salve for 
Skin Irritation Nr. 3 ir Nr. 4 M. J. 
SVILPA’S New Discovery. Salve for 
Poison IVY ir Itching. Sios mostys 
visada pagelbsti. Pasipirk, apsirū
pink visiems metams tuojau. Skai
tyk ištisų garsinimų.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint- 
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimų ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 M. J. S. Salve, for extemal 
pains. Si mostis gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sųnarių ir raumenų. Sustingimų, ne

veiklumų. tirpymų. Kaina $1.
No. 3. M. J. Švilpa’* 

for Skin irritation, 
Athlete’s Foot, burns, 
les, bruizes. Si mostis 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J. Švilpa’* New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch- 
ing skin. rash. Si mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

! No. 5 M. J. Švilpa** New Oiscove-
I ry Salve for Pilės, relieves buming 

, pains and aoroness. Fights infection, 
promotes healing. Si Mostis tai nau-

Pašaltuonio km., Šimkaičių vi., 
Raseinių ap.

KAUNELYTĖ, Sabina. 
KRASNAUSKIENĖ - Raudo- 

nytė, iš Daugų m., Alytaus ap., 
ir jos sūnūs.

KRUOPYTĖ, Stefanija, 
jos sesuo, iš Kruopių km., 
deikių vi., Utenos ap.

KUBILIUS, Pijušas ir Vin
cas, iš Zelsvos km., Liudvinavo 
vi., Marijampolės ap.

MAKYS - Meškonytė, Ona, 
ir jos seserys, turi brolį Povilą 
Meškonį.

MEŠKONYTĖS, seserys Po
vilo Meškonio, viena Ona, 
tekėjusi Mačienė (Mačys).

PAŠKEVIČIUS, Jonas, 
Užpalių km., Utenos ap.

PETKEVIČIŪTĖS - Binkevi- 
čienės, Benediktos, ir jos vyro 
Rinkevičiaus, Felikso, kurie 
gyveno Vilniuje giminės ir pa
žįstami prašomi atsiliepti.

PETRAT - Schenk, Helene, 
iš Vilkaviškio ap.

RAUDONYTĖ - Krasnaus- 
kienė, iš Daugų m., Alytaus a., 
ir jos sūnūs.

SCHENK - Petrat, Helene, iš 
Vilkaviškio ap.

SIDABRAS, Jonas, iš Dau- 
liūnų km., Jūžintų vi., Rokiš
kio ap.

ŠLEIVIENĖ - Ajutytė, Do- 
rothy, iš Pandėlio.

ŠVIPAS, Kazimieras, ir My
kolas, iš tPalevenių km., Puša
loto vi., Panevėžio ap.

TAMKCNAS, Aleksas, Jonas 
ir Vincas, iš Gylušio km., Se
meliškių vi., Trakų ap. •

DtL PASTATYMO' PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

Gate Gtv Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis St,
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
M* W SO. BOSTON. MASS.1

I

Miracle Salve 
rash, sinus. 
sores, pimp- 

pagelbsti nuo

Laikraščio “DARBININKO”
• Metinis

PIKNIKAS
Stefanijai Krištopatienei

jos mamytei Amelijai Vaitkevi- jas išradimas, kaip prašalint Pilės 
čienei, gyv. Athol, Mass. už jų (varvančias ar ne) be pjaustymo. 

Kaina $2.50.
Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 

galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 15$ Park St., Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money or- 

A dresuokite:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford, Conn.

Jeigu nor|te gauti užsakymą C O 
_. .._D.. tai prislųskite kartu ir 30c pašto
Liucija Jankauskaitė, ženkieiiais. , (adv.)

sioms man Liucijai Jankauskai
tei gyvenusiai Vokietijoje, vi
sai nepažįstamai, darbo sutartį 
ir parimusioms mane siuntinė
liais širdingai dėkoju ir teduo
da joms Dievas daug laimės ir 
sveikatos. 1

derj.

Sekmadienį,
Biržeifo-Jone 12,1949
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mass. 
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių S 
sąskrydį. 

Rengėjai.
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VIETINES ŽINIOS Gildos Valdyba.

Kimu mBBirvi onvn
A

LIETUVIŲ KALBA MASSA
CHUSETTS HIGH SCHOOLESE

ŽINUTES
Vestuvės: Geg. 7 d., Pranciš- 

kus Morkūnas iškilmingai su 
šv. Mišiomis — apsivedė su įžy
mia darbuotoja, Virginija Pet
raityte, gyv. 263 Bolton St

Slaugė Stasė Auškelytė ište
kėjo už policijanto Frederiko 
W. Fleming, Jr., gyv. 68 Chest- 
nut St, Brookline, Mass., geg. 
8 d.

Tą pačią dieną Domicėlė La
pinskaitė ištekėjo už Harold 
Barry, gyv. 192 Savin Hill avė.

Krikštai. Geg. 8 d., buvo pa
krikštyta Patricija Ona Bernar
do - Klementinos (Vedlugai- 
tės) Jogminų, gyv. 31 Jenkins 
St

Liuda Ona Jono - Birutės 
(Kazmauskaitės) Suslavičių, 
gyv. 18 Bellflower St.

Didžiulės iškilmės. Sekma
dienį, šio mėnesio 22 d., 9 vai. 
ryte parapijos vaikučiai priims 
pirmą šv. Komuniją. Tai dide
lis įvykis vaikų gyvenime. Tė
vai, artimieji net visa parapija 
gali prisidėti prie padidinimo 
vaikučių pirmosios šv. Komuni
jos iškilmių dienos, ypatingai 
maldomis ir pavyzdžiu.

