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• Pagirtina anketa
• Nutautėjimo pavojus
• Svarbi problema
•

Kiekvienas lietuvis, kurio šir- 
■ dyje plaka Tėvynės meilės jaus

mas ir kuris nuolat sielojasi pa
vergtos gimtosios žemės reika
lais, be abejonės, su dideliu 
džiaugsmu tegalėjo sutikti JAV 
Lietuvių Kultūros Instituto an
ketą lietuviškumo reikalu. Tai 
pagirtinas, didelis ir, kartu, la
bai gražus sumanymas, nes tai 
yra viena iš preventyvinių prie
monių, kaip surasti būdus už-1 
jūrio kraštų lietuvių tarpe iš
vengti nutautėjimo pavojaus.

•

Dabar, jei kiltų klausimas, ar 
tikrai mūsų užjūrio brolių ir se
sių tarpe toks .pavojus yra jau
čiamas? Deja, su širdgėla, vis 
dėlto, tektų pasakyti, kad taip. 
Tą skaudžiąją tiesą yra pripa
žinęs ir mūsų didysis kovotojas 
dėl Tėvynės laisvės VLIK-o 
Pirmininkas Prel. M. Krupavi
čius. Į spaudos atstovo užklau
simą tuo reikalu, jis yra atsa
kęs šitaip: “Nutautėjimas, deja, 
tenka pripažinti, yra matomas 
net per ryškiai, todėl šis klau
simas yra lygiai tiek pat svar
bus Amerikos lietuviams ir 
mums, tremtiniams. Aš manau, 
kad, atsižvelgiant į šio klausimo 
aktualumą, jį reikėtų svarstyti 
šalia Lietuvos laisvinimo dar
bo.” Kitur, tas pats mūsų tau
tos Laisvės Pranašas, savo pa
sakytoje kalboje, yra išsireiš
kęs net dar vaizdžiau ir dar re
aliau. Prisimindamas nutautė
jimo pavojų, jis yra pareiškęs, 
jog, stovėdamas ir kalbėdamas

rilcos žemėje, jis, deja, jaučiąsis 
tarytum stovįs ant lietuvybės 
kapinyno...

Tai, vis dėlto, rimti ir ryškiai 
įspėjami Prel. M. Krupavičiaus 
žodžiai.

•

Toliau. Kas ir kokiomis prie
monėmis turėtų tą didžiąją mū
sų tautos žaizdą gydyti, ją tai
syti ir surasti būdus galimai 
katastrofai išvengti ? Kalbant 
apie tai tik trumpose pastabo
se, žinoma, nebus nė vietos, nei 
galimumo šiai svarbiajai prob
lemai aptarti. Tačiau norėtųsi, 
nors trumpais bruožais, šį 
klausimą paliesti. Platesni išve
džiojimai, tikiu, suplauks į Lie- 
tuvvių Kultūros Institutą, iš 
kurių bus galima daryti vieno
kias ar kitokias išvadas. O at
sakymas į anketą, mano išma
nymu .turėtų rašyti visi, o visi, 
lietuviai, kam tik yra brangi 
sava gimtoji žemė, jos laisvė ir 
pats pagrindinis reikalas — lie
tuviškumo išlaikymas sveti
muose kraštuose.

Pirmąjį anketos 
jausčiausi atsakęs 
Prel. Krupavičiaus 
tuo manau, turėtų 
vienas lietuvis, bent kiek susi
pažinęs su užjūryje gyvenančių 
savo tautiečių lietuviškumo rei
kalu ir pripažinti, kad JAV, o 
taip pat ir Kanadoje, tautinės 
sąmonės liepsnelė, nors ji dar 
žėri, bet, kartu, palengva ir 
gęsta...

Į antrąjį klausimą: “Kas tu
ri imtis tos būklės pagerinimo 
ir kaip?”, norėtųsi pasakyti, 
k^d kiekvienas, o kiekvienas 
lietuvis ir tai pirmiausia — pra
dėdamas pats nuo savęs. Jei 
pats būsi geru lietuviu, mylėsi 
savo gimtąjį kraštą, to krašto 
papročius, tradicijas, nuošir
džiai gerbsi gimtąją lietuvišką 
kalbą, — būsi geriausiu pavyz
džiu ir kitiems savo tautie
čiams, kurių širdyse, kartais,
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Antradienį, gegužės 17 
d. pas kun. Pr. M. Jurą, 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
par., Lawrence, 
kleboną ir LDS Centro 
pirmininką, buvo suvažia
vę apie 20 kunigų. Daly
vavo ir J. E. vyskupas V. 
Brizgys.

i Suvažiavusieji sveikino 
įkun. Pr. M. Jurą, jo 25 
metų klebonavimo sukak
ties proga, ir linkėjo jam 
ilgiausių metų. Kleb. kun. 
Pr. M. Juras padėkojo vi
siems už sveikinimus ir 

Į linkėjimus ir pavaišino 
pietais, o po pietų turėjo 
svarbų susirinkimą.

Mass.,

$v. Tėvo laiškas Vokietijos 
Katalikų Bažnyčios 

JeratcMjai

I

• v •

Sovietų Rusija Vėl Uždarė

Trys Vakarų Valstybės Įteikė 
Protestą
 ♦-------------------------------------------------------------—

Berlynas — Nei savaitei 
nepraėjus, Sovietų Rusijos 

1 pareigūnai vėl uždarė 
svarbiausi vieškelį, kuris 
jungia miestą su Vakarų 
zonomis.

į Raudonieji be jokio įspė
jimo pareikalavo, kad visi 
sunkvežimiai turėtų leidi-

Amerika kaltina Sovietų 
Sujungi dėl Rytų Europos

Geneva — Amerikos at
stovas p. A. Porter, Euro
pai atstatyti Ekonominėj 
Komisijoj pareiškė, kad 

__________ __________  Sovietų Sąjunga yra taip 
mus važiuoti tuo vieškeliu1 pavergusi ir išnaudoja jos 
iš Sovietų sekcijos virži-, užgrobtas rytų Europos 

(valstybes, kaip jokia va- 
jokiomis 

nedarytų, 
įteikė Sovietų Rusijai pro-j nors jos ir Sovietų vadina- 

Gegužės 12 d. Prel. Mykolas Krupavičius aplankė Jo Em. Kardinolą Samuel testą ir pareikalavo tuo-'mos imperialistinėmis ir 
A. Stritch, Chicagos arkivyskupą jo kanceliarijoje. Nuotraukoje matome: sėdint jau visą reikalą išaiškinti, kapitalistinėmis.
— Prel. M. Krupavičių ir Kardinolą A. Stritch, stovinčius: ALRKF iždininką —————————————

-|kun. Ign. Albavičių; Marijonų kun. seminarijos rektorių, kun. dr. J. Vašką, MIC. TEISMAS NUSAVINO EISLERIO

ninku.
Jung. Valstybių, Angli- karų valstybė, 

jos ir Prancūzijos atstovai sąlygomis tai

Šv. Tėvas Pijus XII para
šė laišką Vokietijos Kata-'ir žurnalistą St. Piežą, ALRKF pirmininką. VLIK’o pirmininkas, Prel. M. Krupa- 
likų Bažnyčios Jerarchi-,vičius padėkojo Jo Eminencijai ir visam Amerikos episkopatui už medžiaginę ir 
jai, kuriuo kelia susirūpi- Į moralinę paramą lietuvių, tautos kovoje dėl laisvės. Jo Eminencija kardinolas sa- 
nimo, dėl dabar naujai kė, kad Amerikos vyskupai visuomet stovi už katalikiškosios Lietuvos laisvę, ją 
ruošiamos Vakarų Vokie- gina ir gins.

$20,000 KAUCIJĄ

klausimą — 
pacituotais 

žodžiais. Su 
sutikti kiek-

tijos Valstybės Konstitu
cijos. Šv. Tėvas nerimauja 
dėl Vakarų Vokietijos so
cialistų daromų pastangų, 
pravesti konstitucijoj to
kius nuostatus, kurie pa
žeidžia tikinčiųjų teises.

Vokiečiai balsavimu susilpnino 
Sovietų Rusijos galią

1 ■>

Vienas trečdalis vokiečių atmetė 
raudonųjų pianų

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pa
sitraukiantį iš kariuome- 
P“ oaisavimus.ede i pilno generolo uiuii* « - •* •
a iv anip tai k»uvu auuttIJvtta vic-j*vuiuiii»i.ų siuiuhiuo nau-

n«hOr i;? <ro,,a «?nn'nas komunistų kandidatų didatus ir už Sovietų pla-

Pereitą sek-Berlynas
madienį, geg. 15 d. Sovie
tų Rusijos zonoje raudo
nieji pravedė balsavimus. 
Buvo sudarytas tiktai vie-j

natui. Dabar jis gaus 6600 
dolerių pensijos į metus. 
Kaip žinoma, Gen. L. Clay 
nuo Vokietijos kapitulia
cijos iki šiam laikui buvo 
Amerikiečių okupacinės 
zonos Vokietijoj kariniu 
valdytoju ir Amerikiečių 
karinių pajėgų Europoj 
viršininku.

t

Rusai premijavo pirmi 
atvytaisį Berlynan 

automobilį
iPirmam atvykusiam 

Berlyną automobiliui, Ber
lyno blokadą nuėmus, ru
sai įteikė 300 markių, ar
ba 90 dolerių premijos.

pasisakys vienbalsiai. Ta
čiau išėjo kitaip.

Balsavimuose dalyvavo 
12,024,221 vokiečiai. U_ 
komunistų siūlomus kan-

i »»<i^»n—x- «-i šnipinėjimą. Trys nuteisti 
deralis Distrikto teismas įnirti. Generolas K. Kutl- 

| nusavino $20,000 kauciją,fvasr, kuris laikomas, savo 
puikiai pravestu 1945 m. 
Pragoj sukilimu prieš Vo
kiečius, kaip Pragos hero
jus, nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. Kiti nuteisti 
kalėti nuo 2 iki 25 metų.

Washington, D. C. —Fe-

| nusavino $20,000 kauciją, 
i kurią civilinių teisių ap- 
| saugojimo organizacija 
buvo uždėjusi už komunis- 

New York — Jungtiniųjtą Gerhardt Eislerį.
Tautų organazacijos ple- Eisleris laukė teismo už 
numas atmetė pietų Ame-‘Kongreso paniekinimą ir 
Tikos valstybių pasiūlymą 'federaliniai valdžiai teik- 
vėi atstatyti suIspanimjtoamPlagingaK žinias. 
normalius diplomatinius* nuo teismo pabėgo
santykius. Taip pat buvo;laivu “Batory”. Anglijoj 
atmestas Sovietų Sąjun-I areštuotas ir dabar sėdi 
gos bloko valstybių įneš- J kalėjime.

i tas pasiūlymas, dar dau-j Teismas pareikalavo Ei- 
yįY giau susilpnint santykius Jslerį areštuoti ir jį grąžin-

Ispanijos atžvilgiu sena 
laikysena

sąrašas iš taip vadinamos ną balsavo 7,943,982 bal- 
“socialistų vienybės par- sai. Prieš balsavo 4,090,- 
tijos”. Taigi balsuotojams 280 balsų.
nebuvo pasirinkimo. Ta
čiau buvo leista balsuo
jant pasakyti “Ne”.

šie balsavimai buvo ne 
tiek, kad išrinkti atstovus 
į taip vadinamą “liaudies 
parlamenetą”, kiek užgirti 
Sovietų Rusijos planą, bū
tent: įsteigti vieną centra- 
linę valdžią visai Vokieti
jai; padaryti su ja taiką, 
ir ištraukti visas okupaci
nes armijas iš Vokietijos.

Sovietų Rusija, matyt, 
tikėjosi, kad vokiečiai už 
pasiūlytą planą ir komu
nistų kandidatų sąrašą

KETURIOS VOKIEČIŲ VALSU 
JOS UŽGYRĖ KONSTITUCIJĄ

Frankfort, Vokietija — 
Keturios vokiečių valsti
jos iš vienuolikos Vakarų 
Vokietijos užgyrė Bonn 
konstituciją. Tik komunis
tai balsavo prieš, bet jų 
tokia mažuma, kad neturi 
jokios reikšmės.

sijai būtų įteiktas Užsie
nio Ministerių Tarybos 
konferencijoje, kuri 
atidaryta pirmadienį, 
2T d., Paryžiuje.

bus 
geg.

Vokiečiai irlntaijt laisvu

Vengrijos kunigams už' 
drausta dalyvauti 

politikoje

su Ispanija, ypač įvedant ti į Jung. Valstybes, 
suvaržymus ekonominiam 
santykiavimui. Taigi su 
Ispanija palieka tokie pat 
santykiai, kokie buvo iki: 
šiam laikui.

Huteista 12 čekų
Čekoslovakijoj nuteista 

112 žmonių už išdavystę irSovietai tokiais balsavi
mų rezultatais nepaten
kinti. Reikia žinoti, kadį 
balsavimus prižiūrėjo ir 
tvarkė raudonieji: Tai ne
buvo laisvi demokratiniai 
balsavimai.

Raudonieji planavo bal
savimų rezultatais pasidi- _ _
džiuoti ir įrodynėti Jung. d. į Commonwealth uostą, ficialūs šaltiniai pranešė, 

ir «~

Daugiau Brangenybių Surado 
’as Kaikuriuos DP's

Trečiadienį, gegužės 18 vyko ten deryboms. Bet o-

Anglijos 
užsienio mi- 

kai susirinks 
geg. 23 d. į 

kad vokiečiai

Valstybių, 
Prancūzijos 
nistrams, 
pirmadienį, 
Paryžių,
100% pritaria Sovietų Ru
sijos planui.

Bet dabar tie balsavimai 
sudavė raudoniesiems di
delį smūgį.

Pažymėtina, kad Sovie
tų Rusijos pareigūnai pra- 
yedė panašius balsavimus 
Vengrijoje ir kituose savo 
pavergtuose kraštuose. 
Tai padarė prieš Pary
žiaus konferenciją, kad 
galėtų blofuoti. Bet šian
dien Vakarų Valstybių di
plomatai jau supranta So
vietų Rusijos pareigūnų 
blofą.

Berlynas — Vokiečių an- 
ti-komunistiniai vadai at
sišaukė į Vakarų sąjungi
ninkus, « kad jie pareika
lautų Rusijos duoti lais
vus balsavimus jos okupa
cinėje zonoje.

Vokiečių vadai prašo, 
kad toks reikalavimas Ru-

Sąryšyje su vykstan
čiais Vengrijoje rinkimais, 
Eger Arkivyskupas Julius 
Csapik savo ganytojišku 
laišku uždraudė kunigams 
bet kuriuo būdu dalyvauti 
politikoje.

Rinkimams išstatytas 
tiktai vienas, vadinamas 
“liaudies fronto” sąrašas.*

LIETUVI,

Washington, D. C. — 
Krašto Gynimo Sekreto
rius p. Johnson davė parė
dymą, kad Amerikos karo 
aviacijoj tarnaują negrai 
būtų lygiai traktuojami su 
visais kitais aviacijos ka
riais. Dėlto atskiros neg
rų aviacijos dalys panaiki
namos, o negrai aviatoriai 
išskirstomi po įvairius A- 
merikos aviacijos dalinius, 
lygiateisiai su kitais Ame
rikos aviacijos kariais.

Austrijos atstovas jau 
Paryžiuje

Austrijos Užsienių Rei-So. Boston, Mass., įplaukė kad jis išvyko sveikatos 
laivas “General R. L. Į pataisyti. Dabar Berlyne kalų Ministeris p. K. Gru- 
Howze” su 945 išvietintais išeinąs Montage Echo lai- ber jau atvyko į Paryžių, 
žmonėmis, kurių tarpe bu-'kraštis pranešė, kad Bul-.Jo atvykimo tikslas, kad 
vo apie 150 lietuvių trem-'gari jos Ministras Pirmi- Paryžiuje Keturių Didžių- 
tinių. (Sąrašas telpa šio Įninkąs George Dimitrov jų valstybių užsienių rei- 

įyra Sovietų Sąjungoj areš- kalų ministerių konferen- 
įtuotas ir nuteistas. Ar ei joje būtų tinkamai iš- 
taip ištikrųjų yra, parodis spręstas ir Austrijos klau- 
ateitis. simas.

numerio 3 pusi.)
Muitinės viršininkai sa-| 

ko, kad pas kaikuriuos 
tremtinius surado tūks
tančių dolerių vertės bran
genybių. Brangenybes už
grobė. Jų savininkai turės 
sumokėti muitą ir baus
mes.

Atvykusius išvietintus 
žmones pasveikino Massa- 
chusetts Valstijos Komisi
jos Dėl Išvietintų žmonių 
nariai ir organizacijų at
stovai.

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — VV VOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. z Brookline, Mass.

Daug lietuvių šiandien 
kenčia ir miršta, dėl lietu
vybės. O tu dar net neat
sakei į paskelbtą lietuvy
bės reikalu anketą. Tat, 
daugiau nelauk ir tuojaus 
atsakyk. Ir tu prisidėk 
prie lietuvybės reikalų ug
dymo.

Dingo Bulgarijos Ministeris 
Pirmininkas

Kalbės Prel. Dr. K. Urbonavičius ir kun. Jonas C. 
Jutkevičrus.

šeštadienį, gegužės 21 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gegužės 22, 9 vai. rytą iš WVOM sto
tie*. — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giėsmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-3680 arba NOrwood 7-1449

Berlynas — Prieš keletą 
savaičių dabartinis Bulga
rijos Ministeris Pirminin
kas George Dimitrov, bu
vęs Kominterno vadovas, 
išvyko į Sovietų Sąjungą. 
Pasklido gandų, kad jis iš-
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Jungtinių Tautų Susirinkimas

Kolonijų klausimas liko neišspręstas

Penktadienis, Gėgvžėr 26; 1M9 * *

StoHs

Stebuklas Pasikartojo

5?

Lake Success, N. Y. — 
Gegužės 18 d. vakare 
Jungtinės Tautos užbaigė 
savo pavasarinį susirinki
mą. Italijos kolonijų klau
simas liko neišspręstas. 
Taip pat liko neišspręsta 
ir daug kitų svarbių klau
simų.

