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Seimavo Apie Pusė Šimto 
Atstovu

Waterbiiriečių Vaišin
gumas Žavėjo Svečius

Raudonieji Gali Būti Iššluoti 
Lauk Iš Valstybės 

Departamento

i

LDS Centro Valdyba 
Bemaž Ta Pati

Washington, D. C . birž. i 
24 — Šen. Russell (D.) iš 
Georgia pranašauja, kad; 
Valstybės Departamentej 
bus pravestas “pilnas va
lymas r no raudonųjų pa
keleiviu“. Jis ši savo pa
reiškimą remia tuo, kad 
Senatas užęvrė plačias tei
ses valstybės sekretoriui 
Bymes.

Senatas davė sekretoriui 
Bymes teisę atleisti bet 
kurį pareigūną iš Valstv-

Waterbury, Conn., birž. 
24 d. — “Darbininko“ re-' 
daktorius p. A. F. Kneižys,! 
telephonu iš Waterbury,| 
Ct. pranešė, kad LDS sei-j 
mas jau užsibaigė ir jau 
pasiruošę vykti į namus. 
Seimas prasidėjęs kaip bu
vo skelbta, sekmadienį, 10 ,.r------■—* — -
vai. šv. mišiomis, Šv. Juo- i Departamento, neziu- 
zapo par. bažnyčioje. Šv. I kad tas pareigūnas
mišias atnašavo LDS gar-ir būtų paęra! civilės tarn>’’ 
bes narys, kun. kleb. Juo- bos taisykles.
__ J. Valantiejus. Turi- t 
ningą pamokslą pasakė ZilROriOV — ZaraSU Apskr.
zas J. Valantiejus. Turi-

LDS Centro pirm. kun. Pr. 
M. Juras. (Pamokslas tel
pa 3-čiame pusi, šiame ’ 
“Darbininke“). Šiose pa- tuvoje leidžiamas 
maldose dalyvavo “in cor- tiečių Laikraštis“, 
pore“ seimo <" 
5-tos kuopos nariai.

Po pamaldų,

Žemės Ūkio Vedėjas
New York (LAIC)—Lie- 

“Vals- 
Nr. 17 

delegatai ir praneša, kad Zarasų ap
skrities žemės ūkio sky- 

senosios riaus vedėju yra Zimariov. 
mokyklos kambaryje, sei- Kaskart daugiau atsako
mo dalyviai ir svečiai tu- mingų vietų Lietuvoje pa
rėjo bendrus pusryčius.

Seimo pirmoji sesija įvy- nams. 
ko tuojaus po pietų, kurio
je dalyvavo be atstovų 
daug svečių ir viešnių.

Seimas išsiuntė 
nimus Vyskupams 
tuvos atstovams.

Vakare įvyko 
bankietas.

Birželio 24 d. 8-tą vai. r., 
buvo atnašaujamos šv. mi
šios už mirusius LDS na
rius. Po pamaldų prasidė
jo sesija. Baigiant posė
džius išrinkta Centro val
dyba: pirm. kun. 
Juras, prot. rašt. A. F. 
Kneižys, fin. rašt. A. Pel-

vedama rusams - atėjū-
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sveiki- 
ir Lie-

puikus

Susitarkite Arba Pasitraukite, 
Sako Sekr. Byrnes

sitarti ir užbaigti pasikal
bėjimu.

Ministeriai sutiko pir
madieni, birželio 24 d. tu
rėti dvi sesijas. Iš ryto 
svarstyti Italijos - Austri
jos sienų problema, ir no 
pietų svarstyti Prancūzi
jos - Italijos sienos klausi- 

’ mą.
Vienas ir kitas klausi

mas turės būti išspręstas 
— arba turės prisipažinti, 
kad tais klausimais negali 
susitarti.

Sovietu Rusija turi eiti 
nrie susitarimo arba nasi- 
traukti iš arenos. Matyt,

★ Italijoje vyriausybė 
protestuos dėl ios suvere
niteto teisių pažeidimo jos 
užsienio kolonijose.

džius, ižd. O. Siaurienė. 
Kontrolės komisija: Kun. 
P. Juškaitis, VI. Paulaus
kas ir naujai išrinktas 
kun. J. Bernatonis. Propa- 

■ gandos komisiją sudarys 
Centro valdyba.

Daugiau žinių apie seimo 
Pr. M. eigą ir nutarimus patieksi

me sekančiuose “Darbi
ninko” numeriuose.

Sekmadienį, birželio 9 d., Šv. Vardp draugijų kataliku vyrti narių iš 
360 Bostono arkivyskupijos parapijų, susirinko milžiniškame Braves 
Field viešai dalyvauti Šv. Valandos pamaldose. Ta proga J. E. arkivysku
pas pasakė turiningą pamokslą ir asmeniškai įteikė šio pasaulinio karo 
kapelionams pasižymėjimo citacijas už jų ištikimą dvasinį tarnavimą 
mūsų karo jėgoms visuose frontuose. Šis vaizdas parodo įteikimo citacijų 
momentą. Paaiškėjo, kad iš Bostono arkivyskupijos dešimtas nuošimtis 
kunigų, tai yra 109, tarnavo šiame kare. Šiose citacijų įteikimo ceremo
nijose turėjo laimės dalyvauti ir lietuvi^ kunigas majoras Jonas Daunis. 
Kiti lietuviai kunigai kapelionai dar ir dabar tarnauja kariuomenėje.