Geg. 28 d., šeštadienį, 10 v. 
r., Jo Eascelencija Arkivysku
pas Richard J. Cushing, D.D., 
darys mūsų parapijoj oficialų 
vizitą ir teiks Sutvirtinimo Sa
kramentą. Visai parapijai yra 
ekstra proga atsilankyti, pasi
klausyti savo diecezijos Gany
tojo, pasimelsti savo ir artimo 
gerovei.

Lietuviškas Skyrius

Pastarame S. B. Lietuvių Pi-. Lietuviai, ypatingai jaunimas 
liečiu draugijos susirinkime, I turėtų nepraleisti progos šios į-
adv. Juozas Cunys pranešė, ■ domios lietuvių meno parodėlės 
kad Massachusetts valstijoje nepamatę, 

lyra išleistas naujas įstatymas,Į 
į sulig kurio šios valstijos high, 
gchoolėse įvedama lietuvių kai-1 
bos mokymas. Tam reikia, kad
nors 25 mokinių tėvai iš anks- ninke” lankėsi Mrs. Ona Rums-

LANKftSI

Rap.

Pereitą penktadienį, “Darbi-

Lietuviškam vakarui pavy- 
• kus, užpereitą trečiadienį So.

Aukos pteokta. Sekmadieniu^ vaA,vaujami
tapo išdalyti vokieliai metines ■ uja| atvykusių ateivių, pra- 
aukos Šv. Petro parapijai vie-l^- _ • 
ton metinio išvažiavimo. Tą 
pačią dieną jau kai kurie pikni- 
kieriai aukavo: Antanina Ma
jauskais — $20, Jonas L. Kas- 
mauskas — $5, Juozas šultė— 
$1, ir kiti.

Panelė Majauskaitė patėmijo, 
kad parapijos išvažiavimai pri
meną labai daug rūpesčių, var
go ir išlaidų. $20 parapijos 
piknikui esą jai visai pigu.

Motinoms pobūvis. Merginų 
sodalicija ir moterų sodalicija 
turėjo trumpas pamaldas, o po 
to gražų pobūvį motinoms pa
gerbti. Buvo dainų, kalbų ir 
užkandžių. Pabrėžta reikalas 
padėti mūsų pabėgėliams įsi
kurti. Ir kviesti jų daugiau.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge *330
If no ansver call A V 2-4026

> 1 RefMhis, MJ>.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampu Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir *—*.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offtoe Tel. BOuth Bootoa *-0MB 

Bes. 87 Ortafe Street 
Weot Roxbury, Man.

TEL. RA—7-123J-W

a

P*rty
Šv. Vardo Draugija mielai 

apaėmė šįmet rengti milžinišką 
LAWN PARTY. Vyrai uoliai 
pridėjo organizuoti tą paren
gimą. Komitetas praneša, kad 
LAWN PARTY įvyks Septin
tos gatvės salės kieme birželio 
25 ir 26 dienomis. Užtikrina, 
kad bus įvairių žaidimų, skanių 
užkandžių ir muzikos.

/

PAIEŠKO

Šiomis dienomis mūsų Vyčiai 
sunkiai dirba, ruošdamiesi dide
liam ir gražiam Minstrei Show, 
kurio pelnas yra skiriamas šv. 
Petro bažnyčios pataisymo 
fondui. Šiame Minstrei Show 
bus daug gražių lietuviškų ir

to pareikalautų lietuvių kalbos kienė ir Magdalena Francis iš damų šokių ir juokų
i dėstymo ir kad tas pamokas New Haven, Conn. Atsilankymo .ųBUg patenkins 1
lankytų tam tikras skaičius proga viešnios .atsilygino ūži yra vienas ja u n ag bernelis, 
mokinių. Tas visai lengva tose Liurdo Noveną, • aukodamos kurįg moka visokių lietuviškų 

1— “Darbininko” paramai po $1.00. ir ų Minstrei Show
{palinksmins jus su tomis savo 
dainelėmis. Kitas iš mūsų ga
bių lietuvių, visiems gerai pa
žįstamas, Gilbertas Gailius, pa
gros savo akordeonu, Alice 
Plevokaitė, atsižymėjusi smui
kininkė, pagros kelias dainas.

Chiras irgi mokosi gražių lie
tuviškų dainų, kurias išgirsite 
šiame perengime. Čia tik maža 
dalis šios gražios, linksmos ir 
turtingos programos.

Kviečiame visus, jaunus ir se- ■ Buvo pasitarta dėl ateities

vietose kur tirščiau lietuvių gy
vena. Taigi, šios valstijos mo
kyklose lietuvių kalba atsistojo 
šalia lotynų, graikų, prancūzų, 
vokiečių ir ispanų kalbų.

dėjo vajų padidinti lietuviškų 
knygų skyrių. So. Bostono 
Viešame Knygyne. P. inžinie
rius Gimbutas, knygyno lietu
viškos programos metu paau
kavo So. Bostono knygynui sa
vo naujų lietuviškų leidinių rin
kinį ir pabrėžė, kad lietuviai, 
ypatingai naujai atvažiavusieji, 
stengsis suorganizuoti gražų 
lietuviškų knygyne skyrių, kad 
vietiniai lietuviai galėtų ateiti 
ir pasiskolinti vėliausias trem
tinių išleistas lietuviškas kny
gas. Jis kviečia visus, turinčius 
lietuviškas knygas, paaukoti 
nors keletą jų knygynui, kad 
visi lietuviai turėtų progos jo
mis pasinaudoti, ir tokiu būdu 
ugdyti naują lietuvybės ir kul
tūros sąjūdį tarpe South Bos
tono lietuvių. Visi lietuviai pri
taria tam p. Gimbuto siūlymui 
ir, pasižadėdami bendradar
biauti, linki naujiems ateiviams 
gražiausių pasekmių lietuviškos 
knygos surinkimo vajuje.