Kitas susirinkimas pra
sidės rugsėjo 20 d. š. m. 
Flushing Meadow, N. Y.

tarp šių valstybių susita
rimas ir panaudojimas ka
ro pergalės daugiausiai 
pareina nuo Sovietų Są
jungos. Berlyno blokados 
nuėmimas šios problemos 
neišsprendžia. Tai tik su
grįžtama į tą padėtį, kuri 
buvo prieš 10 mėnesių.

Vakary Vokietijos sostinė—
Vagili DUvhi ImCSiOS

Vakarų Vokietijos Stei
giamasis susirinkimas nu
tarė, kad garsusis univer
siteto miestas Bonn, esąs 
ant gražiosios Reino upės, 
bus naujosios Vakarų Vo
kietijos valstybės sostinė.

Rytinė Vokietija padeda 
yniky sukilcRdms

v •Atėnai — Graikų ryšio 
karininkas prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos Bal
kanų Komisijos pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos oku
puota Rytinė Vokietija 
teikia pagelbos graikų su
kilėliams. '

Karininkas savo raporte 
pareiškė, kad toji sukilė
liams pagelba yra tiekia
ma pinigais, cukrumi, a- 
valyne, rūbais ir vaistais.

Italijoje, Neapolyje yra 
Šv. Januarijaus koplyčia, 
kurios didžiajame altoriu
je yra dvi stiklinės su su
krekėjusiu Šv. Januari
jaus krauju, kuris kas me
tai tam tikru laiku ste
buklingai tampa šviežiu ir 
teka. Tai įvyksta tris kar
tus metuose: prieš pirmą 
gegužės sekmadienį, rug
sėjo 19 d. (šv. Januarijaus 
šventėje) ir 16 d. gruo
džio.

Kaip paskelbė kardino
las Ascalesi, Neapolio ar
kivyskupas, šis stebuklas 
šiemet pasikartojo.

Pirmą kartą šis stebuk
las įvyko ketvirtame am
žiuje, kai Neapolio vysku
pas šv. Severas pernešė 
šv. Januarijaus kūną iš 
Pozzuoli Neapolin.

I

Rouseveft laime jo rin

Rimmmjoj vyksta koiMmfe* 
tį valymas

Nuo gegužes 22 d. Chi- 
cagoj pradės nuolatos 
veikti katalikų radio sto
tis WFJL. Ši radio stotis 
veika banga 93.1.

Stotis jau yra gavusi iš 
federalinės valdžios leidi
mą veikti 24 vai. paroje, 
bet iŠ pradžių veiks trum
pesnes valandas.

Bus translhiojama mu
zika, kultūrinės žibios, 
naujienos, auklėjimo prog
rama ir sporto finios. Per 
tą stotį mnfttftbbaė praves
ti suaugusių kvietimo pro
grama, kuriai vadovaus 

Gegužės 9 d. š. ib. Lietuvos Vykdomosios Tanr-'Le'wiS kolegijii, Vysk^ Sheil 
bos pirmininkas Vadas Sidzikauskas, lydhbas adv. I SfcctaHnėS AkefjdR mokyk- 
Jono J. Grigalio, Metropolitan Dfstriet kobsiafjobta-, M OčittAnriEs Tar-
riaus, ir adv. Antano O. Shalfrios, L__L2_
konsulo, lankėsi pas Massaehusėttš valstijos Guber
natorių Paul A. Dever. . i------------ .. ~

Gubernatorius Paul A. Devėr buvo labai interė- g?«ršieji katalikų kalbėto- 
suotas lietuvių kova dėl Lietuvos nepriklausomybes 

ir laisvės atgavimo. Nurtiafoifta, kad VvFJL
Stovi iš kairės į dešinę — adv. Jonas J. GrtgahiS>|^<^yBirt leidžia- 

adv. Antanas O. Shallna ir svečias ministras V. Si- ™ pMsifdkMi įvairių tau
tybių grupčbm. fcdkM ma
nyti, kad gtfŠš jąja ir lie
tuviai pbsfbaučfoti.

Stoties programos direk
torium bus J. Ameche, 
naujienų komentatorius— 
Joe Dever. Stoties telefo
nas FI.62121.

Pradžioje stotis veiks 
nuo 2 vai. p. p. iki 10 vai. 
vakaro.

Gegužės 9 d. š. ib. Lietuvos Vykdomosios Ta 
bos pirmininkas Vadas Sidzikauskas, lydhbas a

PėT šią radio štėfį ivai- 
riobfris pbogobris kalbės

ir laisvės atgavimo.

adv. Antanas O. Shallna ir svečias ministras V. Si
dzikauskas. Viduryj sėdi Gubernatorius Paul A. £>e- 
ver, kuris labai maloniai svečią priėmė ir su juo ilgo'-' 
kai kalbėjosi.

GUBERNATORIUS t. w.
DEWEY ABEJOJA SUSITARIMU

užtroškintiGubernatorius T. W. organizacijoj
Dewey pareiškė abejojąs Indonezijos klausimą, 
keturių didžiųjų valstybių Amerikos atstovas War- 
susitarimu. Jis mano, kadren R. Austin į tai atsakė, 
Sovietų Sąjunga, nuėmus kad Sovietų Sąjunga nori, 
Berlyno blokadą, ruošia jog komunistinė mažuma 
naujus spąstus.

New York — Franklin 
Delano Roosevelt, Jr. 20- 
tame Kongreso Distrikte 
laimėjo rinkimus.
... Jis išrinktas užimti mi
rusio kongresmano 
Bloom vietą.

Rusai įsiveržė į Iraną

Teheranas— Sovietų Są
jungos kariuomenės pul-

dominuotų Indonezijoj. Po 
to buvo nutarta 43 balsais 
prieš 6 (komunistinis blo
kas) Indonezijos klausi
mą atidėti iki išryškės 
tarp Indonezijos ir Olandi-

Svety judėjimo eksportas 
pranerto judčjkM sonka* 

AmerikojK

Sol
kia. tankų ir šarvuotų «u- J08 PMitarifflį retulutai. 
fomobilių paremiamas, įsi- |m4vm Vakaru 7mOC Ita-

Rumunijoj prasidėjo 
naujas komunistų valy
mas. Dabar iš komunistų 
partijos yra išbrauktas ir 
žymus, ilgametis Rumuni
jos komunistų veikėjas E- 
milijus Anghelin. Rumuni
jos komunistų partijos Itobusuose, 
vadovybė pranešė, kad E- 
milijus Anghelin yra nusi
kaltęs savo žema ir 
vikiška laikysena ir išda
vikiškais darbais.

Nuolaikos Vengrijoje

veržė į Irano Valstybės 
Adzarbeidžano sritį. Pa
reikštas protestas. Aiški
namasi.

7

yramos į nauji Vakary
Valstybės sritį

išda-

Filipinuos jau veikia 
geležinkeliai

Per karo veik-

sunaikin- 
linijos ir 

įrengimai.

Manila
smus su Japonais, Filipi
nuos buvo labai 
tos geležinkelių 
geležinkelių
Dabar, panaudojus iš Ja
ponijos gautą kompensaci
ją ir Jungtinių Valstybių: 
pagclbą. geležinkeliai vėl I 
atsistatė ir jau pradedat 
veikti.

Budapeštas — Budapeš
te vyko išpardavimas ne
atsiimtų daiktų, žmonių! 
paliktų traukiniuose, au-j 

, tramvajuose. 
Šitų daiktų tarpe buvo ir 
maldaknygių. Dėl jų kaip 
tik labiausiai buvo varžo
masi. Pradinė maldakny
gės pardavimo kaina bu
vo, skaitant Amerikos pi
nigais, vienas centas. Bet 
besivaržydami žmonės dėl 
maldaknygės, jos kainą 
pakeldavo iki 1 dolerio 65 
centų. Taip buvo išparduo
tos visos maldaknygės. 
Varžytinėse dalyvavo veik 
išimtinai paprasti darbi
ninkai.

Anglijoj laimi Konservu- 
toriai

Anglijoj

8 mctų ktihums — 
Garvefio Mašinistas

Anglijoje 
administracija gavo iš 8 
metų berniuko prašymą, 
kad jį priimtų 1956 metais 
būti garvežio mašinistu, 
nes jis dabar dar per jau-’ 
nas. Prašyme jis dar pa
žymėjo ,kad jo du jaunes
nieji broliukai norėtų būti 
prie jo, traukinyje ugnia
gesiais.

Geležinkelių Direktorius, 
apsvarstęs jo prašymą, į- 
rasė jį kandidatu sąrašo 
gale.

Frankfurtas — Į naujai 
kuriamą Vakarų Vokieti
jos Valstybę numatoma 
taip pat įjungti ir Vaka
rų valstybių okupuotas 

geležinkelių i Berlyno miesto zonas.

PewH nauji šveoftep
Vatikano Konsistorija 

nubalsavo, kad būtų kano
nizuoti penki nauji šven
tieji. __

Į Ameriką atvykęs Šve
dijos judėjimo ekspertas 
p. Sven Markelius pareiš
kė, kad Amerikoj, esant 
dideliam automobilių ju
dėjimui, yra keblumų mie
stuose tiems automobi
liams pastatyti, ypač pre
kybos centruose. O ateity 
numatoma, kad Amerikoj 
automobilių dar padidės. 
Taigi susidarys dar keb
lesnė padėtis. Todėl, šiam 
reikalui sutvarkyti, reikia 
imtis griežtų, naujų prie
monių. Vieną iš tokių prie
molių, jo nuomone, tai bū
tų nuošalesnėse vietose 
naujų prekybos centrų kū
rimas, kuriuose būtų pa
kankamai vietos ir auto
mobiliams sustoti.

tremtinių laiškas

devy-

Keturių didžitĮjy vahtybiy 
susitarimas pareina nuo 

Sovietų Sąjungos
Hashingfon, D. C.

Jungtinių Valstybių 
sienių Reikalų Sekretorius 
p. Acheson pareiškė, kad džioje.

Už-

Londonas
vyksta rinkimai į savival
dybes. Rinkimuose laimi 
konservatoriai. Darbiečiai, 
kurie dabar valdo Angliją 
tuo rimtai susirūpinę, nes 
ateinančiais metais turi 
būti rinkimai į Parlamen
tą. Darbiečiai nori žūt-būt 
ir toliaus išsilaikyt val-

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

Londonas — Jau
nios dienos, kai Londono 
pradinės mokyklos moki
nys Mykolas Hippisley 
čiaudo kas trys sekundės. 
Jis nustoja čiaudėti pa
prastai tik tuomet, kai iš
vargęs kiek užmiega. Gy
dytojai su savo vaistais 
jam mažai ką gali pagel
bėti.

Bet Mykolas dėlto nenu
simena. Jis sako: “Vieną 
kartą aš vis tik nustosiu 
čiaudėjęs”.

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
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Susikirto Amerika su 
Sovietų Sąjunga

New York — Gegužės 11 
d. Jungtinių Tautų Orga
nizacijos posėdy, svars
tant Indonezijos klausimą, 
smarkiai susikirto Ameri
ka su Sovietų Sąjunga. 
Sovietų Sąjungos atstovas 
piktai pareiškė, kad Ame
rika nori Jungtinių Tautų

BENDRAJAM AMERI
KOS LIETUVIŲ FONDUI 
Brooklyn 11, N. Y., USA

Mes 356 lietuviai trem
tiniai — 1949 m. gegužės 
mėn. 10 dieną laivu “Wil- 
lard A. Holbrook” pasiekę 
laisvės šalį Amerikos 
Jungtines Va 1 s t y b e s, 
džiaugiamės pasijutę vėl 
laisvais žmonėmis ir reiš
kiame padėką BALF’ui už 
tą moralinę ir materialinę 
paramą, kurią iš Ameri
kos Lietuvių patyrėme 
mūsų skurdo ir nevilties 
dienose.

Jeigu mes šiandien svei
ki kūnu ir siela, išlipę į A- 
merikos krantą, jungia
mės į visų pasaulio Lietu
vių laisvės kovą, tai didžia 
dalimi esame dėkingi 
BALF’ui, kurio globojami 
ir remiami galėjome išlik
ti nepalūžę.

Dėkojame ir jungiamės 
į bendrą darbą.

Seka 356 parašai.

ge su 356 lietuviais tremti
niais š. m. gegužės mėn. 10 d. 
laivu USAT “WiUard A. Hol
brook” pasiekę laisvojo žemyno 
krantą, siunčia linkėjimus ir 
padėką Amerikos lietuvių spau
dai už tai sėkmingai pravestą 
šalpos ir tremtinių gelbėjimo 
propagandinę mintį.

Amerikos Lietuvių Spaudai 
linkime ir toliau nenuilstamai 
žadinti tautiečių širdis artimo 
pagelbai ir Tėvų Žemės Laisvi
nimo kovai.

Tikime, kad iš tremties at- 
vykstantieji kolegos, užgrūdin
ti vergų su nepalaužta energija 
jungsis į bendrą Amerikos Lie
tuvių spaudos darbą lietuviškos 
kultūros ir demokratijos geres
nei ateičiai.

Buvę tremties laikraščių re
daktoriai :

“Žiburių” — V. Rocevičius 
“Minties” — J. Vasaitis 
“Aidų” — K. Bradūnas 

“Mūsų Kelio” — D. Penikas

Artėjama prie Mos vartg
JAV-bi« LIETUVIU 

SPAUDAI
Washington, D. C. — 

Prezidentas Truman per 
jo garbei suruoštus pietus

Tremties laikraščių ir žarna-'pareiškė, kad žmonija ar
iu leidėjai — redaktoriai, drau-Įtėja prie taikos vartų.

Adv. Antanas J. Young 
(Jankauskas)

DABARTIES PASTAROS
Pradžia 1-me pint.

gal ir bepradedanti gesti lietu
viškumo ugnelė...

Dėl atitinkančio vaidmens 
šioje srityje čia gyvenantiems 
lietuviams, reikėtų pasakyti, 
kad, ypač senoji karta, tebene
šioja giliausiame ir tyriausiame 
savo širdies kamputyje didelę 
meilę savo gimtajai Lietuvai ir 
šventam Tėvynės atminimui. 
Tą aiškiai paliūdyja daug, o 
daug pavyzdžių. Juk neveltui 
1919 m. Chicagos Lietuvių Sei
mas nutarė nulieti ypatingą 
varpą, simbolizuojantį Lietuvos 
Laisvę ir pasiųsti jį į Lietuvą. 
Tą savo nutarimą jie išpildė ir 
1922 m. sausio mėn. varpas pa
siekė Kauną. Tas didžiulis Lie
tuvos Laisvės simbolis — Var
pas — buvo ne koks nors ma
žutis Amerikos lietuvių gestas, 
ne koks nereikšmingas kūrinys, 
bet monumentalus ir daug kai
navęs darbas. Jie sveria net 
1200 svarų. Jo reljefe — Vytis 
ir užrašas: “Lietuvių Seimas 
Amerikoje Lietuvai. Chicagoje 
1919 m. birželio 8-11 d.w

Šiomis dienomis adv. Antanas 
J. Young (Jankauskas) perė
mė a. a. adv. Juozo B. Gailiaus 
praktiką ir persikėlė į moder
niškai pertaisytus ofisus, 315- 
317 E Street, So. Boston, Mass.

'Adv. Young persikėlė į So. 
Bostoną, turėdamas daug paty
rimo legaliame ir sąskaitų ve
dimo ir taksų išpildymo dar
buose. Tai yra kreditas visiems 
Bostono lietuviams.

Jis pradžios 
mokslus baigė Bostone. Baigęs 
Boston English High School, i Kad laisvės nevertas, kas 
jis įstojo į Northeastern Uni
versitetą ir 1932 m. garbingai 
užbaigė Biznio Administracijos 
kursą, gaudamas Bachelor of 
Business Administration laips
nį. Po to jis mokinosi teisių ir 
1938 m. sėkmingai išlaikė vals
tijos kvotimus ir tapo Massa- 
chusetts Bar nariu, o metai vė
liau tapo ir Federal Bar nariu.

Adv. Young tuo nepasitenki
no. Jis siekė aukštesnio mokslo, 
ir štai 1942 m. užbaigė aukštes
nį teisių kursą Northeastern 
Universitete ir gavo Master of 
Laws laipsnį. Jis gilinosi ir stu
dijavo apmokestinimo (taxa- 
tion) problemas ir 1945 m. bu
vo priimtas praktikuoti Tax 
Court of the United Statės.

Per tuos ilgus studijavimo 
metus adv. Young daug veikei 
parapijos ir draugijų veikimuo
se. Būdamas pats jaunas, jis 
labai interesavosi jaunimu ir 
tapo labai veikliu Lietuvos Vy
čių organizacijoje. 1940 m. jis 
buvo išrinktas L. Vyčių 17 kp., 
So. Boston, pirmininku. 1942 ir 
1943 m. jis buvo L. Vyčių Nau
josios Anglijos apskrities pir
mininku. 1947 m. buvo išrink
tas pirmuoju Centro Valdybos 
vice pirmininku. Jau treti me
tai kaip adv. Young yra L. Vy
čių Centro Ritualo Komisijos 
nariu. Adv. Antanas J. Young 
nuoširdžiai darbuojasi ir kitose 
katalikų organizacijose.

Taigi visi lietuviai džiaugiasi, 
kad adv. Antanas J. Young 
perkėlė savo ofisą į So. Boston, 
kur per ilgus metus praktikavo 
ir vedė sėkmingai real estate ir 
msurance biznį a. a. adv. Juo
zas B. Gailius, nes dabar adv. 
Antanas J. Young galės daug 
geriau patarnauti lietuviams. 
Jis dabar bus pačiame lietuvių 
centre.

Sveikiname ir linkime ge
riausių sėkmių! Rap.

ir aukštesnius “O, skambink per amžius vai
kams Lietuvos,

negina jos”. •
Taigi, jau tas daug pasako, 

kad mūsų senoji lietuvių karta 
Amerikoje, kaip norėjo, taip ir 
tebenori, kad Laisvės Varpas 
skambintų: “... per amžius vai
kams Lietuvos”...