Ruošiasi Iškilmėms ir
Programai

DĖKOJA
Savo ir šeimos vardu reiškiu

Lietuviai turėtų tuo reikalu širdingiausią padėką mūsų ge- 
susidomėti ir pasinaudoti pro- radariams p.p. Onai ir Walter 
ga. R»P- Marcinkams, gyv. 1530 Colum-

------------------- įbia Rd., So. Boston, už didelę 
materialinę ir moralinę paramą, 
kurią patyrėme gyvendami 
tremtinių stovykloj ir sutei
kiant pragos i*W» atvažiuoti į 
UJŠ.A.

Taip pat tenka padėkoti 
Jums už tėvišką globą ir šilu
mą, kurią patyrėme mes atva
žiavę į UJ3JL Jūsų namuose.

Jūs paairūpinot mumis kaip 
tikrais savo vaikais nesigailė
dami nei savo vargo nei mate-

Venis Darbuojasi 
Lingis irgi nepasiduoda

BALF 17-to skyriaus išrink
tas naujai atvykusiems tremti
niams darbo suradimo komisi
jos pirmininkas, veteranas vei
kėjas p. Mikolas Venis, dar
buojasi kiek gali toje srity. 
Ligšiol jau yra suradęs dėl 
penkių tremtinių darbo. Jam 
turėtų, toje srity visi pagelbėti.

Kitas rūpestingas darbinin- i-ialinių ]£šų.
kas p. Lingis irgi surado darbo' 
vienam darbininkui. Žada ir to
liau ieškoti. Pasisekimo. Rap.

Pamatykite Lietuvių 
Meno Parodėlę

Šiomis dienomis Bostono 
miesto knygyno skyriuje kam
pas Broadway 
“Darbininko”), 
ra nepaprastai 

į meno parodėlė. Joje išstatyti
I < ------ - - . ta- W '

ir E St. (šalę 
So. Bostone y- 
įdomi lietuvių'

Draugelis Juozas, kilęs nuo 
Marijampolės, dabar gyv. 
Landshut Lehbuhl str. 5 U. S. 
Zone, Germany, ieško savo dė
dės Vinco Draugelio ir kitų gi
minių bei pažįstamų.

Jūs mus priglaudėt, globojot 
ir dar iki šiol rūpinaties, mūsų, 
kaipo naujakurių rūpesčiais.

Visa tai niekad nebus užmirš
ta ir mes stengstinės tuo pačiu 
jums atsilyginti.

Jums visados dėkingi 
Kasys, Eteaa Ir Albertas

KarveMaL

Miaij* 3S Mėty Sakaktį

ši berlynietė šeimininkė 
sėja į langinių gėlių dėžu
tę daržovių daigus, kad iš
siauginus šviežio maisto 
užblokuotame Ber lyne. 
Taip kiekvieną colį Žemės 
berlyniečiai išnaudoja pa
vasaryje daržovių augini
mui.

I

|MMS SKfiMMAI

nūs ateiti į šį Minstrei Show, veikimo ir kitais svarbiais rei- 
kuris įvyks sekmadienį ir pir- kalais. Nutarta rinktis kiekvie- 
madienį, gegužės 15-tą ir 16-tą ną pirmo mėnesio sekmadienį- 
dienomis, Patrick Gavin moky-.Visi susirinkusieji buvo vienin- 
klos salėje, Dorchester St., SoJgos nuomonės, kad šios orga- 
Boston. Įnizacijos nariais gali būti visi

Ateikite pasiklausyti gražių j Amerikos R. Katalikai lietuviai, 
dainų. Palikite namie savo rū-^kaip antai: daktarai, profeso- 
pesčius ir su jausmu pasijuo- riai, advokatai ir visi kiti, ku- 
kite ,0 be to atliksite gerą dar-'ne yra baigę kolegiją (college) 
bą paaukodami dėl Šv. Petro ir pritaria šios organizacijos o- 
bažnyčios pataisymo fondo. j balsiui — Visa Atnaujinti Kris-

Ateitininkų Sendraugių 
Susirinkimas

tuje.
Susirinkimas baigtas malda.

Dalyvis.

Kas norite jziąyti SauMtojo
Catifomijoje Namu ar kitas

kreipkitia pu: 

aus. UKSIS 
■eabtatiiiinkas

710 N. Vaa Nes* Avė., 
Hošyvood 38, Calif.

GRABORIAI

Lietuvos Dukterų draugija 
po globa Motinos Šv., jos visos 
narės uoliai ruošiasi prie iškil
mių — naujos vėliavos šventi
nimo. Vėliavos šventinimas į- 
vyks geg. 15 d., 9 vai. ryte, lai
ke metinių Mišių.

Po pietų, 3 vai., bažnytinėje 
salėje ruošia įdomią ir linksmą 
programą vad. d-jos rašt. O. 
Ivaškienei. Bus suvaidinta ko
medija “Muzikantai”. Jaunos 
lietuvaitės, padeklamuos, padai
nuos ir pašoks lietuviškų šo
kių. Bus tikrai įdomi programa 
į kurią visi kviečiami atsilan
kyti. Liet. Duktė.

artistiški rapkd^rbiai, fcryžiBi, 
audiniai ir knygos. Jų tarpe 
matosi “Lietuvių ' Dainos”, 
“Lithuania Through the Ages” 
— Dr A. Šapokos, “Lithuanian 
Folk Art” by J. Baltrušaitis, 
Ph. D., “Lietuvių Vestuvių Pa
pročiai”, “Lietuvių Tautosakos 
Skaitymai”. Duonelaičio “Me
tai”, arkitekto Vizgirdos “Vil
nius the Capital of Lithuania” 
ir kitos. Eksponatus knygynui 
paskolino: Dr. Jurgis M. Gim
butas, A. Svilas, inž. R. Bud- 
reika, V. Končius, E. Deksnis 
ir O. Ivaškienė.

Muzikos ir dramos draugija 
Gabija, kurią didžiumoje suda
ro 8andara* nariai, minėjo sa
vo 35 m. gyvavimo sukaktį o- 
perete - koncertu. Tas įvyko 
gegužės 1 d., So. Boston High 
School auditorijoj. Buvo suvai
dinta komp. Miko Petrausko 
vienaveiksmė operetė “Kamin- 
kretis ir Malūnininkas” ir iš
pildyta dainų programa vado
vybėje Jono Dirvelio iš Wor- 
cester, Mass. ir akompanuojant 
jaunai pianistei Evelinai Bendo- 
raitei iš Dorchesterio.

Pavyko

Rap.

IVANUS SKELBIMAI
BAMUMIŲ tDCDAl

Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramnaBs 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akimis plau
ti. Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $250. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEZANlNUrS CO

$250.

414 W. Broadway,
So. Boston 27,

PARDUODA
trijų šeimynų. 15 kambarių,
su visais įtaisymais namą
arti Uphams Cornęr, Dor»
chester. Rendų $87.00 mėne
siui. Antras aukštas (floor)
tuščias. Dėl platesnių infor
macijų kreipkitės šiuo adre-
su:

Adv. Jobm.J. Grigaliui \...
20 Pemberton Sq.. Boston,
Mšss. Tel. CApitol 7-0457.

*

Sekmadienį, gegužės 1 d., šv. 
Petro liet parapijos po bažny
čia salėje, So. Bostone, įvyko 
N. P. Šv. Panelės Marijos Se
serų Gildos parengimas su pro
gramėle ir vaišėmis. Nežiūrint 
kad tą pačią dieną Bostone bu
vo ir kitų parengimų, parengi
mas pavyko7.-

Į šią programėlę atsilankė 
šv. Petro liet parapijos klebo
nas kun. Pr. Virmauskas, kuris 
tarė įžangos žodį, ir Seselių 
Putnahą kapelionas, kun. Sta
sys Būdavus, kuris paąakė kal
belę. Po to įvyko meninė prog
rama ir vaišės.

Buvo ir stambių laimėjimų: 
pirmą, labai gražią ir vertingą, 
ponios Amilijos Čiaplikienės, 
dovaną laimėjo ponia Grubins- 
kienė; antrą, ponias Račkaus
kienės .taip pat vertingą dova
ną, laimėjo p. Ona Rusteikienė
ir trečią dovaną laimėjo Char.
Gerbutonis.

šeštadienį, balandžio 30 d., 
šv. Petro lietuvių parapijos pa
minklinės mokyklos patalpose, 
So. Bostone, įvyko Ateit. Sen
draugių Bostono skyriaus susi
rinkimas. Susirinkųnas buvo 
pradėtas malda, kuriai vadova
vo dvasios vadas kun. P. M. 
Juras. Susirinko gražus būrelis 
narių.

Kadangi nuo praeitų metų 
lapkričio mėn., t. y. nuo to lai
ko, kai ateitininkai sendraugiai 
susiorganizavo Bostone, šis bū
relis jau keliariopai padidėjo,! 
tai teko papildyti ir veikiančio- j 
ji skyriaus valdyba. Papildomai! 
valdybon buvo išrinktas vice
pirmininku Dr. Juozas Leimo- 
nas.

Tokiu būdu dabartinę Bosto
no skyr. Ateit. Sendr. valdybą 
sudaro: kun. P. M. Juras — 
dvasios vadas, Stasys Lūšys— 
pirmininkas, Dr. Juozas Leimo- 
nas — vicepirmininkas, Birutė 
Martinkienė — sekretorė, kun. 
A. Klimą« _ iždininkas.

Dovanos yra įteiktos laimėto
jams, išskyras Char. Gerbuto
nis, kuri gali savo laimėtą do
vaną atsiimti “Datbihinko♦ F na
me 366 W. Broadvray 3-čiame
aukšte.

Gildos valdyba nuoširdžiai
dėkoja už pristatytas laimėji
mui dovanas, ypač poniai Ami-
Ujai čiaplikienei iš 65 Thomas

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

W.C *

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygų — j
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo Šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

šv. Pranciškus Asyžietis.

Knyga yra gausiai paveiks
luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS

YAKAVONIS 
merai Home

741 No. Main SL
Smcktofl, Maas.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių Ir 

Bslsamtstojas 

Patarnavimu Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton *»15*0

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETU V O* DUKTERŲ DR-JOS 

FO GLOBA MOTINO* *VC.
Pirmininkė — Eva Marluienė,

*25 E. «th BL, So. Boston, Mum 
TeL SOuth Boston 8-1293.

Vice-Pirmininkė—B. GaiHOnienė,
* VinfieM et., So. Boston, Maae. 