Deja, žinoma, to negalima 
būtų pasakyti apie jaunąją 
kartą. Jų tarpe daugiausia ir 
pasireiškia nutautėjimo pradai. 
O kad to išvengti, reikia ir čia 
kviesti į talką daugiausia tuos, 
kurie liejo Lietuvai Laisvės 
Varpą, kurie sielojosi ir tebesi- 
sielo ja Lietuvos reikalais, t y. 
į jaunosios ir priaugančiosios 
kartos tėvus. Jūs gi esate vai
kų tėvai, jūs esate pirmieji jų 
mokytojai nuo pat mažystės 
dienų, nuo pat lopšio, skiepyki
te savo vaikų širdyse Tėvynės 
meilę, mokinkite pirmiausia lie
tuvių kalbą, o tas, ką jie iš
moks iš tėvų lūpų, lydės jų 
žingsnius visą gyvenimą...

O naujai atvykusieji lietu
viai? Žinoma, jų tarpe nutau
tėjimo pavojus, toli gražu, yra 
mažesnis. Tačiau ir jie turėtų 
žinoti, kad didžiausia jų parei
ga — būti gražiausiu lietuviš
kumo pavyzdžiu seniau užjūry
je gyvenančių tarpe. Nevalia 
jiems per greitai pradėti vaikš
čioti amerikoniškais ar kana- 
diškais “florais”, užmirštant, 
kad tie “florai” lietuviškai va
dinasi grindimis, nevalia marši
ruoti “strytais”, kai žino, jog 
vaikšto lietuviškai vadinamomis 
gatvėmis ir pan. Žinoma, čia, a- 
naiptol, niekas nesako, jog at- 
vykusis neturi ifiokytis anglų 
kalbos, tačiau išmoktų kelių žo
džių — jie neturi maišyti su 
lietuvių kalba... Tik tokiu atve
ju bus išlaikytas lietuviškumas 
naujųjų ateivių tarpe ir bus 
gražus pavyzdys seniesiems.

Pr. Al.

A. t A.
Benediktas Burokas

Mirė už žmonijos gerovę ir laisvę karo lauke, Vokietijo
je, Kovo 25, 1945 m. Jis buvo sužeistas tris kartus grumda
masis su priešais.

Mirdamas paliko dideliame nuliūdime motiną Apolioniją, 
brolius: Alfonsą ir Praną.

Jojo palaikai parvežti iš Vokietijos ir pašarvoti, šešta 
dienį ir sekmadienį, gegužės 21 ir 22 dienomis Wait 
kaus graboriaus įstaigoje, 197 Webster Avė., Cambridge, 
Mass. Laidotuvės iš Nekalto Pras. šv. P. Marijos įvyks pir
madienį, 10 vai. ryte* Po gedulingų Mišių a. a. Benedikto 
kūnas bus palaidotas Cambridgeiaus kapinėse. Leidžiant į 
duobę, bus militariniai atsisveikinta.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti paskutinį patarnavimą.

Nuliūdusi —— motina ir broliui.
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Miglota Ateitis

Amerikos lietuvių kata
likų vadovybė, lietuvių 
kultūriniams uždaviniams 
vykdyti, yra sudariusi 
Lietuvių Kultūros Institu
tą. Jis anima mūsų lietu
viškos ir krikščioniškos 
kultūros reikalus. Jų yra 
daug: lietuvių tautos isto
rija, menas, muzika, lietu
viškoji kalba, lietuvių

Ne tik Berlyno, bet ir Amerikos visuomenė per
nelyg džiūgauja dėl nuėmimo blokados, kuri per 11 
mėnesių mėgino badu priversti Sąjungininkų įgulas 
išsikraustyti iš vokiečių sostinės. Tas netikėtas rusų 
nusileidimas sudarė įspūdžio, kad Sąjungininkai lai
mėjo didelę pergalę, kuri padarys galą “šaltajam ka
rui”...

Kad ilgai kentėję Berlyno gyventojai džiūgauja 
dėl staigiai įvykusios atmainos, netenka nustebti. 
Taip pat dovanotina ir nepratusioms galvoti ameri
kiečių masėms, kad jos vien jausmais vadovaujasi ir 
natūraliai yra linkusios verčiau beprasmiškai džiū
gauti, negu kiek logiškiau pasvarstyti. Tačiau rim
čiau galvojantieji demokratijos vadai vis dėlto su
pranta, kad perdaug džiūgauti dar netenka, nes rusai 
gali suruošti tokių staigmenų, kad didelis džiaugsmas 
gali pasikeisti karčiu susirūpinimu. Tariamas laimėji
mas gal neužilgo pasirodys tik strateginiu rusų pasi
traukimu, po kurio įvyks atkaklus bolševikų puoli
mas. Tai paaiškės geg. 23 d., kai įvyks Vakariečių su 
rusais pasitarimas.

Dalykas toks, kad demokratijos vadai statys 
štai kokius griežtus reikalavimus:

1. Kad visa Vokietija būtų vienodai sutvarkyta 
demokratiniais pagrindais, su pilnomis laisvų žmonių 
teisėmis: religijos, žodžio, spaudos, susisiekimo, darbo 
pasirinkimo, balsavimo — lygiai kaip ir kitose demo
kratinėse valstybėse. Ši sąlyga iš pašaknų likviduoja 
komunistinę santvarką.

2. Kad rusų okupacijos zona būtų prijungta prie 
laisvos Vokietijos ir Sovietų armija iš ten išsikraus
tytų.

3. Sąjungininkai neištrauks iš Vokietijos savo mi- 
litarinių dalinių, nes jie turės prižiūrėt, kad bolševikai 
neišprievartuotų vokiečių laisvės.

Šie reikalavimai gal bus pastatyti švelnesnioj for
moj, bet jų esmė žada būt tokia kaip čia išdėstyta. Ne
tenka nė kalbėti, kad Maskva visus juos atmes ir pa
statys savo reikalavimus, kurie savo ruožtu bus ne
priimtini Sąjungininkams. Prasidės derybos, kurios, 
žinoma, nięko neišspręs, nes esminiuose dalykuose nė 
viena pusė nenorės nusileisti. Rusija nenorės atsiža
dėti komunizmo su jo nusistatymu pavergti pasaulį, 
o Sąjungininkai nusistatę Vokietiją nuo komunizmo 
išgelbėti. Tad lengva numatyti, kad įvyksianti Pary
žiuje konferencija paliks be pasekmių.

Kas toliau? Tenka atsakyti Churchillio pareiški
mu, kad ateitis paskendusi tamsiose miglose. Tad 
grįš “šaltasis karas” su pasikartosiančia Berlyno blo
kada? Gal būt. O gal įvyks tikrasis karas? Užkulisi
nės politikos “žinovai” kol kas dar jo nepranašauja. 
Sako, kad Maskva pasirinksianti tam tinkamą mo
mentą, gi tas momentas dar neatėjęs. Jis ateisiąs ta
da, kai vidujinis Amerikos gyvenimas susilauks eko
nominio ir politinio susmukimo. K.

ALRKF Pareiškimas
Amerikos Lietuvių R. K., ALRKF Valdyba paste- 

Federacija nemano, kad.bi, kad patsai klausimo 
jai ir kitoms Amerikos lie-įkėlimo būdas prieštarauja 
tuvių organizacijoms dera visų grupių susitarimo 
kištis į vidujinius ir gn- dvasiai ir reikalavimas, 
nai politinius tremtinių’mums atrodo, yra pagrįs- 

interesais, 
lietuvių 
momen-

Europoje, ar kitur, reika-itas partiniais 
lūs. Tačiau paskutinieji j- ko šiuo tragingu 
vykiai Vyriausiame Lie-'; tautos gyvenimo 
tu vos Išlaisvinimo Komi-'tu neturėtų būti, 
tete, liečią jo struktūrą iri ALRKF Centro-----t ,------------ Valdy- 
tautos vienybės klausimą,!bai yra visai aišku, kad 
atkreipė ir ALRKF dėme-J priimant Klaipėdos krašto 
sį ir tai dėl to, kad parti- atstovą, kaipo tokį, į VLI- 
niai VLIK-e ginčai bando-'K-ą, reiškia tepripažinti 
mi išpūsti ir Amerikos lie-’jam autonomijos teises, 
tuvių spaudoje, kad ir mū-;bet nesiekti visiško jo į- 
sų visuomenę į tuos gin-, jungimo į nepriklausomą 
čus įvelti.--------------------- I Lietuvą ir, be to, sudaryti

ALRKF Centro Valdy-į precedentą Vilniaus kraš- 
ba, 1949 m gegužės mėn. tui ir kitoms Lietuvos sri- 
11 d. laikytame susirinki- tims reikalauti atskirų 
me Chicagoje, nusistebėjo atstovybių.
patyrusi, kad kai kurios ALRKF, kuri nuo 1940 
Amerikos lietuvių grupės m. birželio 15 d. (Lietuvos 
tam tikrais savo lyderių'okupacijos) rūpinosi su- 
pareiškimais jau įsijun- jungti visas patriotines 
gia, į VLIK-ą sudarančių lietuvių grupes Lietuvos 
partijų ginčą dėl Klaipė-’išlaisvinimo darbui ir ku- 
dos lietuvių atstovo priė-'ri visuomet troško, kad 
mimo į VLIK-ą. [visi tremtiniai Europoj ir

bei tektų ruošti rezervatą, 
į kurį surinkę lietuvių tau
tos likučius, bandytų išlai
kyti paskutinę lietuvių 
tautos gyvybę. Tai būtų 
gėda, nepakeliama gėda.

Ne, šitokios gėdos lietu
vis sau neprileis ir jos ne
susilauks. Lietuvių tauta 
bus amžinai gyva ir gar
bingai atliks jai Dievo 

spaudos reikalai, mokslas,Iškirtą uždavinį. Tuo būdu 
lietuviškasis archyvas ir 
knygynas, lietuvybės vyk
dymas, lietuvių tautos, y- 
pač jaunuomenės, krikš
čioniškas švietimas ir au
klėjimas, krikščioniškųjų 
įpročių, tradicijų išryški
nimas ir ugdymas, krikš
čioniškojo aktingumo ska
tinimas ir t.t. Be to infor
macija apie lietuvių tautą, 
jos padėtį, siekimus ir kul
tūrinius laimėjimus kitų 
tautų, o ypač angliškai 
kalbančios visuo menės 
tarpe, santykių palaiky
mas su kitomis organiza
cijomis, įvairiausios rū
šies reikalingų spaudos 
leidinių paruošimas ir iš
leidimas ir kitokių šiai 
veiklai reikalingų dalykų 
vykdymas.

Lietuvių Kultūros Insti
tutas yra jau išleidęs ke
letą .stambių lietuvių ir 
anglų kaltomis veikalų a- 
pie Lietuvą ir parengs 
tremtyje lietuvių leidžia
mą lietuvišką katalikišką 
spaudą. Čia tenka dar spe
cialiai pažymėti apie Lie
tuvių Kultūros Instituto 
žinioje esantį Amerikos 
Lietuvių Kultūrinį Archy
vą, kuris turi surinkęs 
daug vertingos medžiagos 
iš lietuvių kultūrinės vei
klos, kurios aptvarkymui, 
kartotekos vedimui reika
linga taip pat ir lėšų, ly
giai kaip kad tų lėšų rei
kalinga ir kitų čia išvar
dytų dalykų vykdymui. 
Tai vis yra svarbūs, gyvy
biniai lietuviškos ir krikš
čioniškos kultūros reika
lai, kurie prašosi greito, 
tinkamo sprendimo ir vyk
dymo.

O gyvi mes norime būti, 
nors ir daug mums viso
kių pavojų grąso ir iš sve
timųjų pusės ir iš savųjų 
tarpo. Bet mes nesiduosi- 
me kitiems mus pasmaug
ti, nei leisimės patiems 
smugti,-save naikintis, pa
tiems savo budeliais būti. 
Mes žinome, kad, leisdami 
save naikinti, arba patys 

’ save naikindami, skau
džiai nusižengtume Die- 

* vui, kurs į pasaulį lietuvių 
. tautą leido ir jai atitinka- 
- mą uždavinį atlikti skyrė. 
> Tai būtų didelis nusižengi
mas ir pačiai lietuvių tau
tai, kurios dvasia, kalba, 
dainomis, muzika, rankų 
darbais ir bendrai nuosta
bia kūryba žavisi net pla
tusis pasaulis. Ir mes, Die
ve saugok, nenorėtume su
silaukti tokio stovio, kad 
pav. Amerikos vyriausy-

Vertė A. Maceina.

“NEUŽMUŠKI, TURIU 
MOTINĄ!”

audros, kaip jaunystės 
metais. Taigi melskis 
tikros širdies:

Avė maris stella.
Dei Mater alma 
Atque semper Virgo, 
Felix coeli portą!

Gal tau ir juokinga i 
rodys ,jei pasakysiu, kad 
tam jaunuoliui, kuris my
li Mariją, ir mokytis ge- 

kovoje gali šauktis dan-!”^u. sekasi. Nes kaip 
giškosios Motinos! Josios’ skaiscl0JJ Motina , Mo- 
vardas padeda nugalėti iritina nekaltytes apsaugo 
didžiausias aistras ir tuoiaavo ™kJLS!*los tyr?inS’ 
būdu geibi nuo pražūties. ,a^P

“Padėk man, Švenčiau
sioji Mergele!” • 
kada tik užpuola tave gun
dymai, ir pajusi, kaip Ma

Didžiojo Karo metu ba
varų kareivis netikėtai su
tiko prancūzų karininką. 
Kareivis pakėlė šautuvą ir 
jau norėjo šauti, kai kari
ninkas paskutinį akimirk
snį sušuko:: “Neužmušk, 
turiu motiną!” Bavarietis 
nuleido šautuvą. Jis nega
lėjo nužudyti priešo.

Laimingas jaunuolis, ku
ris šėlstančioje pagundų

iš
ji įneš savą kūrybos dalį į 
visos žmonijos gyvenimą, 
kurios nieks kits be pačios 
lietuvių tautos duoti žmo
nijai negali. Kaip vien tik 
rožė gali žydėti rožės žie
dais, kaip vien tik obelis 
gali vesti obuolius, kaip 
vien tik vynuogynai gali 
išauginti vynuoges, taip 
vien tik lietuvių tauta ga
li įstengti įnešti į pasau
lio žmonijos gyvenimą 
tai, kas jai Dievo yra skir
ta. Ir vargas tokiam lietu
viui, kurs eitų prieš šitą 
lietuvių tautos paskirtį, 
kurs priešintus šitai Die
vo valiai.

Turėdami tai galvoj, 
mes kviečiame visus lietu
vius būti sąmoningais, 
veikliais lietuviais ir viso
mis išgalėmis, darbu ir lė
šomis, remti kiekvieną ge
rą, lietuvišką pastangą, o 
ypatingai Lietuvių Kultu- ir Dievo 
ros Instituto veiklą, kurs 
atlieka pagrindinį darbą dos tavęs neužmirš, 
lietuvių tautos gyvenime. F

Tat į darbą! Tuoj įteik,vą, kuriuo leidosi į labai

kitur įsijungtų į bendrą

at-

i “Išminties sostas”, 
“Motina gero patarimo” 

22 šauk ^pinasi, kad jai ištikimi
i jaunuoliai rastų džiaugs
mo, gerai pildydami savo 

0 kas mokosi 
*, tam šis 

t darbas yra lengvesnis.
Į Jaunuolis, kuris pateka

- melskis, į, Skaisčiausios Mergelės 
kada tave prislegia likimo draugų būrely nebus joks 
smūgiai, ligos, kentėjimai, .bet dziaugs-

11 ****) **■ J''**-** , A'AU. •

rija, kuri niekad nepažino Pareigas, 
stiprina tave džiaugsmingai, *• . nnvnnci xr»*nnuodėmės, 

kovoje.
“Padėk man, Švenčiau

sioji Mergele!” •

Motina, ■■nuliū- mas..li«sįs < gyvenime, 
dusiųjų paguoda”, nieką-,nfi? 18 tl ro.’ “ ra ° Į}’ 

J r & _ ♦ rado gyvenimą ir sems iš-
JO VCL V VŽO AXk^ LA <4 A AA A A O* «w y . •

Kristopas Kolumbas lai- *JiešpaUes.- .................. -1 Tad jei kunoj mokykloj
ir savąją piniginę J auką! neaiškią kelionę, pavadi- kuo^im^Žrašyk^ųjų 
šiuo adresu: Rev. Ignatius no Sancta Mana ir lainun- lų’ 1 LK

Tad jei kurioj mokykloj

Albavičius, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero 50. Dl.

Lietuvių Katalikų

gai pasiekė ieškomą tiks
lą. Žmogaus gyvenimas i 
yra irgi jūra, kurioje nie-

narius. Ten patirsi, kokia 
tai galinga yra jėga, tikra 
aukštoji auklėjimosi mo-

yia. . . . p-orhinti Mari teAkcijos Fondas, kad nežeista smarkesnes. ky*įa’ J*™* vr“2tej Daug gėlių yra dedama 
J prie Marijos kojų. Bet 
gražiausia jai dovana, 
maloniausia gėlė yrą 
skaisti jaunuolio siela.

Taip, dangiškoji Motina! 
Mes jaunuoliai visi seksi
me Tavimi, kad per Tave 

Jura, Adomas, Ona, Vida pasiektume savo Viešpatį 
‘ *• ir Išganytoją.

Dilba, Adolfas, Olga,--------------------------------

Atvyko Daugiau Lietuvių 
Tremtinių | Bostono Uostų

Motto: <
Tautieti, nepamiršk tremti- į Dwight, UI.

nių .kurie dar liko stovyklose ir 
laukia Tavo pakvietimo. Užpil- Vytautas, į Brockton, Ma- nija, 
dyk garantijas ir siųsk BAL-'ssachusetts.
F-ui.

Š. m. geg. 18 d.
“General Howze” į Bosto- Y. 
ną atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Aleksa, Juozas į Oak- 
lawn, III.