Prot. Ražt — Ona Ivaikienė,
440 E. *th SL, So. Boston. Man. 

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

Tel. Paritva, — 1M4-W 
iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdart — Ona KraMUakaa,

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

110 H SL. So. Boston. Mato. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:39 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh BL. 80. Boston. Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės | 
pas protokolų raitininkę.

Park, So. Boston, už labai ver
tingą dovaną, visiems į paren
gimą atsHankiusieau ir savo
darbu, ar kaip Uur» kitaip, pri«

•V. JONO EV. BL. PAIALFINBB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sbcth St, So. Boston, Mass.

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

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

į Iždininkas—Stasys K. GrizanavKiua, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mase.

Maršalka — Jonas Saikia, 
I 787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

s čią sekmadieni Mekvtono sstaeeto.
2 vai. po pietų. PampMos sąHj. 

i.. 492 E. 7th St., 80. Boston, Mase
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pus protokolų raštininką.

■■—* WZ —B—M—
Geriausi* Užeis* Vynuos ir Moterims yr*
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Batakonis, Savininkai.'

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

M. Sarti*
IKtofiESKKKKKNKKKKKKKKK

KK
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WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė, 
Cambridgp, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
UMatovšg Direktorius ir

Balsamuotojas 
(Motasy PUblic)

Patarnavimas dieną ir nakų. 
Nauja Bttderaltka koplyčia Ser- 
manima dykai. Aptarnauja Cam- 
Mlge ir Bostono kolonijas to- 
niauskNnia kainomis.

*r I kttta

Reikale Saukite; Tet TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East BraUhrąy
SOUTH BOSTON. MAS&

0. A. Zaletekas, F. E. Zaletekas 
Oratoriai Ir Balaamuotojal 

Patarnavimas diena ir naktj. 
Koplyčia termenlma Dykai 

BOT ART PUBLIC 
Tel. *O B-0B15

\
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N. Anglijos Nekalto Prasidėjimo Šešetų Gildos Ketvirtasis Seimas
įvyks gegužės 15 diena, Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

---------   - - * - ___________♦-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7------------------------------------ - 1 ....

Seimas prasidės 11:00 vai. Pamaldomis už Kon
gregacijos geradarius. Pamokslą sakys Kun. P. Juras. 
1:30 vai. bus spaustuvės atidarymas, kalbės poetas J. 
Aleksandravičius. 2:00 vai. prasidės Seimo posėdis. 
Po posėdžio bus meninė dalis, kurią išpildys mergai
tės atvykusios iš New Britain, Conn. Joms vadovauja 
žymi lietuviškų šokių mokytoja, nesenai atvykusi iš 
Vokietijos, p. K. Marijošienė.

Seime dalyvaus didelis Kongregacijos prietelis
J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys.

BUV. SEIMO ATSTOVO 
TRIGUBA SUKAKTIS

I O kodėl taip dažnai mes 
jaučiamės pasiklydę ir

> • niekaip nenuraminame
> > savo mažut^s širdies? —

; 2. PRARASTI NAMAI
GALĖČIAU visa kuo 

skųstis: ir sunkia buitimi, 
ir ilgesiu, ir vienatve, ir 
visų gerųjų jėgų apleidi
mu.

Galėčiau kasdien rinkti 
savo skausmo trupinius, o 
jie visa laiką klyktų, kaip 
apiolėšia svetimi kraštai.

Mačiau tėviškės pamiš
kėje didelį skruzdėlyną. 
Ilgai šalia sėdėjau ir ma
čiau, kaip vakare iš visų 

, ..___ 4 rinkosi darbščio-
dancio paukščio sparnų sįos skurzdėlaitės. Kiek- 
švilpimą. viena nešėsi po šapelį, po

Ir vėl eina... _ mažuti vabalėlį.
Liepsnos šokinėja, pina- Mačiau savo tėviškės so- 

si su juodais durnais ir de pilką avilį. Kai susto- 
mmtimis. jęs žiūrėdavau į tuos ne-

Mes visi — klajūnai, iš- didelius namelius, maty- 
ėję į žemės vieškelius lai- davau, akio iš visų pusių 

Vienam ji skrisdavo bitelės, nešda-

Prarasti Namai
Jonas Gailius

1

DABAR perbrauk ran- Jis žino, kur eina, 
ka kaktą ir užmiršk visus ir ką slėnyje paliko, 
rūpesčius. Užmiršk žmo
nes, jų pavargusias dai
nas ir likiminį kelią...

Nueik prie židinio, atsi
sėsk ir susimąstyk.

Gerai? 
rymai jau

Pameni.
namuos...

Žino

Sustoja. Pakelia akis į 
mėlyną dangų, įsižiūri. 
Paskum įsiklauso kalno 
upelio čiurlenančio daina
vimo. Išgirsta praskren- įįįgįų

Pradžia 4-ta»ne pu-l.
sisekimą ir net išrenkamas j 
šias Seimo komisijas: Darbo ir 
Socialės apsaugos, Finansų ir 
Biudžeto, Skundų ir Peticijų ir 

Maloniai kviečiame dalyvauti Seime visus Kon- švietimo. Jau tie faktai įrodo 
gregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos Na- jo sugebėjimą, kad išrinktas 
rius, Amžinuosius ir Garbės Narius ir visus, kurie no- net į keturias komisijas, 
ri paremti Kongregacijos dirbamus darbus ir įstaigas. 
Visų su didžiu dėkingumu ir meile laukiame!

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys
ir

N. A. Nekalto Prasid. Seserų Gildos Centro Valdyba.

PIRMOJI LIETUVAIČIŲ SESE 
LIŲ SPAUSTUVE AMERIKOJ

Tu sutinki? Tu 
ir mąstai------
Viską pameni: 

šile... gėlėtose 
pakrantėse...

O taip seniai gėlės žydė
jo, nors širdis nė akimir
kai dainos nenuslopino: o 
taip seniai šile pušys mę pasitikti, 
švokštė, nors dienos kas- nusišypso, kaip mylimoji; mos kvapų medų... 
kart gaivališkiau sriautu antram 
krantus plėšia: o taip se
niai besileidžianti saulė 
auksino vakarus...

Ir prisimena dainos žo
džiai: O, besileidžianti
saule, tu jau ne mano ke
ly švieti’... O, besileidžian- DAINA 
ti saule!..----------- --------

1. PRIE ŽIDINIO !r ?uginom-.ir krai‘!«
Ir laimužę jai zemelen lenkem.

NUEINU prie židinio ir O varteliuos nusiminus stovi, 
atsisėdu.

Liepsnos šokinėja, kyla 
juodi dūmai ir neša min
tis —

numeta kietų Kaip norėtųsi vakare 
žvirgždų po kojomis; tre- pareiti i savo namus ir 
čiam paduoda ranką ir ve- parsinešti mažučius 
da pro bedugnes, dainuo- džiaugsmo ar skausmo 
dama apie amžiną vasa- šapelius. Kaip norėtųsi vi- 
rą... su na-

Rankeles gūdžiai sunėrus 
verki...

Tai ir nuleidom, tai ir įkūrėm 
i Tave, vyriausią mūsų dukrelę.

Būva valandų, kada nie- Tai ir nurinkom šelmį vienturį, 
ko nejaučiu. Viskas eina Tai nudaigojom žalią rūtelę... 
pro mane ir niekas neįsi- .. . , J _— - a-- • i Nežinojom .kad vargelis lauke,rėžia sąmonen. Ziuriu ', . , . . . Kad jis lauke anta viešo kelio,klausaus, bet nieko nema-J , , .. . - - , • j-- Kad saulutę debesėlis mauke,tau ir nieko negirdžiu. ' _ , * . ’

m ’• u- • i i • Kad rasele krito ant kaselių...Tačiau būva ir kitokių:
valandų. I Vai tu neverki, vai neraudoki,

Jos ateina patylučiais, ■ Vai nežiūrėki, miela namolei— 
ir nė nepajutau, kaip api- Kalne kvieteliai byra nunokę— 
beria deginančiomis skau- Negali palikti barelio broliai...

O ji verkia, rankeles vis grąžo,
O skruosteliuos ašarėlės žvilga. 
Tai ji keikia likimą negražų, 
Tai rūgoja usneles ir dilges...

Grįžkit, sūneliai, iš lygaus lau
ko —

Tegu ten byra, kalne, kvieteliai,
Tik tenerauda, tik tenešaukia

beria deginančiomis skau
smo nuotrupomis. Tada ir 
nejausdamas juntu ir su
prantu, kaip kraunasi ant 
mano pečių sielvartas ir 
kaip tiesia juodus spar
nus nerimas.

O aš stengiuosi nieko 
nejausti, nes man atrodo, 
kad kartais ir sesuo kan
čia beprasmė. Neriu būti Jūsų sesutė, raiba gegelė... 
apmiręs, nejautrus ir ne
bylus.

Pabundu.—
Mane pradeda veikti re

alybė, ir aš matau mėly
ną dangų, gerus saulės 
spindulius, žydinčias kal
no viršukalnes.

Žiūriu į kalną. Didelį, 
prabilusia viršukalne. Į ją 
kopia klajūnas, 
su vėjais, kovoja ir nepa-i 
vargsta. I
V 
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O dukrele, o vyrių vyriausia, 
: Vai tu nustoki kruvinai raudo

jus —
Per laukelį, per lygių lygiausią 
Išvaduoti broleliai atjoja...

Vai tai paliksi anytos dvarą — 
Vai tai mes duosim valių valelę, 
Kad tau būt linksma, kad tau 

būt gera.
Grumiasi Kad nematytum niekad varge

lio...
J. Aistis.

kaviškiečiai lietuviai: policinin
kas Domantas ir milicininkas 
Janonis ir du žydai, kurie 
žiauriai elgėsi. Kalėjime mušė, 
kankino, ištikimi komunizmo 
skleidėjai ir -Stalino vaikai. Ka
lėjimas ir paliko pėdsakų jo 
sveikatoj, kurie šiandien skau
džiai į ją atsiliepia. Bet laimė, 
karas jį išvadavo. Vokiečių o- 
kupacijos metu veikia pogrin
dyje ir vokiečiai pasistengia vi
są šeimą, jau 1944 m. liepos 
mėn. 31 d. Vokietijon išvežti 
ti darbams. Priartėjus bolševi
kams ,apsistojo Austrijoj, kur 
dirbo įvairų ir sunkų darbą. 
Bolševikams Vienon veržiantis, 
jie traukiasi į vakarus, tai bu- 

įvo 1945 m. kovo mėn. 21 d. ir 
pėsti per 26 dienas pasiekė 
Augsburgą, kur ir dabar gyve
na. Stovyklinis gyvenimas jau 
kitoks, bet moka įsijungti ir 
čia į darbą ir vienas Haunstet- 
teno kolonijos steigėjų, kartu 
ir jos gimnazijos. Jo darbai y- 
ra ryškūs ir nepamirštami.