Ancius, Mykolas į Chi
cago, UI.

Ambraziejus, 
Rozalija, Marius 
ark, N. J.

Antanaitis, Algirdas į 
Chicago, UI.

Antanaitis, Stasys į Chi
cago, III.

Aušrota, Vincas į Wood- cago, UI.

rutė, Aldona, Regina, Vy
tautas.} Cleveland, Ohio.

Malionis, Jonas, Geno
vaitė, Vilūne į VVorcester, 
Mass.

Miknevičius, Andrius, 
Viktorija į Cleveland, O.

Matyckas, Jonas, Jadvy
ga, Stanislovas į Brook
lyn, N. Y.

Mikstas, Antanas į Ar
lington, m.

Morkeliūnas, Bronius, į 
Madison, Nebr.

Mucinskas, Augustinas, 
Zofija, Algirdas, Vytautas 
į Brunside, La.

Miklasevičius, Ramutis, 
Danutė, Ona, Kazys į E. 
Saugatuck, Mich.

Obelenis, Zenonas, Sta
nislava, Laimutė, Silvija į 
Cleveland, Ohio.

Ozalas, Petras, Pranė, 
Marija, Pranas, Eugenijus 
į Richmond Hill, N. Y.

Paulavičius, Antanas, 
Bronislava, Irena, Anta
nas į Saint James, La.

Peckys, Vladas, Fausti
na, Irena, Laimutė, Algir
das, Genovaitė . RenfreW, 
Pa.

Petkevičius, Jaroslavas į 
Bamet, Vt.

Pronskus, Jonas, Domi
cėlė į Philipsburg, N. J.

Sajaukaitė, Veronika, į 
Eau Galle, Wisc.

Savelevienė, Elena, Ele- , 
na į Jackson, Mich.

Sendas, Mykolas į Eas- 
ton, Pa.

Slonskis, Boleslovas, Al
dona, Robertas į Florida, 
N. Y.

Smetonius, Jonas, Karo
line į Chicago, UI.

Statkevičius, Juozas, 
Bronius, Elena, Viktoras, 
Fridą į Linden, N. J.

Tamašauskas, Jonas 
Bronislava, Zinaida, Lai-- 
mutej Attol, Mass.

Varanka, Tadas, Elena į 
Chicago, III.

Vaskūnas, Vytautas, 
Vince, Vygantas į. Brook
lyn, N. Y.

Zilevičienė, Ona, Judita, 
Tadas į Brooklyn, N. Y.

Ziulpa, Jonas, Stefa, Bi
rutė, Laima, Irena į Ošk- ■ 
lawn, III.

Tremtinius pasitiko or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

ligelbijo nuo Sugrąži
nimo Lietuvį Tremtini

■»!

Birutė į Islington, 
Mass.

I Digrys, Juozas, Scholes-„Knezevičius, Viktoras, 
laivu'tika. Nijole į Brooklyn, N. ‘

Dobrovolskytė, Albina j' Ko"ce'.^n‘anas' į?8"*'
Bristol Conn Birute, Alvydas, Dalytennswi, LAjnn. Danutė į St Thomas, | Lietuvis tremtinys Paulikonis

Dragunevičius, Algiman- Minn. i Antanas atvažiavo laivu į U.S.
tas į W. Hartford, Conn. Į Kripas, Justinas, Justi- -

Dundzila, Adomas, Pet- na, Dale į Chicago, III. ’ rinant jo sveikatą rašte, kad jis 
ronelė, Antanas į Chicago, Kripauskas, Adolfas, serga džiova ir todėl pagal imi- 
111. Monika, Virginija į Cice- gracijos įstatymus turėjo būti

Gencius, Jurgis, Ona, ro, III. ^grąžintas.
Juozas į Custer, Mich. Kyeksas, Edvardas į!

Girdvainis,
Kęstutis, Marija į Chica
go, Ilt .neva, N. Y.

Girsienė, Jadvyga į Chi-

haven, N. Y. Gumauskas, Vincas, O-
Abrutis, Mečys į Yon- na, Vale, Algimantas, Sau- 

kers, N. Y. liūs į Chicago, III.
Batonas, Pranas, Ona, Jankauskas, Marija, Le-

Pranas, Saulius į Bryson onardas, Danguolė, Sau-
City, N. Carolina. liūs į Scranton, Pa.

Bačiulis, Antanas į Mid-. Januška, Antanas, Vero- 
dletoro, Mass. |nika, Aldona, Antanas į

Balčiūnas, Stepas, Mor- Brooklyn, N. Y.
ta į Stamford, Conn. i Jonušas, Bronius, Elz- 

Barzdauskas,_ Kazys, I- bieta į W. Springfield,

N. J. Juchnevičius, Edmun-
Bekys, Elena į Detroit, das, Wira į Elizabeth, N.

J- I

Jurgis, Jaunutis į Detroit,

Vincas, 
į New-

tautai gelbėti centrą, pra- rena, Jūratė į Bloomfield, Mass. 
šo visų tremtyje veikian
čių partijų ir organižacijų 
vadų nekelti tokių klausi
mų ar reikalavimų, kurie 
vienu ar kitu būdu pažeis
tų tautos vieningumą, taip 
reikalingą Lietuvos išlais
vinimo pastangose.

Stasys Pieža, 
ALRKF Pirmininkas

Leonardas šimutis,
ALRKF Sekretorius.

Jurgis, Ona, ro, III.
' Kyeksas, Edvardas į1 Katalikų organizacija N.C. 

Vytautas, Bronx, N. Y. , W.C. užsistojo už jį, dėl josios
Lakavičius, Petras į Ge- pastangų grąžinimas buvo su

laikytas, o pats ligonis pagul-------- • | - - - -Lembergas, Magdalena įgytas į ligoninę gydymuisi. Kai 
Melrose Park, UI.

Malcanas, Eduardas, Bi-
I jis pasveiks galės vykti toliau 
'į savo paskirimo vietą.

LDS SEIMAS

Mich.
Beleckis, Ignas, Marcela Jurgutis, Kostas, Elena, 

į Chicago, UI. Jurgis, Jaunutis į Detroit,
Bimsas, Jonas, Ona, Jo- Mich.

nas į Shaftsbury, Ver- 
mont.

Bulota, Jonas, Antonina, 
Gediminas, Laimutė, Ge
novaitė į Baltimore, Md.

Didzbalis, Adomas, Ona,

Kasniunas, Ieva, Vytau
tas, Vytautas į Chicago, 
ni.

Kirsa, Faustas į Stony 
Brook, N. Y.

Klova, Vincentas, Euge-
L

KUN. P. M. JURAS,
LDS Centro Pirmininkas

ANTANAS F. KNEIŽYS, 
Sekretorius

Birželio 26 ir 27 dienomis š. m., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj, Bradford St., Law- 
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 klausiniai.

- r. •-T'i-- * •



DARBININKAS 4

Pereitą sekmadienį "AŠ ESuI 

AMERIKIETIS” parade nesi
matė nei vieno lietuvio, nors 
ukrainų grupė perviršijo visas 
kitas grupes, apie 600 ar 800 
asmenų. Gal ir yra kiek nuo-) 
vargio dalyvauti parade, tačiau! 
yra verta ir garbinga. Iš anksto' 
reikia pradėti ruoštis 1950 m.,' 
kad ir mūsų lietuvių grupė tu- 
retų savo atstovus parade. b^TnyčLr ”
gia pagirti lietuvaitės, kurios __________
maršavo su Seton High Seserų) Pirmadienį, geg. 16 d., suka- 
Mokyklos skyriumi. Į ko dvieji metai nuo mirties J.

i E. Arkivyskupo Mykolo Cur- 
i ley. Dabartinis arkivyskupas, 
J. E. Pranas Keough, atnašavo 
gedulingas šv. mišias, kuriose 
dalyvavo ir mūsų klebonas, 
kun. dr. Mendelis. Lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje!

nelė Bubnienė. Paliko nuliūdi-1 
me vyrą ir užaugusią šeimą. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje.

Svetimtaučių CATHOLIC 
, FRATERNIT Y dr-ja priėmė 
. šv. Komuniją mūsų bažnyčioje 
j per šv. mišias 8:30 v. ryte. 
Buvo virš 200 vyrų ir moterų, 
kurie buvo prie Dievo Stalo, i 
Ši dr-ja kas metą aplanko šv.

Girdėjau, kad apie 200 lietu
vių važiuos į Annapolis. Mary- 
land Valstijos sostinę, sekma
dienį, geg. 22 d., pažiūrėti, kaip 
auga ten pasodintas Lietuvos 
ąžuolas. Tai bus 13-ta kelionė 
į Annapolis. Šįmet pasižadėjo 
dalyvauti šiose iškilmėse mūsų 
klebonas, kun. dr. Mendelis.

Ateities darbai: mergaičių va-' 
žaros stovykla, piknikas, užda
ros mergaičių ir moterų reko-' 
ekcijos (birželio ir rugpiūčio; 

mėnį).
Centro Valdybos rinkimai.: 

Garbės pirm. — Prel. J. Ambo- 
tas; dvasios vadas — kun. St. į 
Būdavas. Į naują valdybą iš
rinkta: R. Vasiliauskas — pir
mininkas, Aleksandravičienė — 
vicepirmininkė, p. Šimkus — 
1-as sekretorius, p. M. Baroly- 
tė, 2-as sek r., Sės. M. Augusta 
— kasininkė.

kaip neatėmė per 500 metų, 
nors daug kas ir bandė. Bet i 
aukos bus didelės, — nebus 
Kristaus žodžio skelbėjų! Lie
tuviai turi primieji išgirsti Die
vo balsą, šaukiantį į misijos 
darbą Lietuvoje ir kaimynų 
kraštuose!
— Dėkui visiems, kurie per 

šias Seseles ištiesėte savo ran
ką lietuviams tremtiniams. Bet 

'atsiminkite, kad dar 20,000 lie
tuvių tremtinių Vokietijoje lau
kia Jūsų pagalbos. Jei nepadė
site piems, tai jie bus išblašky
ti po pasaulį ir žus savo tautai 
ir katalikybei.

Pabaigęs šią didžios reikšmės 
kalbą J. E. vysk. V. Brizgys 
palaimino seimo dalyvius ir 

! darbus.
Sveikinimai: Kun. P. M. Ju

ras sveikindamas palinkėjo 
Dievo palaimos rėmėjų seselių 
darbams ir nurodė didelę Ame
rikos lietuvių misiją kataliky
bei ir lietuvybei. Visi mes turi
me būti Dievo įrankiais ir 
spaudos galybę panaudoti kovai 
su piktu.

Kun. K. Vasys sveikino Liet. 
Kunigų Vienybės vardu ir lin
kėjo sėkmės Vienuolyno dar
bams, kuriuos uoliai remia ir 
Kunigų Vienyk. Sveikindamas 
ir savo vardu, pabrėžė Seselių 
rūpestingumą ir garbingą drą
są; patarė vienuolyno koplyčios 
statymui paramos kreiptis į lie
tuviškas parapijas; pats paau
kojo tam reikalui 100 dol. To
liau sveikino Atholo kleb. kun. 
P. Juraitis. Marijonų Kolegijos 
vardu kalbėjo darbo prezidiumo 
pirmininkas kun. Bulavas ir 
pabrėžė reikalą paremti Sese
lių darbus tiek malda, tiek ma
terialine auka, kviesdamas per
traukos metu paaukoti koply
čios statybai. Kun. P. Dam
brauskas pasigėrėjo, kad Ame
rikoje pinigas — tik priemonė 
aukštiems tikslams.

A. Vasiliauskas
sveikinimo žodyje nurodė arti
mo meilės dėsnį, kurį sėkmin
giausiai gali įvykdyti tik orga
nizuota labdara. Didžiausi ge
radariai yra tie, kurie atiduoda 
patys save. Tai vienuoliai-ės. 
Vienuolės čia dirba po 16 vai.

1 per dieną be jokio atlyginimo. 
Bet ir jos yra žmonės, ir joms 

' reikalinga materialinė parama.
Tad visi turime jų darbus pa- 

i remti.
Tremtinys kun. Burkus dėko

jo tremtinių vardu už Seselių ir 
rėmėjų paramą.

Sveikino ir pinigines aukas į- 
teikė Gildos skjiiii, šiaip orga
nizacijos ir atskiri žmonės: 
Hartfordo skyriaus vardu —p. 
E. Kolandienė, Waterbury — p. 
M. Karnauskienė, Worcesterio
— p. M. Giraitienė, Mancheste- 
rio — p. Karpuškienė. South 
Boston
Britain tretininkių vardu —

1

Pikietininkų minia tirštai apsupusi laiko Philco 
Corporation įmones Philadelphijoje.

Naujosios Anglijos Nekalto Prasidš- 
ji mo Seserų Gildos 1949 m. Seimas

"Sekminių Vainikas” 
Baltimorės Dainos Draugija, 

vadovaujant poniai Lillian Ba- 
Ar k įvys kūpi jo s Labdarybės ker (Bekerskienei), dar kartą

Vajus, kurs užsibaigė treciadie- atsižymėjo meno srityje. Sek- 
nį, geg. 18 d., buvo j 
mingas. Mūsų parapija sukėlė Draugi jos 
arti $5.000.00. Kadangi visas Gustaičio 
darbas buvo atliktas laiškais. Vainikas” 
tai yra didelis nuopelnas mūsų Lietuvių Svetainė buvo beveik 
geraširdžių lietuvių, kūne paro- pilna žmonių. Daug prisidėjo 
dė tikrą užuojautą, kaip sene- prie teatro meniškumo neseniai 
liams. taip ir našlaičiams, kurių tremties atvykę mūsų vien- 
reikalams aprūpinti buvo daro- genčiai, kurių gražiai, aiškiai 
mas šis labdarybės vajus. skambanti lietuviška kalba

Kun. Bonaventūra Paulukas. džiugino kiekvieną esantį salėje
tėvas Dominikonas. atlankė dalyvį.
mūsų kunigus, kad pamačius, :
kaip yra tvarkomos novenos me.
pamaldos mūsų plačiai pagareė- tfpad/XnMs, Mari jo
jusio j šventovėje. Grįžo 1 a* no6 Petrutienės, rolę, o jos, tos 
shmgtoną antradieni, geg. 17 d. dukterg Ievut& roIę

gražiai išpildė, baigusi ūkio mo
kyklą. Ona Keženytė. Makaus
kų Emilija Kastutės Skirgailai- 
tės asmenyje, Leonas 
Alfonsas Adomaitis, 
Paplonskis, Albertas 
čius su Pranciška Šedbaraite ir 
Aldona Matukaityte išpildė ki
tas veikalo dalis. Dideli nuopel
nai dėl vakaro pasisekimo rei
kia skirti poniai Berthai Mačiu- 
laitienei, kuri tobulai išpildė 
Rozalijos Didžbalienės, Petrulių 
kaimynės mažažemės, našlės 
“pliotkarkos” vaidmenį. Anta
nas Dranginis, Petrulių bernas, 
ir gi parodė nepaprastų gabu
mų. Iš jauniausiųjų Geraldas 
Geležėlė, kaip Petrulių pieme
nukas, Antanėlis ir vertas pagi- 
rimo.

8an sek- madienį, geg. 15 d., Dainos 
nariai pastatė A. 

veikalą "Sekminių 
Nežiūrint lietaus,

BALTIMORE AMERICAN 
anglų laikraštyje sekmadienį, 
geg. 15 d., tilpo gražus aprašy
mas ponios Galinos Leonienės. 
Ten buvo nupasakota apie jos 
gyvenimą po komunizmo jungu.

Antradienį, geg. 17 d., palai
dotas su trejomis mišiomis a.a. 
Sylvestras Limbą. Paliko du 
pusbrolių: vienas gyvena Cur- 
tis Bay, Md., o antras Lodge 
Forest ar Sparrovvs Point, Md. 
Ligonis sirgo tik dvi dieni. Mirė 
po operacijos South Baitimore 
General ligoninėje.

Pereitą savaitę iš šv. Petro 
bažnyčios palaidota lietuvė, A-

DĖL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

Gate City Monument Co.'
GRANITE MEMOR1ALS

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

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

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

į pasirodė ■nuo- | r 
j« į ties jaui

tadienį už kenčiančią Lietuvą ir 
ten likusias seseles 
šv. Mišiose;

visi rėmėjai ir 
kviečiami palaikyti 

j lietuviuose Tėvynės

laikomose

Priimtos rezoliucijos:
pasveikinti garbės pirm. prel. 

J. Ambotą;
dalyvauti per ateinančius me* 

tus kiekvieno mėn. pirmą penk-

geradariai 
Amerikos 

meilę, vai- 
:kus leisti į lietuviškas mokyk- 
jlas, dukteris gausiai siųsti į 
Vienuolyno vasaros stovyklas ir 
visaip žadinti meilę ir atsidavi
mą Lietuvai;

šeimose ugdyti pašaukimus į 
aukštesnę tobulybę ir turinčias 
pašaukimą mergaites kreipti į 
šią kongregaciją Dievo garbei 
ir Tautos gerovei;

valdyba įgaliojama sudaryti 
naujos koplyčios statymo komi-

Tęsinys 8-tame pusi.

I

i

SENSACINGAI NAUJAS 
IR SUTAUPYSIT 025!

Pamaldos. Ketvirtasis N. An
glijos N. P. Seserų Gildos sei
mas įvyko 1949 m. gegužės 15 
d. Nekalto - Prasidėjimo Vienuo
lyne, R. F. D. 2, Putnam, Ct. 
Seimas prasidėjo 11 vai. J. E. 
vysk. V. Brizgio celebruojamo- 
mis šv. Mišiomis. Gražų pa
mokslą apie geros katalikiškos 
spaudos reikšmę pasakė kun. 
P. M. Juras.

Spaustuvės pašventinimas. 
Po iškilmingų, su dideliu skoniu 
seselių paruoštų pietų gausūs 
svečiai su šeimininkėmis vie
nuolėmis nusileido į vienuolyno 
rūsį, kur stovi naujos spaustu
vės mašinos. Spaustuvę pa
šventino jos įsteigėjas - funda
torius, žymus spaudos darbi
ninkas ir rėmėjas kun. P. M. 