J. Valaitis žymus veikėjas ir 
tremtyje, bet reikia ir dar ke
lius žodžius ir dėl jo šeimos 
tarti, kuri yra katalikiška ir 
inteligentiška. Vyr. sūnus inži
nierius, o kiti du vaikai dar 
gimnazijoje, o p. Valaitienė pa
vyzdinga šeimininkė, gera mo
tina ir auklėtoja. Kas dar pa
minėtina, tai Valaičiai tremty
je pasidarė ir siuvėjai, kad pa
dėjus neturtingiems, 
čiams ir kartais, net 
medžiagos pasiuva ir, žinoma 
veltui O kiek jau išlaikė pas 
save mokinių, net stebėtis rei
kia. Be to, jų namas pasidarė 
lyg ir klebonija, kur kiekvienas 
atvykęs kunigas apsistoja, net 
dažnai it Tautinis Delegatas. 
Teko būti ir pietauti čia ir 
BALFo pirmininkui, kun. dr. 
J. Končiui. Apsistoja čia ir 
VLIKo pirmininkas, kun. prof. 
M. Krupavičius. Reikia tik 
džiaugtis tokia šeima ir pačiam 
sukaktuvininkui linkėti visko, 
bet svarbiausia sveikatos, kas 
jam būtiniausia, nors jis prie 
to nenori prisipažinti. Telydi jo 
darbus Visagalis Dievas, o tė
vynė dar daug juo pasinaudos 
ir, kur jis bebūtų, rastume žy
mų, nenuilstantį ir pilną jau
natvės energijos, veikėją. Mi
nint jo garbingą trigubą su
kaktį, turime džiaugtis, turė
dami tokių veikėjų. Jo darbai 
tebūna visiems pavyzdžiu, kas 
ir geriausias tebus jam linkėji
mas. A. Jankūnas.

1926 m. vėl jis kooperatyvo 
“Žiedo” vedėjas ir pirminin
kas. Be to, Blaivybės draugijos 
pirmininkas ir Lietuvos Darbo 
Federacijos Centro Valdybos 
vice pirmininkas. Dar dalyvau
ja Katalikų Vyrų Sąjungoj ir 
švietimo ir Kultūros Draugijoj 
“Žiburys”. Vienas steigėjų 
Naujakurių ir Mažažemių Są
jungos ir Centro Valdybos vi
ce pirmininkas (pirmininkas 
dr. V. Pr. Raulinaitis). Būda
mas Seimo atstovu, išvažinėjo 
skersai ir išilgai Lietuvą su pa
skaitomis, prakalbomis, dau
giausiai Seimo reikalais ir kel
damas žemės reformos klausi
mą (Žemės Reformos sumany
toju ir iniciatoriumi buvo mūsų 
žymus tautos sūnus ir laisvės 
kovų vadas, dabartinis VLIKo 
pirmininkas kun. prof. Myko
las Krupavičius) ir kitus klau
simus. Per tą laiką turėjęs per 
600 susirinkimų ir mitingų. 
Dirbdamas kooperatyve, augi
no ir cukrinius runkelius, kad 
palaikius naujai įsisteigusį Ma-* 
rijampolėje cukraus fabriką ir 
užkirtus kelią cukraus įveži
mui iš užsienio. Tuo būdu re
mia savo pramonę. Pačiame 
Vilkaviškyje joks susirinkimas 
be jo neapsiėjo ir visada jis 
savo žodį įterpdavo. Jis ir mo
kyklų tėvų komitete dalyvauja: 
Sardokų pradinės mokyklos, 
kurią savo rankomis, buvo pa
statęs ir Vilkaviškio gimnazi
jos. Spaudoje pasirodo 1923 
m., rašydamas “Laisvėje”, 
“Ryte”, “Darbininke”, “Ūkinin- 

;ke” ir kitur, daugiausia dienos 
aktualijas. Taigi, šiemet jis mi
ni ir spaudos darbo 25 metų 
sukaktį.

Atėjo pirmasis bolševikmetis, 
nesėdi rankas sudėjęs, bet da
lyvauja pogrindžio veikloje ir 
vietos komunistų, ypač žydų, 
lieka įskųstas, ir 1940 m. lie
pos mėn. iš 11 į 12 dienos nak
tį areštuojamas. Be to, buvo 
padaryta smulki penkių valan
dų krata, kurioje nieko neras
ta, bet nebuvo paliktas laisvas, 
žiauriai surakintas, nuvežtas ir 
patalpintas į Marijampolės sun- 

SUprantU, kiųjų darbų kalėjimą. Tiesa, 
tarp darė kratą ir areštavo du vil-

Seselė dirba prie Intertypo.

I

su kuo pasidalinti
miškiais...

O dabar — 
namai prarasti, 

kur saulei sėdant
Kur tu, motin mano, 

kur tu, Žilagalvi tėve?
Kur jūs, mano broliai, 

kur jūs, gerosios sesės?...
Ar ir jūs vakarais nesu- 

sirenkate vienuose na
muose ir nepasidalinate 
savo dienų nuotrupomis?

Ir liko viena širdis. Pa
vargusi, nuliūdusi širdis. 
Bet ir jai žemėje vietos 
neliko, kad ji turi klajoti 
iš vienų namų į kitus, iš 
vieno krašto į kitą.

Galėtų ji visa kuo skųs
tis: ir sunkia buitimi, ir il
gesiu, ir vienatve, ir visų 
gerųjų jėgų apleidimu.

Galėtų rinkti dienų pur
vinos tėkmės pažymėtus i 
kraujo lašelius ir iš jų 
skausmo karolius supinti.