'Juras. Poetas J. Aistis - Alek- 
: sandriškis įspūdingoje prakal
boje pabrėžė, kaip aklas gam
tos jėgas ir technikos išradimus 
žmogus gali panaudoti ir staty
mo ir griovimo darbui. Kalbėto
jas linki, kad šiandien čia šven- . 
tinama spaustuvė tranautų gė
rio idėjoms skleisti, kad čia < 
spausdinsimos knygos bei laik- , 
raščiai neštų meilės ir tiesos 
žodį lietuvių visuomenei, o per 
ją tarnautų ir visai žmonijai. 
Fundatoriui kun. P. Jurui, nu

mirkusiam ir paaukojusiam jau 
nebe pirmą spaustuvę, dėkoja 
ir linki dar ilgus metus darbuo
tis lietuvių tautai.

Išklimingas posėdis. Iškilmin-

į

Vilkas, 
Alfonsas 
Juškevi-

Programa
Vakaro programoje gražiai 

i DAINOS ŽIEDAI, 10- 
jaunamečių narių choras,

J kurs išpildė kelias liaudies dai-

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVC. 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 M£-
NĖŠIO 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.

neles. Iš prityrusių dainininkų 
tenka paminėti Klementą An- 
driekų, Jurgį Galkauską, Anta
ną Dranginį ir Eleną Murch- 
land. Dainos taip ir šokiai visus 
žavėjo lietuviška dvasia. Prie 
šokių prisidėjo su armonikomis 
Algimandas Kazakevičius ir 
Kazys Stuper. Po vaidinimų 
buvo pasisvečiavimas ir šokiai. 
Salėje galima buvo pastebėti 
didelis skaičius tremtinių. Tik
rai džiugu ir malonu matyti 
tiek mūsų tautiečių, jau atvy
kusių iš tremties į Baltimorę. 
Viso vakaro nuotaika buvo be 
galo maloni, lietuviška, teikian
ti džiaugsmo kiekvienam mylin
čiam savo tautą ir kalba. Svei
kiname vakaro rengėjus. Pagei
daujama, kad ir daugiau tokių 
vakarų turėtume ateityje. Visi 
lietuviai, ypač tremtiniai, laiky
kimės vienybės, kad mūsų tau
ta nežūtų.

"DARBININKO” Adm..
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

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

Vardas

Adresas

Jnons Kshsbs
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington SSRS 
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

gą Seimo posėdį atidarė Vie- , 
nuolyno Vyresnioji Motina M. ; 
Aloyza, sveikindama čia atvy- j 
kusius: J. E. vysk. V. Brizgį, , 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie- , 
nybės pirm. kūn. Vasį ir visus , 
gausius svečius. Po J. E. vysk. , 
V. Brizgio atkalbėtos maldos 

; kongregacijos Dvasios Vadas 
kun. St. Būdavas pasidžiaugė 
gausiais svečiais ir palinkėjo, 
kad rėmėjų skaičius didėtų ir 
remtų aukštus vienuolyno tiks- 

i lūs. Į garbės prezidiumą pa
kvietė J. E vysk. V» Brizgį, 

i kun. Vasį, kun. P. Jurą ir Dr. 
J. Leimoną; į darbo prezidiu
mą pirmininku kun. Bulavą ir 
nariais p. V. Šimkienę ir p. M. I 
Karnavičienė; į sekretoriatą p. 
Lapšienę ir-V. Kulboką; į re- 
zoliucijų komisiją kun. St. Bū- 
davą, p. A. Vasiliauską ir sės. 
M. Feliciją; į mandatų komisi- 

i j ją p. M. Barolytę, p. A. Bartkų 
ir sės. M. Celiną. •

J. E. Vysk. V. Brizgio kalba. 
Aukštasis svečias savo kalboje 
plačiai nušvietė šio vienuolyno 
darbus ir reikšmę praeities ir 
dabarties gyvenime ir nurodė 
ateities uždavinius. — Jūsų vie
nuolynas brangus mano širdžiai 
ypač dėlto, kad jo steigėjas yra 
busimasis mūsų amžiaus šven
tasis ark. J. Matulevičius ir 
kad is vienuolynas — Lietuvos) 
vaikas, — kalbėjo Garbingasis 
Svečias. — Jau Lietuvoje jus 
gerbė už jūsų darbus: mokyk 
las ir labdarą. Jūs čia juos dir
bate toliau: rengiate moterų re
kolekcijas, mergaičių vasaros 
kolonijas, globojate senelius, a- 
tidarote spaustuvę. O lietuviai 
tremtiniai Vokietijoje labiausiai 
žino gerą Jūsų širdį; tai gausūs 
afidevitai, darbo sutartys, kurių 
jūs išprašote net ir iš nelietu
vių, siuntiniai ir visa eilė pri
glaustų bei šiaip sušelptų trem
tinių. Ir visa gera darote savu 
lietuvišku žodžiu. Neteisybėj 
kad Amerikoje žmonės tik dole
rius gaudo: čia žmonės daug 
dirba ir uždirbę patenkina ne 
tik savo, bet ir artimo reikalus, 
gausiai aukodami labdarai ir 
misijoms. Padėka ir garbė 
jiems už tai! Bet tai dar ne 
viskas: reikia, kad kilnius vie
nuolyno darbus remtumėte ne 
tik doleriais, bet ir žmonėmis. 
Tėvai! Savo vaikams rinkite 
pirmiausia ne žemės turtą, bet 
išugdykite sveiką katalikišką 
ir lietuvišką vaikų dvasią ir 
duokite jiems mokslo! Ugdyki
te daugiau dukterų, pašauktų 
kilniam vienuolyno gyvenimui. 
Gaivinkite lietuvišką dvasią, 
religiją, dorovę savo tautos kul
tūros turtais. Grįžę išvaduoton 
Tėvynėn rasime baisų vaizdą: 
po 2, 3 metų ten gali nelikti nė 
vieno kunigo. Tiesa, lietuvių 
tautai tikėjimo, niekas neatims, ratinės ir materialinės naudos.

ilgesniame'

p. Karpuškienė.
— p. V. Šimkienė; New 

P-
O. Radzevičienė ir kitų vietovių 
organizacijų atstovės,-ai.

Telegramomis bei raštu svei
kino: Tėvai Pranciškonai iš 
Maine, Dr. O. Labanauskaitė, 
Worcesterio Vyčiai, P. Skeltis, 
Čikagos Gildą (auka 100 dol.),
P. Bražinskai, kun. Matutis.) 
Sveikino ir į amžinus narius į- 
stojo, paaukodami po 100 dol.: 
p. Milienė (No. Andover, Mas- 
sachusetts), p. Saukaičiai 
(Bristai, Conn.), p. M. Petraus
kas (Bristai, Conn.); pirmieji 
amžini nariai iš tremtinių tarpo 
p. J. ir M. Kriščiukaičiai.

J. Aistis - Aleksandriškis per
skaitė praeito seimo protokolą, 
kurį seimas priėmė be pataisų.

Centro Valdybos veikimo a- 
pyskaitą ir būsimųjų darbų pla
ną pranešė sės. M .Augusta. 
Kongregacijos Gildą turi apie 
500 narių ir 2000 šiaip rėmėjų. 
Jiems visiems ir ypačiai "Dar
bininko” redakcijai už sėkmin
gą propagandą vienuolyno rei
kalams ji nuoširdžiai dėkojo. 
Lietuvių susiartinimo švente 
gražiai pavykusi ir davusi mo-

Šis “Išimtinai Universal” pečiukas išverda 
viską gardžiai su elektra. Dvi vietos virimui ant 
viršaus. Vidus gana didelis 22 svarų kalakutui 

iškept. Suglaustas (telpa į mažą vietą)... paran
kus (karštis kontroliuojamas svičium)... 

vėsus (neprišildo virtuvės)... idealus kate- 
džiams, vasaros kempėms ir paprastoms 

virtuvėms.
Įsijungia į A. C. srovę... Pamatykit tuojau!

BUVO 084.95

DABAR $CQ.95
TIKTAI įj

PARANKI
ŠEPUKft

DAIKTAMS
Visa plieninė, dviejų lentynų 
šėpukė daiktams yra tinkamo 
aukščio pastatyti po Universal 
Pečiuku. Jon galima sudėt 
keptuves ir puodus kuomet 
nevartoji.

tiktai $15.00

Įmokėkite tiktai $5^95 mėnesį po $5.17

EDISON SHOP ARTI JOS 
Viena yra jūsų kaiminysteje

Ji



Penktadienis, Gegužės 20, 1949 DARBININKAS
• J. Kuzmickis

Įvair umėliai
Nuo Japonijos ligi Lietuvos ir Sibiro. — Lie

tuvaitė laukiasi pagalbos. — Kas laukia laiš
kų iš Lietuvos, tas turi skaityti "Tiesą". — S. 
Rusijoje “dienų pergyventi — pereiti dyku-

Hirohito apie pralaimė
jimą. Japonijos imperato
rius Hirohito ne taip se
niai turėjo pokalbį su a- 
merikiečių žurnalistais. 
Pokalbio metu Mikado 
prasitarė, jog dalykų es
mėje jis savo krašto pra
laimėjimo nelaikąs labai 
didele blogybe. Jo nuomo
ne, pralaimėjus karą, ja
ponai turį progos daug ge
riau pažinti amerikiečius.

Vis tie laikai kalti. Kiek
vienas amžius turi savo 
negerovių ir klaidų. Ta
čiau daugeliui atrodo, kad 
seniau buvę kur kas gė
riau.

Susidomėję skaitome to
kį pranešimą:
— Šiandien laikai yra 

blogesni, nei seniau. Vy
riausybė yra bejėgė; sune- 
galėjimas visuotinis; kiek
vienas rašo knygą; vaikai 
neklauso tėvų...

Rodos, nieko nepaprasto, 
o tačiau---------

aukščiau duota ištrauka 
paimta ne iš šių dienų 
spaudos: ji nurašyta iš 
5,000 metų senumo egip
tiečių papiruso...

Britai patenkinti svetim
taučiais. “Fact”, Anglijos 
darbiečių mėnesinis, biule
tenis, rašo: “Nevisuomet 
įvertinama, kaip rimtai 
prie britų pramonės prog
ramos realizavimo prisi
deda svetimtaučiai darbi
ninkai”.

Biuletenio tvirtinimu, 
dabar Anglijos ūkin įjung
ta 70—80,000 buv. lenkų 
karių, 76,000 E.V.W. (Eu
ropos savanorių darbinin
kų) ir 8,000 ukrainiečių. 
Iš jų žemės ūkyje dirba 
29,000, anglies kasyklose 
— 11,000, namų ruošoje— 
7,500 ir tekstilėje — 3,000.

S. Rusijos kurortuose. 
Prieš kiek laiko buvo pa
skelbta, kad S. Sąjungoje 
gydosi Bulgarijos komu

nistų galva — Dimitrov. 
Dabar sužinome, jog ten 
pat gydosi Wilhelm Pieck, 
vokiečių sukomunistintos 
socialistų partijos žvaigž
dė. Kaip komunistinė 
spauda praneša, jis jau 
trys savaitės gydosi vie
noje Rusijos sanatorijoje.

Lietuvoje leidžiama ‘Tie
sa’ (š. m. balandžio 17 d. 
90 nr.) praneša, jog S. Są
junga ieško daugiau ligo
nių:

“Kaip pranešė TASS-o 
korespondentui VPSCT 
kurortų, sanatorijų ir po
ilsio namų valdybos virši
ninkas drg. A. I. Čižinas, 
profesinės sąjungos nu
siųs ilsėtis bei gydytis 
daugiau kaip pustrečio 
milijono darbininkų ir tar
nautojų.

“...Didelis dėmesys ski
riamas siekiant išplėsti 
kurortus, sanatorijas ir 
poilsio namus rytiniuose 
šalies rajonuose. Tam tik
slui asignuota daugiau 
kaip 80 milijonų rublių. J- 
rengiamos sanatorijos bei 
poilsio namai Urale, Sibire 
ir Tolimuosiuose Rytuo
se.”

Pažiūrėsim, kiek laiškų 
sulauksime iš tose vieto
vėse gydomų lietuvių!

Pagalbos — SOS! “Tie
sos” 46 nr. (vasario 25 d.) 
skaitome aliarmuojantį 
laišką iš Londono (tur 
būt, Anglijos). Jį pasira
šiusi Stasė Vasiliauskaitė. 
P-lė Stasė beviltiškai šau
kiasi pagalbos:
— Rašau iš Londono pe

reinamosios stovy klos. 
Mus čia laiko ir niekur 
neišleidžia, parduoda įvai
riems Kanados, Australi
jos ir kitų šalių pirk
liams... Mane pardavė Ka
nados pirkliams. Už tar
naitę turėsiu dirbti vienus 
metus, o toliau nežinau... 
Mieli tautiečiai! Mes šau-

CAMBRIME, MASS.

Kinų naeionalistų karys sėdi prie savo mulų ant 
grindinio prieš Cathay viešbutį Šanghajuj ir laukia 
įsakymo vykti prieš raudonuosius.

<

r---r- į į $

ja. Pirmadienį, gegužės 30 d. 
mūsų parapijos vaikučiai pri
ims pirmąją šv. Komuniją. Bir
želio 13 d. 4-tą vai. po pietų 
mūsų bažnyčioje lankysis vys
kupas J. McNulty ir suteiks šv. 
Sutvirtinimo sakramentą.

šokiai.

Nekilto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Parenkime Uos Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. 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 — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

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

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

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

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convent
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Sekmadienį, gegužės 8 d., N. 
P. bažnyčioje, susijungė mote
rystės ryšiais p-lė Josephina 
Bakšiūtė su p. Alfonsu Juš- 
kausku. Šių jungtuvių liudinin
kais buvo: p. A. Andrews ir 
p-lė M. Bakšiūtė. Vestuvių ban- 
kietas įvyko L.C. klube. Jauna
vedžiai praleisti medaus mėne
siui išvyko į Washington, D.C. 
Linkime jaunavedžiams, p.p. A. 
J. Juškauskams laimingiausio 
vedybinio gyvenimo.

kiamės jūsų pagalbos. Gel- geriau, jei įvestų skyrių: 
bėkite nors tuos, kurie Ii- Jie laukia laiškų iš Lietu
ko lageriuose...” i vos... Kalbėjau su keliom

Nors netoli Londono gy- dešimtim tremtinių, kurie 
venų, negirdėjau, kad čia siuntė po kelis laiškus į 
būtų pereinamųjų stovyk- Lietuvą, bet jokio atsako 
lų, kur būtų pardavinėja-;negavo, nors jų paštuose 
mos lietuvaitės Kanados jokių 1__
ar Australijos pirkliams. į kaip skundėsi St. 
Man rodos, niekas čia irdiauskaitė, nesėdi 
apie tokius “pirklius” ne
girdėjo.

Viena žinau; Vokietijos! 
stovyklose gyveną žmonės* 
deda įvairių pastangų, kad' 
tik galėtų įvažiuoti į Ka-! 
nadą ar Australiją.

O dėl piliečių Lietuvoje... 
Lietuviai, jei galėtų, ke
liais ateitų į Londoną ar 
Kanadą ne tik iš Sibiro, 
bet ir Lietuvos miškų ir 
kalėjimų. Dėl to jie p. Sta
sės šauksmą supras lygiai 
taip, kaip kiekvieno ko
munistų agitatoriaus rėk
smingas kalbas apie “su
puvusius reakcijonierius” 
ir k.

Geriausia būtų, kad Ka
nados lietuviai atkreiptų 
dėmesį į šios lietuvaitės, 
jei tokia tikrai į Kanadą 
atvažiuos, palinkimus ir, 
jeigu jai bus neįmanoma 
ten gyventi, gal padėtų 
susirasti informatorių iš 
už geležinės uždangos. Gal 
būt, žurnalistas Pr. Aiže
nas iš Toronto ką nors į- 
domaus sužinos: mes ne
galime leisti “kankinti” 
savo mergaitės: širdis 
plyšta skaitant jos SOS...

Pavyzdingas rūpestin
gumas. Lietuvių komunis
tų organas “Tiesa”, kuris 
turi nepaprastai daug dar
bo, aiškindamas įvairiau
sius liaudies priešus, paro
dė nepaprasto rūepstingu- 
mo: štai, tos Tiesos 46 nr. 
pranešama M. Jurkšienei 
(gyv. Lehrte b/Hauau), 
kad jos pažįstama Zita 
Žitkutė gyvenanti Klaipė
doje, Salomėjos Neries gt. 
Nr. 16 ir svarbiausia — 
“parašė Jums laišką”.

Gal būtų labai moder
niška ir praktiška, jei 
“Darbininkas” ar “Drau
gas”, leidžiami JAV, įves
tų skyrių: Kas kam šian
dien parašė laišką... O dar

Šiomis dienomis, grįžo iš li
goninės p. J. Bardauskas. Jis 
kurį laiką buvo Cambridge 
miesto ligoninėje, bet dabar, 
sveikatai sustiprėjus, grįžo į 
namus. Linkime p. J. Bardaus- 
kui greitai pasveikti.

“komitetininkų”, 
Vasi- 

nesėdi (“Tik 
vėliau sužinojau, kad lage
rio paštą tvaiko kažkoks 
Tijūnas, kuris sunaikina 
visus į Tėvynę siunčiamus 
laiškus” — skundė ji Seli- 
genstadto stovyklos admi
nistraciją).

Pagaliau, ~ norisi “Tie
sai” su apgailestavimu pa
sakyti, jog jeigu Vokieti
jos paštas neparodys nuo
vokos, M. Jurkšienė Zitos 
Mitkutės laiško negaus. 
Kodėl? Netikslus adresas: 
Lehrte yra bei Hannover 
(britų zonoje), o Hanau— 
visai kitame Vokietijos 
krašte (amerikiečių zono
je)...

Per daug tiesos. Sovietų 
literatūros kritikas Gri- 
bačev, kurio kritika pra
žudo ne vieną rašytoją, la
bai pasipiktino poetės Ali- 
ger eilėraščiu. Dėl ko? Ne
žinau; paskaitykim, gal 
suprasim:
Dieną pergyventi — pereiti 

dykumas.
Į veidą muša dykuminis, aštrus 

vėjas.
Nėra kur eiti nei su kuo 

pasikalbėt.
Ką veikti? Nulenkti galvą? 
Nutilti žmogiškam bejėgišku

me?
Vis tiek—nėra kuo gintis. 
Nei kam sušukt: “Padėk!“ 
Ir kas iš oazės! Net jei yra,— 
Nei vandens, nei medžio, nei 

šešėlio...
Nusivylusį apgaudinėja šviesa 
Ir tiktai miražas palengvina...

Būtų daug aiškiau, jei 
Aliger sušuktų Vlado Šlai
to žodžiais:
Mano krašte raudonos vėliavos, 

lyg žaizdos. '
Ir kaminai, rankas apdegusias 

iškėlę,
pro griaučius mirusių namų į 

naktį klykia.
Raudonos vėliavos botagais 

plaka '
mano žaliąsias lygumas...

Jau kuris laikas serga p. A. 
Malinauskienė, kuri randasi sa
vo namuose. P.p. Malinauskai 
yra savininkai Mayflower Be
verage Co. Linkime p. A. Mali
nauskienei greitai pasveikti.

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

Jaunų Vyrų klubas 
cius, U. Staskus, V. Grinevi-' rengia šokius gegužės 21 d., 
čius, C. Nekrošius, J. Stukas, J. L.A.P.C. salėje, 134 Schuyler 
Healy ir A. Vincent. C. Maro-' Avenue, Kearny, N. J. 
šiūtė gražiai padainavo keletą; 
dainų, jai pianinu pritarė L.
Stukas.

Pusryčių vedėjas buvo Petras 
Velevas.

Kviečia visus atsilankyti.
AE.S.

VATERBURY, CONN.

Pamaldos. Sekmadienį, gegu
žės 22 d., 3 vai. po pietų įvyks 
įspūdingos Šv. Panelės apvaini
kavimo pamaldos su procesija, 
kuriose dalyvaus visos sodalie- 
tės.

Pirmoji vaikučių šv. Komuni-

Pramogėlė tremtinių naudai
Sekmadienį, gegužės 22 d., 

1:30 vai. po pietų, LDS 5 kuo
pa rengia kortavimo pramogė
lę pas p.p. Žemaičius, 378 Wil- 
son St. Pelną skiria lietuvių 
traemtinių naudai.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti.

nat urally, it’s...
AUTOMATIC
NEW TAPPAN 

GAS RANGE

Šiomis dienomis atvyko iš 
tremties p.p. P. M. Eidmitai, 
sūnus Ronaldas ir duktė Milda. 
P.p. Eidmitai apsigyveno Cam- 
bridžiuje pas p.p. Daujotus. 
Taip pat atvyko p.p. A. O. Jod- 
kai, sūnus Vytautas ir duktė 
Ebilija. Jodkai apsigyveno 
Cambridžiuje pas p.p. Malinaus
kus ir p.p. Pilkonius. Pas p.p. 
Zaveckus atvyko iš tremties p. 
J. Sinsinas. Sveikiname atvy
kusius tremtinius ir linkime lai
mingai sukurti naują gyvenimą 
laisvoje Amerikoje.

A. Daukanto krautuvėje, ran
dasi laiškas iš Vokietijos p. 
Kapčiui. Prašomas atsiimti.

Sekmadienį, gegužės 8 d., Ro- 
berts mokyklos auditorijoje į- 
vyko prakalbos, kurias surengė 
bendrai Cambridge lietuviai. 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo p.| 
V. Sidzikauskas. Taipgi kalbėjo; 
adv. A Shallna, p. P. Kaladė,! 
adv. J. Grigaitis, p. J. Sinsinas, 
p. A. Jodka ir p. J. Turauskas. 
Tarybos reikalams surinkta 
65 doleriai. Apmokėjus išlaidas, 
pinigai pasiųsti tarybai.

Birželio 12 d. mūsų parapijo
je, įvyksta primicijos kun. Pet
ro Remeikos. Kun. P. Remeika 
birželio 5 d. bus įšventintas 
kunigu Hinsdale, Illinois, o bir
želio 12 d. atlaikys primicijų 
šv. mišias mūsų bažnyčioje. Po 
mišių parapijos svetainėje, jau
nojo kun. P. Remeikos pagerbi
mui įvyksta bankietas. Kviečia
me Cambridfiečius iš anksto 
rengtis dalyvauti kun. P. Re
meikos pagerbimo bankiete. | 

A. D.

I

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugiją imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų .kad su pirmais naujo darbo me
tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra rei
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėjų. Rėmė
jų vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Patys sto
kite talkon ir kitus paraginkite.

Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pirmais me
tais knygų už $7.50. Jos bus visos naujos. Pirmoje eilėje numa
toma spausdinti prof. J. Balio “Istoriškus Padavimus”, paskui 
prof. A. Vaičiulaičio novelių naują rinkinį ir t. t.

Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00. 
Amžinieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00, Garbės Rėmėjai au
koja $100.00 ir Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00 ar 
daugiau. Jie visi kas metai gauna naujų,knygų už $7.50.

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

Rev. C. A. Matulaitis, 2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, Ilt

Pagerbė Motinas, šeštadienį, 
gegužės mėn. 7 d., 5 vai. po pie
tų moterų sodaliečių choras, 
vadovaujamas seselių pranciš- 
kiečių, gražiai išpildė motinoms 
pagerbti muzikalinę programą 
laike J. Stuko Radio Valandos 
programos per U.E.V.0 radio 
stotį.

Vyčiai. Gegužės 8 d. 8 vai. 
ryto 90-tos kuopos vyčiai ben
drai ėjo prie šv. Komunijos mo
tinų intencija per šv. Mišias, 
kurias, atnašavo jų dvasios va
das, kun. D. Pocius. Per šias 
šv. Mišias gražiai giedojo mote
rų sodaliečių choras.

Po šv. Mišių buvo bendri pus
ryčiai šv. Vardo salėje. Laike

Kalbant apie namų džiaugsmą, 
pažiūrėk į naujų pilnai automatiškų 
Pečių — kokio dar iki šiol nebuvo 
taip gražaus, taip parankaus, taip 
greitai verdančio-kepančio ir taip 
taupaus! žiūrint j jo grožį ir iš
vaizdų, pats valgis darosi daug 
skanesnis.

i

automotic GAS 
freedom for you. 
>u're owoy.*

Vitaminą Taupanti Numeriai — A 

dydis pritaikintas kiekvienam dalykui.
(imant Simmej sėt ir Mighty mite burnerius. 
Visam amžiui garantuotas.

Visuolite Krosnis — Didelis, visas chromijuni 
apmuštas. Vietos kepti šešiemų pajams.

Pyrsglas Unitą — Tinka ant burncrių, užlai
ko šiltų maistų, lengvai verda.

RLUS... išimtinai TED-U-SET — visi reika
lingi kontroliai dėlei automatiško virimo... 
švarus - greitai kepantis... didelė vieta po
dėliui... nuimamos apatinės dalys ir daug 
kitų pilnai automatiškų naujų įrengimų 
Tappan. GASINIŲ pečių, kuriuos- jūs "mėg
site pasirodyti".

PAMATYK VISUS
SKIRTINGUS NAUJUS 

AUTOMATINIUS GAS1NIUS PEČIUS

BOSTON COHSOUOATtB GAS **M*
1OO ARLINGTON STRIKT • HUbbard 2-7600

*

or of Our Nooretf Office, or Your Co-operatinį Got Applione. Doo'or
NEAR "OUIZZING THE WIVES“ weekdoy$ WNAC 10:00 AM. 

•’V/HATS MY NAME’’ Scturdoys WCOP 11.-30 AM.
6
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LAKREMCE, MASS. ! JAV LIETUVIŲ RA&Y- 
________ i TOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Svarbus LDS Susirinkimas.! NEW YORKE
LDS 70 kuojas susirinkimas į- 
vyks gegužės 20 d., tuojau jx)
gegužinių pamaldų šv. Pranciš- šytojų Draugijos vicepirminin
kams parapijos salėje. 94 Brad- ko J. Tysliavos bute. New Yor- 
ford St. ke, įvyko antrasis rašytojų su-

I važiavimas.
neseniai iš
plunksnos darbininkų, 
tarpe ir Kanados Liet. Rašyto
jų D-jos pirmininkė Marija 
Aukštaitė. : _

Suvažiavimui, kuris tęsėsi ii- rinkti šie rašytojai:

6
padarė pusryčius taip sėkmin
gas šios jaunuolės: H. Judzent, 
R. Anton, E. Žiūkas, M. Šukiū- 
tė, P. Ruseckiūtė, L. Leskus, 
M. Šemeta. Visoms visų moti
nėlių vardu tariama nuoširdus 
ačiū. M.

'ir kt. kraštų lietuviškąja spau- 
!da. užjūrio rašytojais, organi
zacijomis* ir pavieniais ar-iueni- 
mis.

Apk Lietuvių Kultūros Fon
dą pranešė neseniai iš tremties/ 
atvykęs to fondo pirm. L. Do
vydėnas. Išsisklaidant lietu

viams įvairias pasaulio šalis. 
Fondo Centras perkeliamas į 
JAV. šiuo metu Kultūros Fon
do apygardos jau įsisteigė Aus
tralijoj ir Kanadoj, šalia esamų 

. - j- n 'dabartinių Centro Valdvbos na-Š. m. gegužes m. I dieną Ra-; . ,nų — pirm. Dovydėno, St. Les- 
kaičio ir Vyt. Alanto — pa
kviesti D-jos nariai — A.

Tysliava. Ta pro- 
Fondo pirm, pra-

NEI BBTAIH. CONN

Vai-
čiulaitis ir J.
ga Kultūros 
nešė, kad JAV-se organizuoja
mas kultūros žurnalas, knygų 
leidimas ir jų platinimas.

i
j Į naują draugijos valdybą iš- 

pirm. J.
gą jiopietę. pirmininkavo D-jos Aistis, vicepirm. — J. Tysliava, 
pirm. J .Aistis, sekretoriavo A.; sekr. St. Būdavas, ižd. K. S. 
Vaičiulaitis. Draugijos pirmi-, Karpius ir narys prof. V. Kre- 
ninkas apžvelgė praeitųjų me- j vė-Mickevičius. Į revizijos ko
tų veiklą. Ypač buvo per tą lai- misiją — pirm. A. Vaičiulaitis, 
ką stipriai organizuotas trem-(nariai — St. Zobarskas ir L. 
ties rašytojų atkvietimas į Žitkevičius.
JAV. parūpinant garantijų iri Įvairiems spaudos reikalams 
t.t. Paruoštas literatūros alma-J vykdyti taip pat sudaryta ko- 
nachas. kuris atiduotas spau- misija — L. Dovydėnas. A. Vai
dai. Tačiau paaiškėjo, kad ke- čiulaitis. J. Tysliava ir L. Žit- 
letas rašytojų ir jų šeimos dar kevičius.
neturi jokių dokumentų išvykti' Apie Kanados Liet. Rašytojų 

Malonėkite dalyvauti — bus į užjūrio kraštus. Nutaita ir Draugiją, liet, kultūros sąlygas; 
svarstomi svarbūs reikalai. Į šiais likusiais, nedelsiant pas:- aname krašte 
susirinkimą taip pat yra kvie- rūpinti. pranešė Marija Aukštaitė.
čiami draugijų nariai ir šiaip D-jos sekretorius St. Būdavas į Be šių visų reikalų suvažia
vusi parapijiečiai, kurie tk do- pranešė, kad buvo palaikomas vimo dalyviai gyvai tarėsi apie 
mities parapijos veikla. glaudus ryšys su JAV, tremties' rašyto jo būklę emigracijos

Susirinkimas svarbus, nes ja
me bus svarstomi mūsų koloni
joj biršelio 26 ir 27 d.d. įvyks
tančiam LDS Seimui pasiruoši
mo reikalai. Mūsų kolonijai šie
met tenka garbė turėti pas sa
ve šios organizacijos seimą. Tu
rime tam iš anksto pasiruošti. 
Tad dalyvaukime visi šiame su
sirinkime.

Jame dalyvavo ir 
tremties atvykusių 

kurių

ALRKF skyriaus susirinki
mas. Gegužės 22 d. 3:30 vai. po 
pietų yra šaukiamas ALRKF. 
skyriaus susirinkimas vietoj 
dėl susidėjusių aplinkybių neį
vykusio susirinkimo praeitą 
sekmadienį gegužės 15 d.

ir kt. reikalus

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ

A

PIRMADIENĮ,

Marianapoly j, Thompson, Conn.
T i

*4 ■>,

Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par
ką, kur Įvyks tradicijine Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- 
tes iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t. Pikniko 
rengimo Komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

Amerikos lietuviai, Gelbėkite! Mūsų tautos kankintojai tiesia nagus į mane, 
vargšą tremtinį. Darbo ir buto garantijas, o taip pat aukas tremtiniams šelpti 
siųskite: United Lithuanian Relief Fund of America, Ine., 105 Grand St.,* Brook
lyn 11, N. Y.
kraštuose. Buvo susirūpinta su- 

įsidaryti bent šiek tiek įmano- 
įmas sąlygas kūrybiniam dar- 
įbui ir liet, kultūros veiklai.
. Pagyvėjus 
icijai į JAV
gauseseniam 
numatoma 
vėl sukviesti 
vimą.

tremtinių emigra- 
ir susirinkus čia 

rašytojų būriui, 
šių metų pabaigoj 
rašytojų suvažia-

Dievo Motinos Pagerbimas.
Šį sekmadienį, gegužės 22 d., 
Šv. Andriejaus parapijos soda- 
lietės rūpestingai ruošiasi pa
gerbti Dievo Motina šv. Pane
lę Mariją.

Pagerbimo procesija prasi
dės 2:30 vai. po pietų šv. An
driejaus bažnyčioje. Visi para
pijiečiai kviečiami dalyvauti 
šiose iškilmėse.

Laimės Vakaras. Gegužės 22 
d., tuojaus po pamaldų, apie 
4-tą vai. po pietų, parapijos sa
lėje įvyks laimės vakaras, kurį 
ruošia šv. Rožančiaus draugija. 
Vakaro pelnas skiriamas para
pijos naudai. Ruošimo komisija

nilus ir kitus Nonvoodiečius į liūdesio valandoje reiškia gilią 
lankėsi Seselės Kazimierietės iš į užuojautą Magdalenai Danusie- 
Worcester, Mass. Jas atvežei nei ir dukrelei taipgi visiems 
p.p. Zumai. Jos aplankė sergan-' giminėms. Tesuteikia Dangiška- 
tį p. Bronių Oervoką. sis Tėvas Jurgio vėlei amžiną 

ramybę dangaus karalystėj.
%

Iškilmingai Paminėta Motinų
Diena

i

Pereitą sekmadienį, gegužės 
15 d. vakare buvo nuvykę į; 
Brocktoną ir dalyvavo kun. Pr. 

į V. Strakausko, Šv. Roko para-
JAV Liet. Rašytojų D-jos | pi jos klebono, Jubiliejiniame 

Valdyba. Jbankiete kleb. kun. F. E. Nor-| 
butas, kun. A. Janiūnas ir ppJ 
Kneižiai.

Šiomis dienomis
Norwoodą lietuvis 
Alfredas M. Jansen 

j savo ofisą adresu: 
‘shington St.
I

I > • -------
i Gegužės 14 d., Worcester, 
iMass. buvo surengtas taip va
dinamas “Missellaneous Sho- 
wer” būsentiems jaunavedžiams 
— p. Stasiui F. Daleliui, Nor- 
woodiečiui, ir p. Elenai O. Še- 

i paitei, Worcesterietei. Pramo
gėlę surengė panelės tėvai ir p.

NORFOOO, MASS. persikėlė į 
gydytojas 
ir atidarė 
869 Wa-; Šv. Jurgio parapija smarkiai (

: ruošiasi prie parapijos “Penny
"l* i Sale”, kuris įvyks antradienio! 
j vakare, gegužės 24 d. Šv. Jur- 

»i° parapijos svetainėje, St. 
•Ų;James avė. Bus leidžiamas iš- 

i laimėjimui gražus television se-
A tas.

į Klebonas kun. F. E. Norbu- 
♦»;tas. kun. A. P. Janiūnas ir ko-

' misija kviečia visus dalyvauti
•j* i ir pamėginti savo laimę. Sako, Jeronimas Dalelis iš Norwood. 
V' kad bus ir kitų gražių dovanų. —

Į Sekmadienį, 
Žuvusių kare lietuvių karei-į būrys 

vių pagerbimui paminklas jau, 
pradėtas statyti ir, gal, bus; 
baigtas gegužės pabaigoje. Kas 
norėtų, gali prie jo statymo 
savo aukomis prisidėti. Auka
vusių vardai bus įrašyti pamin
klo statymo aukotojų knygon.

Aukas galima priduoti Pamin
klo Statymo Komisijos iždinin
kui kun. Janiūnui, kleb. kun. 
F. E. Norbutui arba komisijos 
nariams.

gegužės 22 d.
Sąjungiečių vyksta į 

Worcester, Mass. dalyvauti Mo
terų Sąjungos apskrities suva
žiavime.

NEI HAVEN, CONN.
Mirė Parapijietis Jurgis 

Danusas

!

1949 Sv. 
Fenway

kuri iš 
išvažiavi-

Šv. Vardo Draugijos vyrai 
dalyvaus birželio 5 d. 
Valandos pamaldose, 
Park. Boston, Mass.

Išsirinko komisiją, 
anksto organizuotų
mą ir pasirūpintų išvažiavimui 
ir sugrįžti autobusą. Registruo
tis važiavimui gali visi katali
kai vyrai, neatsižvelgiant į 
ar jie priklausytų ar ne 
Vardo draugijai.

tai, 
šv.