Tačiau geriau yra užsi
daryti svetimų namų 
kambaryje ir nieko nema
tyti. Praeiviai tegu klau
sosi eteru atplaukiančios; 
muzikos ir galvoja, kad 
už tų durų juokas saldina 
visas valandas.

Juk namai vistiek pra
rasti...

3. O, BESILEIDŽIANTI
SAULE!...

DAINAVO visa žemė, o 
saulė leidosi už miško.

Visi buvo džiugūs ir pa
tenkinti, nes mano kelyje 
žydėjo gėlės ir drugeliai 
suposi.

Visa siela gėriau vakaro 
kvapsnius, gaivinausi dai
na ir kovingas ėjau į ryt
dieną.

Tačiau daina nutilo, ir letargo miegu...
'saulė nusileido. Juodame kelyje liko pri-
i Praeiviai apusiblausė ir mėtytų akmenų ir aštraus 
'suraukė veidus, o mano 

į Į kelyje atsirado daugybė
$ aštrių akmenėlių.

Man rodosi, dabar kiek
gi vienas nešasi dalelę vieno 
j I į didelio gyvenimo, 
į!1 maitinasi gyvos 
j!;gyvu krauju.
’■! Tik kažin kur toli — už 
!■ jūrių, už mėlynųjų— mie- 
!;'ga pasaka, miega visa

Į praeitis ir sapnuoja.
ji| Niekas nepabeldžia į sti- 
;,klines duris, niekas neper
ki įtraukia sapno kerų. Pasa-

ir nėra 
nueiti.

I

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų Kongregacija turė
jusi Lietuvoj gražią spaustuvę “Šešupės” vardu vadi
namą ir aptarnavusi Telšių Vyskupijos spaustuvę, šio 
darbo imasi ir Amerikoje. Jau pradėjo veikti spaus
tuvė vardiji “Guild Immaculata Press” Motiniškajam; 
Name, Putnam, Conn.

Šiai spaustuvei pagrindą padėjo didelis katalikiš
kos spaudos apaštalas kun. P. Juras.

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų Kongregacija, būda
ma apaštališkos dvasios, imasi katalikiškojo veikimo 
per spaudą. Lietuvoj daug ir sėkmingai šioj srity 
dirbusi, tikimasi, įneš vertingą įnašą į lietuviškąją 
katalikiškąją spaudą. Spaustuvės atidarymas įvyks 
gegužės 15 dieną, 1:30 vai., Kongregacijos Rėmėjų 
Seimo metu.

našlai- 
iš savo

ka miega letargo miegu ir i šventovė. Pati gražiausio- 
pamažu miršta...

Pasaka išėjo ir paliko gyva širdis.
Kaip gerai 

kodėl buvodamas 
žmonių, nerandi nė dale
lytės to džiaugsmo, ku
riuo norėtum kvėpuoti.

Mačiau šiandien — 
skambėjo dainos, vaidi

no ir šoko. Visi juokėsi.
Tik viena širdis norėjo 

būti toli nuo to triukšmo. I 
Ir ėjo ten, kur tiek daug 
žvakučių, bet taip retai 
uždegamos.

Koks nepaprastai dide-' 
lis skirtumas----------

čia keletas senų sulin
kusių senelių, keletas kū
dikių ir... pati Didžioji 
Meilė... ;
-----------Ir tada sakau: 
— Neveltui rankos degi

no dvi mažutes žvakutes, 
neveltui širdis kalbėjo 
kiekvienu plakimu. Jis vi
sa suprato, permatė... Ne 
tik matė namus, kurie tu
rėjo būti prarasti, bet ir 
širdį, kurios slaptybėse 
liepsnos neužgesi namo 
skausmo liepsna...

194$. UI. 25.

ji šventovė, nes joje dega

šitą šalį, nes ji negalėjo 
gyventi tarp didelės lai
mės ir nuolatinio ilgesio.

Laimė išpuošė ją džiaug
smu ir ramybės juosto
mis, išbučiavo vakarų pa
laima ir sapnų rimtimi.

Ilgesys plėšė ir draskė 
laime patvinusį vidų, ža
dino iš miego, pertrauki- 
nėjo sapnus.

Ir nusileido saulė, ir pa
saka iškeliavo, ir užmigo

Šeštadieniais,
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)

97.9 meg., 20,000 ivatts 
Direk.—Jokūbas J. Stukas 

429 Wa!nut SL, 
Nevark 5. N. J.

. MArket 2-5360

1330 kil., 5900 \vatts
Trečiadieniais, 

5:30 iki 6:00 v.v.
Stotis WGYN (F. M.)

KLAUSKITE
"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų

žvirgždo. Ir neišsapnuoja
mų sapnų.-----------

PAGINA
SKUNDAS suplyšo, 

kuris,kaip pajuodęs debesys au- 
širdies droš metu, ir išsilijo žo

džių lietumi.
Tebežiūriu į gęstančią 

ugnelę ir girdžiu ateinan
čią naktį-----------

Ak, mano mielas, mes 
turime kažin ką nepapras
tai brangaus, nepaprastai 
švento. Tai mūsų vidaus 1

Teisiamasis Gregory Staktopoulous duoda savo 
naudai parodymus. Amerikos korespondento George 
Polk nužudymo byloje Solonikuose, Graikijoj. Prileis- 
damas, kad jis buvo komunistas ir nenorėdamas daly
vavęs žmogžudystėje. Staktopoulous pareiškė, kad nu
žudyti Polk įsakymai yra kilę iš Kremliaus.----