Per sumą, 10:00 valandą ry
te, visos katalikiškų moterų 
draugijų narės organizuotai da
lyvavo šv. Mišiose ir in corpo- 
re ėjo prie šv. Komunijos, iš- 
reikšdamos pagarbą savo gy
voms ir mirusioms motinėlėms. 
Šis bendras ir vieningas moterų 
draugijų pasirodymas paliko 
gražų įspūdį. Pageidautina, kad 
šis paprotys mūsų parapijoje į- 

. sigalėtų.

Visus tris altorius Marijos ir 
visų motinėlių garbei labai pui
kiai ir skoningai išpuošė Mote
rų Gildą, kuri už tai nusipelnė 
didelės padėkos nuo visų moti
nėlių.

Po sumos Marijos Vaikelių 
draugijėlė suruošė šaunius pus
ryčius savo motinėlių pagerbi
mui. Stalai buvo papuošti gėlė
mis, gražiai apdengti ir apdėti 
skaniais valgiais, pradžiugino 
visas motinėles. Nuoširdus ir 
mandagus jaunųjų draugijų na
rių patarnavimas dar labiau 
padidino tąjį jų džiaugsmą.

Pritaikintą Motinų Dienai kal
bą pasakė p-lė M. Jokubaitė, 
prisimindama ir mūsų senas 
motinėles tremtyje ir žiauriai 
komunistų prispaustas pasiliku
sias Lietuvoje.

Rūpestingai pasidarbavo ir

kviečia visus dalyvauti ir pa
remti šį gražų tikslą. Taip pat 
turėsite progos išbandyti savo 
laimę.

Mirtis. — Gegužės 13-tą po 
trumpos ligos mirė a. a. Vin
cas Tarutis, 40 metų amžiaus, 
gimęs ir augęs New Britain. 
Paliko nuliūdime seną motinėlę, 
Marijoną Tarutienę, du broliu 
ir keturias seseris bei daug ar
timų giminių. Iškilmingai palai
dotas šv .Marijos kapuose, kur 
ilsisi jojo tėvelis. Tebūna Die
vulis gailestingas jo vėlei.

Reiškiame gilią užuojautą 
liūdinčiai jo senai motinėlei, 
broliams ir seserims. B.M.

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof St. Šalkauskis

yra 
jame

tj
W. 1 CMshohn

GRABORIUS 
“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert lt Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

Mirties angelas aplankė Mag
dalenos Danusienės namus, pa
siimdamas su savim iš jų šei
mos tarpo tėvelį, Jurgį Danusą, 
kuris po daugelio metų ligos 
persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 2 d.

Pašarvotas buvo Celenta.no 
Funeral Home, kur skaitlingai 
susirinko seni pažįstami ir 
draugai bei draugės atiduoti 
paskutinę pagarbą savo geram 
draugui ir parapijiečiui. Prie 
karsto matėsi daug gėlių vaini
kų, tai pat buvo daug užprašy
tų šv. Mišių.

_______ Laidotuvės įvyko iš Šv. Kazi-
Pereitą savaitę Katalikų Mo-|miero parapijos bažnyčios, kur 

terų Kongresas Bostone Šv.'šv. Mišias atnašavo prie didžio- 
Jurgio lietuvių parapiją atsto-jjo altoriaus kun. V. P. Kar- 

kauskas, buvęs mūsų parapijos 
klebonas, dabartinis New Bri
tain parapijos klebonas. Prie 
šoninių altorių klebonas kun. A. 
E. Gradeckas ir kun. A. Zana- 
vičius. Bažnyčioj skaitlingai da
lyvavo giminės ir draugai, ku
rie palydėjo savo seną draugą/ 
giminaitį ir parapijietį į amžinoj 
poilsio vietą.

A. a. Jurgis buvo labai ra-j 
maus ir malonaus būdo žmo-J 
gus. Paliko dideliam nuliūdime 
savo mylimą žmoną Magdaleną 
Danusienę ir dukrelę Onutę ir 
kitus gimines. Moterų Sąjungos 
33-čia kuopa, visi draugai bei' 
draugės ir parapijiečiai šioje'

- ? v ■ I
vavo p.p. Marijona Chubet 
(Ciubatienė), Sodaliečių pre
fekte.

Ketvirtadienį, gegužės 25 d., 
7:30 vai. rytą, Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje bus at
našaujamos šv. Mišios už a.r. 
kun. Stepono P. Kneižio, buvu
sio šios parapijos klebono vėlę.

Parapijos “Penny Sale” įvyks 
trečiadienį, gegužės - May 24 
d., 7 vai. vakare, Šv. Jurgio lie
tuvių par. salėje, St. James 
Avė.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

Pirmininkė — Kva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. GaiUūnienė,

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 
ProL RaSt. — Ona Ivažkienė,

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

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

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa SL, Mattapan, Masa 

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

Kasos OI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL, So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

Į SV. JONO EV. BL. PAAALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
. 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. — Vincas S takutis,

684 Sixth St., So. Boston. Mass.
ProL RaSt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,

440 E. Sizth St.. So. Boston, Mass. 
■ Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
i 699 E. Seventh SL, S. Boston. Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

Į 787 Broadway, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

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

. tės pas protokolų raStininką

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 Vest Bnadwq,

Pagamina gerus lietuviškus pie* 1 
tus, užlaiko geriausj alų, vyną ir J 

degtinę, ir visiems draugiškai į\ 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass. \
Pereitą savaitę pas pp. Kar-

Celenta.no


Penktadienis, Gegužės 20,'1949 ~ DARBININKAS

B vietinės žinios!
ŽINUTES daroma geg. 15 d., ir geg. 22 d. 

Jei visi visi parapijiečiai prisi
dėtų prie šios specialės rinklia
vos pagal savo išgalės, bent 
tiek, kiek jie išleistų parapijos 
piknike, reikalinga suma susidė- 

Įtų g/aži suma parapijos įvai- 
: ■ _ . ‘f

į Lietuvos Dukterų Draugija 
ūko jo iš sa vo nepelningo po-;

_»uvio pikninko fondan $5.00. 
beveik tūkstantį dolerių, šįmet | Asmenys aukavę; panelė A.

Aukos pikniko fondui. Šv. 
Petro parapija, jau kelinti me
tai, kaip neberengia metinių iš
važiavimų. Tie piknikai reika
laudavo daug triūso ir išlaidų.'1^ - 
Kai kurie parapijiečiai pareika-j1^0™8 ^^^^11^ palaikyti, 
lavo vieton pikniko specialės i 
rinkliavos bažnyčioje. Pernai ?aa 
tokia rinkliava davė parapijai. UV1

pikniko fondui rinkliava yra

daktarai
SO 8-4478

Irio • MliHICnS
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki S-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

?r. 1L
DR. AMFJJA E. BODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
x So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Majauskaitė $20.00; po $10.00:
J. Gudaitė, Paplauskas šeima, 
Dr. Duserick, p.p. J. Strigūnas. 
Po $5.00: Ona Kybartienė, Je- 
va Jankauskienė, p.p. J. Žilins
kas, W. J. Skudris, J. Petraus
kas, Karolis Jankunavičius, O- 
na Bačinskienė, Elzbieta Dra- 
vinskienė, Povilas Baltrušiūnas, 
Petras Jarvas.

Vladas Jakštas $6.00.
Po $3.00: Elzbieta Lesčins- 

ikienė, Pranas Jenulevičius, p.p.
K. Šidlauskas, Vincas Jurge
laitis, Leokadija Čekanauskaitė. 
21 žmogus aukojo po du dole
riu; penkios dešimts penki žmo
nės aukavo po vieną dolerį...

Kunigai ir parapijiečiai yra 
dėkingi šiems piknikieriams.

*

11S U.lOT*f. Sulandytv 
Kunigu

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA patyrę MAR

ŠKINIŲ OPERATORIAI 
PRESO OPERATORIAI 

Atsišaukite 
HINDS LAUNDRY 

Brooklyn Viflage: LO 6-6186

PARSIDUODA Dry Clean- 
sing Krautuvė su dviem įreng
tais kambariais. Geriausis pa- 
siūlijimas bus priimtas. Telefo- 
nuokite*: SO 8-6731. (17-20)

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitėe pas: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas

710 N. Vau Nesą Avė.,
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

SO 8-2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

5S4 E. BroathrBjr, 
South Boston, Mana

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330
If no ansarer call AV 2-4026

J. RepsNs, MJ).
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—S.

ĮVAIRUS skūrmai

Prasidėjo naujakuriams ang
lų kalboje pamokos. Geg. 18 d., 
7:30 v.v., šv. Petro parapijos 
paminklinėje mokykloje. Susi
rinko apie 30 asmenų mokytis. 
Mokytoja yra panelė Jankuna- 
vičiūtė. Pamokos bus pirmadie
niais ir trečiadieniais 7:30 v.v. 
iki 9:30 v.v. «

Pageidaujama daugiau moki
nių ir bent dar dviejų mokyto
ju-

Naujakuriai, buvę tremtiniai 
yra nutarę padirbėti prie įren
gimo pamokoms kambario.

šeštadienį, 3 v. p.p. bus klau
somos parapijos vaikų pirmos 
išpažintys.

7:30 v. v., Legionierių pobū
vis Municipal salėje.

Sekmadienį, 9 vai. r.» vaiku
čiai priims pirmą šv. Komuniją. 
10 v. r. šv. Mišios bus laikomos 
intencijai Mykolo ir Teresės 
Verveškų 50 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus proga. 
Sveikiname. Salėje abejas šv. 
Mišias atlaikys ir pamokslus 
pasakys Tėvas Vengras. Po 
mišparų įvyks pobūvis 
tams remti.

spor-

Šv. Petro parapijos antra mokykla, kurios visi 6 kambariai esti vaikučiais pripildyti.

Žymūs Svečiai Pirmajame 
Piknike

Pirmajame šių metų piknike- 
gegužinėje, kuris rengiamas 
sekmadienį, gegužės - May 29 
dieną, Romuvos parke, Brock- 
ton’e, dalyvaus ką tik iš Vokie
tijos atvykę žymūs svečiai, bū
tent buvęs Lietuvos krašto ap
saugos ministeris generolas 
Musteikis ir Vilniaus valstybi
nio teatro dramos artistas - 
aktorius Henrikas Kačinskas.

gūžės mėn. 29 dienos. Paga
liau ir yra ko laukti, nes tokio 
pikniko tikrai dar nebuvo! Lau
kiame visų, jaunų ir senų! Pir
mieji autobusai į Romuvos par
ką išeis nuo “Darbininko” na- 

imų 1 valandą.
Rengimo Komisija.

Lietuvių Baseball Ratelis

šeštadienį, geg. 21 d. 10 v.r.. 
parapijos vaikučių baseball ra
telis turės pirmą žaidimą. Jau- 

Generolas Musteikis tik šio-'ni žaidėjai nuvažiuos į Rotch 
mis dienomis su savo šeima at-įField, South End ir žais prieš 
—_ , . —- ■-------Holy Trinity bažnyčios ratelį.

j Jų jaunas manageris Alphonsas 
įBakūnas visa savaitė ruošia ir 
įlavina vaikučius, kad lietuvių 
jaunimas gerai pasirodytų lenk
tynėse su kitais. Bet, deja, mū
sų vaikučiai neturi nei lazdų, 
nei sviedinių, nei uniformų. Jie 
turi tik jaunas širdis, pilnas 
entuziazmo *ir noro laimėti, pa
sižymėti lietuvių 
mokyklos vardu.

ŠV. PETRO MOKYKLOS

LIETUVIŠKAS KONCERTAS
Veikalas: “Barbės Edukacija” 

Šokiai - Dainos - Muzika
Vaikų Darželio Orkestrą

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0848

Mirė

vyko į Boston’ą ir apsistojo pas 
poną Kasmauską, žinomą vei
kėją ir pramonininką. Į pikni
ką pažadėjo atvykti su ponia ir 
dukrele, o ponas. Kasmauskas 
pasižadėjo juos pavėžyti. Malo
nu priminti, kad gen. Musteikis 
pasižadėjo pikniko metu tarti 
keletą žodžių.

Vilniaus valstybinio teatro 
dramos artistas. Henrikas Ka
činskas, šiomis dienomis atvyko 
iš tremties pas, mums visiems Kontautas skelbia 
jau gerai pažįstamą, kompozi-|ti jaunimui 10-14 
torių Jeronimą Kačinską. Jis'žiaus, kad

Sekm.geg.22,3:00v.p.p.
SALĖJE PO BAŽNYČIA

Įžanga 50c. Skiriama mokyklos

. ‘baseball’ ratelio palaikymui.

Antradienį, gegužės 17 dieną 
mirė p. Monikos (Šeikienės) 
Booth, gyv. 488 N. Main St., 
Raynham, Mass., vyras.

p. Monika (šeikienė) Booth 
kaip ir jos teta p. Karolina Še- 
jefkienė yra nuoširdžios “Dar
bininko” rėmėjos ir skaitytojos. 
Reiškiame gilią užuojautą.

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų TeL Dedham 1304-R
BMKlBaBaSSKMNBMB8BSaRKB»SCSSSB0CMKKKKKSSKKKKSKKKM
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Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Ave^ Islington, Mass.

tHMM&ytte Pas Mos
Prisietom gerinusį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Pšfe&gteaam. 
jonunoB pncimHiivBa

S. Bansevičta ir Suma
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARA8EVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper (KAdPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8 3980

parapijos ir 
Todėl 

vajų padė- 
metų 

torių Jeronimą Kačinską. Jis'žiaus, kad jie galėtų 
yra menininkas ir visa siela sa-j pasirodyti, kaip kitų 
vo profesijai atsidavęs. Ponas J rateliai. 
Henrikas Kačinskas " maloniai Sekmadienį, geg. 22 
sutiko šiame piknike dalyvauti: v. p.p., jie rengia gražų links- 
ir išpildyti dalį programos. -mą lietuvišką koncertą po baž- 

Teko girdėti, kad Bostono nyčia. Mokyklos vaikučiai, va- 
Vyčiai, choristai ir daug kitodovaujami mokytojų Seselių, 
lietuviško jaunimo ir vyresnio- pastatys lietuvišką veikalą, ir 
jo amžiaus žmonių jau dabar palinksmins visus jaunimo prie- 
ruošiasi ir nekantriai laukia ge-Įtelius ir rėmėjus naujais šo-

kun.

am- 
gražiai 

parapijų

d., 3:00

e 
kiais ir dainomis. Tikime, kad 
nebus nei vieno parapijos vyro 
nei moters, k”™» nerrarpmfn 
vaikučių 
Kviečiame visus, prisidėti 
jaunimo veiklos.

kurie neparemtų 
uolias pastangas, 

prie

Baigia pasveikti

ftemkite tuo. pi ofesijonalus Ir Mz 
nierius, kurie savo skelbimais remia 
^Oarbinmką”.

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Malu St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

J

Visi Keliai Veda Į Pirmąjį Pavasario

PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ
SEKMADIENf,

Gegužes • May 29 d-, 1949
2 vai. po pietų

Romuvos parke, Brockton, Mass.
Šokiams gros geriausias lietuvių AL STEVENS 

ORKESTRAS. Įdomi programa: sporto ir komiš
ko sporto varžybos, bei kitokios staigmenos. Su
sitiksite sū senai matytais draugais ir giminėmis 
gryname ore, žaliojoj lankelėj. Turtingas ir ska
nus bufetas. Prie įėjimo tikietų skiriami du geri 
laimėjimai: 1) Geras, paskutinės mados radio 
aparatas; 2) ir modemiškas automatiškas toste
ris.

Atsilankysit — nesigailėsit ir palaikysit tau
tinį bei kultūrinį darbą. Dalis pelno bus paskirta 
BALF’ui ir A.L. Tarybai.

LRKSA Rengimo Komisija
Iš So. Bostono autobusai išeina nuo “Darbininko” 1 v. p.p.

Velykose buvo sunkiai susir
gusi p. Karolina Šejefkienė, 
gyv. 21 Loring St., So. Bostone. 
Bet dabar su Dievo pagalba 
baigia pasveikti. Jau kiek pa
vaikščioja. Tik p. Monikos (Šei
kienės) Booth vyro mirtis ją 

! vėl kiek pritrenkė. Linkime p. 
Šejefkienei atgauti sveikatą ir 

i gyventi ilgiausius metus.

Ateitininkų susirinkimas
įvyks šeštadienį, gegužės 21 

d., 7:30 vai. vakare senosios 
• mokyklos patalpose. Visi sky- 
i riaus nariai-ės kviečiami atsi
lankyti. Prelegentu bus Dr. V. 
Jasaitis. Skyriaus Valdyba.

Išrinko Atstovus Į
Federaciją

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti- 

] kinę nuo senų lai- 
r kų, kad ramunės 
/ 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 $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEZANDERS CO.
414 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

Geg. 15 d., laikytame savo 
susirinkime Šv. Juno Ev. BĮ. 
Pašai pine Draugija vienbalsiai 
nutarė priimti klebono kun. P. 
Virmauskio kvietimą — išrink
ti atstovus į Katalikų Federaci
jos skyrių. Atstovais išrinkta 
draugijos pirmininkas Viktoras 
Medonis ir direktorius Vincas 
Valatka. Rup.

Res. SO 8-3729 SO 8-461S

Lithuanian Fumiture Co.
kraasr movers — 

.g/i Insured and
-**'’!■'Bonded 

Local A Long
Distancc

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

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edvari J. 
(W.KektaM) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia. šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Weteter Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary PubHc)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

** P*610* ** i

Reikale šaukite; TeL TR-8-8434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Broadvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas
Oratoriai Ir Balsamuatojal 

.Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2808
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Iš Kanados Lietuvių Gyvenimo 3S'

Ar ir čia 25 metų žurnalistinis lyviu dėl jojo iškeltų argumen- 
patjrimas tų naivumo ir rašymo tono ne-

Kanados lietuvių laikraštyje mandagumo. Ponas Dalyvis vi- 
“N. Lietuvoje”, 18 numeryje sada liks “dalyviu”, t. y. kaip 
tilpo labai originalus, vieninte- anoniminis rašytojas, neužsi- 
lis, pasakytume, žurnalistinėje pelnęs į save atkreipti jokio 
praktikoje kuriozas. Dėl jo įdo- dėmesio ir kritikos, ypač su o- 
mumo, manytume, būtų pravar- ficialiai įgaliotu ir pavarde pa
tu pasidalyti įspūdžiais ir su sirašiusiu asmenimi diskusijoje. | 
plačiąja “Darbininko’ 'skaityto- įdomiausias ir tiesiog skan-' 
jų bendruomene. dalingas yra betgi “N. L.” vi-

Neperseniausiai “N. Lietuvo- šame tame elgesys. Kaip aiš- 
je”, 16 numeryje, tilpo kažko- kinti tame pačiame numeryje ir 
kio Dalyvio slapivardžiu pasira- tai tose pačiose laikraščio skil- 
šiusio korespondencija, tenden- tyse p. Yokubynienės raštą ir 
cingai ir kiršinančiai aprašiusi ten pat redakcijos patalpintąjį 
KLS Toronto skyriaus susirin- Dalyvio “atsaką”?... Tuo la
kūną. Sekančiame Skyriaus su- biau, kaip jau buvo minėta, kad 
sirinkime dalyvių buvo anąja p. Y. savo korespondenciją 
tendencinga korespondencija la- siuntė betarpiškai pačiam re- 
bai pasipiktinta ir išnešta rezo- daktoriui p. Kardeliui. Jei mi- 
liucija susirinkimo vardu korė- nėtoji korespondencija būtų bu- 
guoti aną Dalyvio tendencingą vus koks redakcijos sekretorių-i 
korespondenciją. Susirinkimas kas, neturįs nei žurnalistinio 
oficialiai pavedė tai padaryti ilygamečio patyrimo, nežinoda- 
vienai iš veikliausiųjų jau iš se- ilgamečio patyrimo, nežinoda- 
niau Toronte gyvenančiųjų lie- taisyklių, būtų užsiėmęs bemiš- 
tuvių, poniai Marijai F. Yoku- kais pokštais, bet p. Kardelis, 
bynienei. berods, ne iš tų nepatyrusių ža-

Ponia Yokubynienė jai uždėtą liukų tarpo randasi?...
pareigą atliko sąžiningai ir Be ilgesnių išvedžiojimų, ei- 
greit pasiųsdama rimtą korės- nant prie dalyko taip, kaip jis 
pondenciją 
Lietuvos” 
Kardeliui.

Deja, šis

ASMENIŠKAI “N. šiuo negarbingo žurnalistinio 
redaktoriui ponui skandalo atveju yra, tenka kon

statuoti sekančiai “N. Lietu- 
oficialus ir tikslus vos” redaktorius, gautą iš p.

raštas dienos šviesos “N. L.” Yokubynienės rašynį asmeniš- 
teišvydo tik po dviejų savaičių, kai jo vardu, prieš talpindamas 
Redakcija teikėsi koresponden- į laikraštį taip, “kaip parašy- 
ciją atspausdinti ištisai. Bet, ta”, yra pasiuntęs Dalyviui 
kas toliau seka! Matai žmogus (reikia manyti šiuo atveju į To- 
savomis akimis ir tiesiog neno- rantą) su mintimi, kad tame 
ri tikėti! Po p. Yokubynienės pačiame numeryje tuoj po ofi- 
rašynio ir po sarkastiško prie- cialaus p. Yokubynienės pasisa- 
rašo iš redakcijos pusės, redak- kymo tilptų ir Dalyvio “teisin- 
cija “pasitikėdama Dalyvio pa- gas” atsakas. Ir kad šio dalyvio 
darytu susirinkimo aprašymu”, atsakas, “N. L.” redakcijos
duoda TAM PAČIAM “N. LIE- prierašo žodžiais tariant, kaip 
TUVOS” NUMERYJE p. DA- “nuoširdi pastanga yra vertin- 
LYVIO JAU SUSKUBTĄ SU- ga ir neatmestina”.
REDAGUOTI ATSAKĄ p. YO- Jei betgi dar vienas kitas Ka- 
KUBYNIENEI... nados lietuvis suabejotų to-

Nėra šio mano rašynio mintis kiuo patyrusio redaktoriaus žy- 
bereikalingai ginčytis su p. Da- giu ir nenorėtų tuo tikėti, be-

Padėkime Plytele 
JA TĖVO KAZIMIERO 

AMŽINAM PAMINKLUI
Neabejojame, kad Tamsta 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

minklu, 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 šaltinį”, 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 West Broadvray South Boston 27, Mase.
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PIKNIKAS
Sekm., Birželio-June 12,1949, Romuvos Parke, Brockton, Mass.

Gros - AL STEVENS ORCHESTRA
Vasarėlč jau plačiai pravėrė du

ris į gražiąją gamtą. Per žiemą 
žmonės išsiilgsta tyro oro; pasi
ilgsta savo senai nematytų ir su
tiktų draugų. Čia bus progos susi
eiti su savo senais pažįstamais ir 
sudaryti naujų pažinčių su kitais.

DARBININKO metinis pikni
kas ,tai NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS, į kurį 
suplaukia žmonės ne vien iš Nau
josios Anglijos, bet atvyksta net 
iš tolimų miestų ir apylinkių.

Šiame piknike bus graži prog
rama, skanūs valgiai ir gėrimai. 
Čia alkio nei troškulio niekas ne
pažins...

Įžanga tik 25c. Kviečiame visus

dalyvauti ir paremti laikraštį 
“Darbininką”, kuris Amerikos lie
tuvių išeivijai tarnauja per 34 me
tus.

Šaukia senas, šaukia vaikas:
— “Darbininkas” remt pats laikas! 
Kas tik kvoterį gauna,
Tas į Pikniką keliauna!
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lieka kita versija, kad p. Daly- pusės, nebent dvidešimt penke- ei ja taip pat turi jumorą mylin-■ 
vis yra ne kas kita, kaip pats rių metų jojo žurnalistiniu pa- čių ir dar labiau sugebančių 
“N. L.” redaktorius... kuris tu- tyrimu?!... SL Gašlūnas, žmonių. Vargu todėl ar ilgai į

j bus gerb. ponams “N. L.” re- 
visuose susirinkimuose Sveiksta rašytojas P. Babickas daktoriams pakeliui jumoristi- 

Beveik ketvertą mėnesių iš- nėję formoje boksuotis su 
leteniu?.!..

ri tiesiog magišką jėgą, “daly-į 
vauti” 
ir dėti visada nuoširdžių pa-į 
stangų juos aprašyti “vertingai gulėjęs ligos patale ir turėjęs 
ir neatmestinai”... į labai rimtą operaciją, rašyto-

Viena betgi iš šių dviejų ver- jas Petras Babickas prieš kele- 
sijų tenka noroms ar nenorams tą dienų išėjo iš St Michael li- 
priimti. Greičiausia visas p. goninės ir šiuo metu randasi 
Redaktoriaus gudragalviavimas pas ponus Cigarus Toronte, 
kaip tik slepiasi pirmame apra-Į Rašytojas jaučiasi labai ge- 
šytame būde, neveltui jis jau rai. Pamažu jis pradeda vaikš

tinėti ir sekti gyvenimą bei 
spaudą. Tikrai labai yra malo
nu, kad po tokių didelių kančių 
ir rimtos nugaros kaule opera
cijos gerb. rašytojas pamažu 
pereina į sveikųjų eiles.

PADEKA

I

su savimi nešioja 25 metų žur
nalistinį patyrimą... Kaip ten 
bebūtų ,tarp kitko, p. Kardelis 
pats asmeniškai susirin
kimo metu Toronte tikrai ne
buvo: jis vargu dėl paskutinių
jų įvykių ramiai galėtų jaustis 

t 

torontiečių lietuvių tarpe. Ne-į 
bent p. Redaktorius Toronte 
pasistengė įsigyti savo agentų, 
vienos didelės šalies žodynu 
naudojantis. pavadintume — 
poli t rūkų, kurie teišdrįsta vien 
“Dalyviais” besivadinti. Atro
do, betgi, kad neužilgo “daly- 

sąvoka teks glaudžiai 
L.” “vienybės”

or- 
gero-

Didelis susidomėjimas 
“Darbininku”

Esant Kanados lietuvių 
gąnizaciniame gyvenime
kam įtempimui ir Kanados lie
tuvių laikraščiui “N. L.” įgavus 
didesnės “vienybės” reikalu 
griežtą cenzūrą, kanadiečiai 
lietuviai turėjo ieškoti kitų ke
lių, kad galėtų nušviesti visą 
susidariusią situaciją, o kartu 
nurodyti dabartinių “N. Lietu
vos” dignitorių silpnąsias ir ne
garbingąsias puses.

į Šiuo metu daug gražių ir ob
jektyvių straipsnių, tiksliai nu
šviečiančių Kanados lietuvių 
kultūrinę padėt} telpa “Darbi- 

. ninko” laikraštyje. Nenuostabu, 
kad “Darbininkas” liekasi vis 
labiau laukiamas Kanados lie- 

~ tuvių svečias ir su dideliu susi
domėjimu visų skaitomas.

Išėjo ketvirtas Biuletenio

biu-

N. A Nek. Pras. Sesery fiklos 1949 m. Seimas
' ■ ■ — —II. ■» z

Pradžia 4-tame pusi. pie suaukotus per sveikinimus, 
tetą; visuomenę kviesti padėti rinkliavą salėje ir anksčiau pa- 

, koplyčią statyti;
steigti naujus Gildos skyrius, 

o kur jau jie yra — pritraukti 
naujų narių;

visaip remti N. Pr. Gildos 
spaustuvę ir platinti jos leidi
nius;

padėti Vokitijoje esantiems 
lietuviams tremtin i a m s, — 
kviesti savo narius paruošti dar pasveikino Kanados Se- 
kuo daugiausia garantijų jiems 
į Ameriką atkviesti.

Mandatų komisija pranešė a-

aukotus pinigus.
Motina M. Aloyza pabaigos 

žodyje iš širdies dėkojo už pa
galbą Kongregacijos darbuose. 
Ji nurodė, kad Seselės nesiren
ka čia patogiam gyvenimui, bet 
Dievo ir artimo meilės dar
bams. Gildos nariai turi surasti 
tam darbui naujų darbininkių.

Toronto lietuvių katalikių 
moterų Sąjunga jaučia malonią 
pareigą išreikšti giliausią padė
ką Toronto Lietuvių visuome
nei, kuo nors prisidėjusiai prie 
surengimo Motinos Dienos mi
nėjimo.

Ypatinga padėka tenka para
pijos klebonui kun. P. Ažuba
liui už išrūpinimą minėjimui sa
lės; šventės iškilmių pagrindi
niam
Mieliauskui ir p. Marijai F. Yo- 
kubynienei. Deklamuoto jams: 
p.p. Maurukienei, Vyt. Kasty
čiui, J. Jotautui. Solistams: — 
p.p. Ščepavičienei ir Orintui bei 
jųjų akompanistui p. A. Dva
rionui; smuikininkui VI. Rim
šai. Lietuvių mokyklos dekla- 
muotojams su jųjų vedėju p. 
mok. V. Matulaičiu pryšakyje; 
Toronto lietuviams skautams 
už išpildymą programos, vado
vaujant p. Šarūnienei ir už pa
vyzdingai pravestą minėjime 
tvarką.

Galiausiai, nuoširdi padėka 
didžiai gerbiamiems Torontie- 
čiams, taip skaitlingai atsilan
kiusiems į Motinos Dienos mi
nėjimą.

sėlių, daugiausia atvykusių iš 
Vokietijos vardu. Ypačiai dėko
jo J. E. vysk. V. Brizgiui, kun. 
P. M. Jurui, kun. Vasiui, kun. 
St. Būdavui.

Posėdis baigtas malda 
tuvos himnu.

Kieme ant gražios
New Britian mergaitės, 
vaujamos p. K .Marijošienės

ir Lie-

vejelės 
vado-

J. E. 
To priežastimi, be vysk. V. Brizgys dalyvius pa

laimino Švč. Sakramentu.
Po vakarienės svečiai pasi

vaikščiojo po estetiškai sutvar
kytą vienuolyno sodybą ir gra
žiausių įspūdžių kupini išvažinė
jo namo. Jie ilgai atsimins mie
lą seimą — šventę, kur išgirdo 
tiek kilnių minčių, padarė svar
bių pasiryžimų, pasigėrėjo Mo
tinos M. Aloyzos ir Seselių vai- 

l ir darbštumu. Visų 
“verslininkai”, apart rūpinęsi^ širdyse paliks atminimas šios 
visuomeniniu ir bendru biznio brangios kiekvienam lietuviui 
išplėtimu plačiųjų masių tarpe, ‘ vietos, kur tylios Viešpaties 
pirmi griebėsi pirmoje vietoje tarnaitės susitelkimu ir darbu 
asmeninio mažo biznelio, išsi- uol«“ dv5“ni Pylimą, sto- 

. . , .. . janti skersai kelio nutautėjimonuomodami mažą storel) ir ja- & ‘nuknksčmnįjin,„ pavoj.<. 
me versliškai bizniaudami. | y. Kulbokas.

Kaip ir paprastai, į susirinkimą 
atvyko labai maža lietuvių. Su- 

kalbėtojui mok. p. E. sirinkime nieko ypatinga todėl 
ir nebuvo nutarta ,o vien spe
kuliavimas visokiais “galimu
mais”...

Kažkaip verslininkų reikalas pašoko įdomių tautinių šokių, 
torontiečių lietuvių šaltai yra Vienuolyno koplyčioje 
vertinamas, 
jokio abejojimo, yra parinkimas
valdybos sąstato iš aiškų tonrž 
duodančio kairiojo socialistinio 
sparno.

Pamažu tai permato ir paty3 
verslininkai iniciatoriai, kurie, 
nors pradžioje buvo labai uo
liai užsidegę savo sumanymuo
se, palengva atvėsta. Kaip kon
kreti viso to pasėka matyti ir 
iš to, kad du dideji iniciatoriai šjngumu 
U___ • •  • «   A. _• —•__ • * .

V1O
jungti su “N. 
ūbaisiais... j

! Grįžtant prie negarbingo ir •
niekuo nepateisinamo iš redak
toriaus pusės spekuliavimo su 
laikraščio korespondentų pa- i 
garba ir korespondentų įprastu 
paslapties elementariausiu išlai
kymu, tenka dar sekančiai pri- 
• dėti. Į
į Toks redaktoriaus žygis labai 
įžeidžia KLS Toronto Skyriaus 
susirinkimo narius, nes ponia 
Maria F. Yokubynienė savo ko-, 
respondencija kaip tik išreiškė 

'ne savo ASMENINĘ, bet VISO numeris
SUSIRINKIMO VALIĄ. i Kanados lietuvių Centro Val-

' Redaktoriaus elgsena nema- dyba Montrealyje šiomis dieno- 
žiau įžeidžia ir pačią p. Yoku- mis išleido jau ketvirtąjį biule- 
bynienę. ši garbinga ponų Yo- tenio numerį. Iki šiol išleistieji 
kubynų šeimos atstovė Toronto pasižymėjo daugiau KLCT ne- 
ir abelnai Kanados lietuvių vi- tikslumams atremti. Paskuti- 
suomenei, o taip pat daug kur niame numeryje biuletenis pe- 
ir už Kanados ribų, yra per raina į pozityvų konstruktyvų 
daug gerai žinoma, kaip viena darbą, duodamas aiškių direk- 
iš kultūringiausių ir veikliausių tyvų savo sąjungos skyriams 
Kanados lietuvių patrijotų. Ir, apie tolimesnę darbuotę prakti- 
be abejojimo, daug anksčiau, koje.
kaip kad visoki “dalyviai” ir 
jųjų lekajai, tik ką šiltai atvy
kę į Kanadą ir įsisteigę savo 
siauros partijos ideologinių 
reikmenėlių krautuvėlę, bandą 
prekiauti “vienybės” pigiais šū-'rių “Juokdariai” skyriuje buvo 
kavimais. Ponų Yokubynų šei- bandyta naiviai, puolant asme- 
ma per metų eilę darbuojasi lie- niškai, 
tuvių gerovei. Ir toks lengva
pėdiškas p. Yokubynų įžeidi
mas yra niekuo nepateisinamas 
iš “N. L.”

; i

i

Dar ir šiame numeryje 
atremiama “N. L.” naivūs spe
kuliavimai. Ypač įdomūs yra 
“Linksmieji pasiskaitymai” ir 
“Žurnalistinės įžymybės” sky
reliai. Per keletą “N. L.” nume-,

Toronto Met. kat. Moterų 
Sąjunga.

TORONTO

“Darbininko” Administracijai:—
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

Vardas--------------------------------------------- - -----------
Adresas-------- ------------------------------------------------- -

sarkastiškai išjuokti 
KLS Centro valdybos asmenis, 
paverčiant juos visuomenės a- 
kyse, atsiprašant, durneliais.

Uetuviškos filmos Toronte
Gegužės mėnesio 14 dieną To

ronte buvo rodomos iš Jungti
nių Valstybių atvežtos lietuviš
kos filmos. Jose buvo rodyta 
vaizdai iš Nepriklausomybės 
laikų Lietuvoje. Filmos buvo 
spalvuotos ir daugeliui lietuvių 
priminė seną praeitį tėvynėje. 
Gaila tik, kad Dr. J. Kaškelis 
siuanso metu kaip “nemokamą 
priedą” skelbė verslišką propa
gandą. Dalyviams arba sve
čiams kartais darosi gerokai 
nuobodu ir net įkyru, kai kokių 
parengimų metu, kaip vestuvių, 
kultūrinių parengimų ar, kaip 
šiuo atveju, filmos rodymo me
tu, bandoma piršti savo asme
ninis ar vienos grupelės krūme
lis.

Verslininkų susirinkimas
Gegužės 15 dieną Toronte į-

pono Redaktoriaus Pasirodo, kad biuletenio redak- vyko verslininkų susirinkimas.

Britų ir amerikiečių personalo Šanghajuje 
išnešami į krantą sunkiai sužeisti britų jūreiviai 
laike komunistų apšaudymo anglų laivą Yangtze 
upės žiotyse.