Susektas Sąmokslas Pagrobti Raudonasis Nušovė 
Du Amerikiečius

Skerdyklos Sako Negauna 
Galvijų

• ■ ■■■ ■ ■

Kiti Sako Jos Laukia Kainų Kėlimo
Chicago, III. birž 24 — mėsos trūkumus, kad tuo 

Valdžiai betiriant priežas- būdu privertus valdžią pa- 
tis mėsos trūkumo, sker- j kelti mėsos kainas iššauk i- 
dyklos, unijos ir ūkininkai mui didesnės mėsos gamy- 
išleido pareiškimus kalti- bos.
nant vieni kitus už susida- i Ūkininkai taip pat kalti
nusią padėtį, ir pranaša- no skerdyklas, sakydami 
vo, kad mėsos trūkumas 
bus jaučiamas visame 
krašte bent iki liepos 10 d.

Skerdyklos sakė jos ne
gauna galvijų, teigdamos, 
kad jos negali teisėtai kon
kuruoti su juodąja rinka, produktus, 
kuri siūlo ūkininkams Dėl tokio produktų ga- 
daug aukštesnes negu vai- mybos svyravimo ir yra 
džios nustatytas kainas už proga plėstis juodajai rin

kai, kurios rinkose visko 
yra ir ji dar vis stiprėja.

skerdyklos laukia liepos 1 
d., tikėdamos, kad mėsos 
kainų kontrolės bus panai
kintos, ir tuomet bus gali
ma imti daug aukštesnes 
kainas už mėsą ir mėsos

Dėl tokio produktų ga-

galvijus. Kai kurios sker
dyklos jau uždarė savo 
mėsos išdirbimo fabrikus.

CIO skerdyklų darbinin
kų unijos vadai sakė sker
dyklos tyčia neperka gal
vijų, norėdamos sudaryti

Vienna, Austrija, birž. 24 
Sovietų Rusijos raudono- 

Jeruzalė, birž. 24 — Bri- ros politikos departamen- sįos armijos keturi kariai 
tai autoritetai Palestinoje to vadas, atsišaukė į žy- pasivogę Jung. Valstybių 
šiandien pranešė susekę dus tuoj paleisti britų pa- automobilį “jeep” leidosi 
žydų sąmokslą pagrobti, grobtus karininkus. j pabėgti. Juos bandė sulai-
leit. gen. Sir Evelyn Bar-į Vėliausios žinios prane- kyti Jung. Valstybių kari- 
ker, vyriausiąjį britų ko- ša, kad Hebrajų laikraštis nės policijos du nareigū- 
mandierių Šventoje Žemė- Tel Aviv mieste gavo slap- nai. Iš bėgančio “jeep’so” 
je. Žydų sluoksniai sakė tą pranešimą, jog dar du pasigirdo šūviai ir tie du 
britai galėjo suklastoti to-: britų karininkai išleisti iš amerikiečiai krito nušauti, 
kį dokumentą, kaipo prie-1 požeminio žydų judėjimo į _ . .. .
kabę keršijimui žydams. į rankų.

Tuo tarpu arabai reika- .. 
lavo, kad britai griežtai 
elgtųsi su žydais, kurių 
sabotažo kampanija su
kurstė visą Palestiną, ir 
ragino uždėti kolektyvinę 
piniginę pabaudą “maž
daug $4,000,000” visai žy
dų visuomenei už ekstre
mistų sunaikintus tiltus. 
Riaušėse šią savaitę žuvo 
bent 25 asmenys.

Arabai taip pat reikala
vo, kad griežtos bausmės 
būtų duodamos žydams, mams, kuriais buvo pasi-' komunistai, lygiomis, 
kaltiems britų karininkų sakyta prieš patiektą ko-{ ---------------

munistinas valdžios kons-1 Italija Išlaisvins Mussolini 
she Shertok, žydų agentu- titucijos projektą, tuo pa-

i Tokie ir panašūs įvykiai 
Išvisų pranešimų, kas kartojasi rusų - ame-

liečia Palestina, aiškėja,! takieciu stovyklose, ypač 
kad ten vyksta žydų kovos raudonarmiečiai nesilaiko 
už išlaisvinimą savo tautai ■ J°^los karines drausmes, 

ijų senos tėvynės. Tam jie; Ieškoma kaltininkų, bet 
: vartoja įvairius būdus ir, tie žuvusieji nebus prikel- 
į britai turi rimto reikalo su ti jų jaunose dienose gyve- 
Įtuo žydų judėjimu. initnui.

• v

Prancūzijos Nauja Vyriausybė

Paryžius, Prancūzija, — 
birž. 24 — Jung. Valstybių 
sekretorius Byrnes įteikė 
sovietų Rusijai griežtą rei
kalavimą, kad “keturi di
dieji“ užsienių ministeriai 
turi susitarti ir pasirašyti 
taikos sutartis tuojau ar
ba prisipažinti, kad negali 
susitarti ir išsiskirstyti.

Šį Jung. Valstybių sekre- ■ 
toriaus reikalavimą Rusi
jai remia Anglijos užsie
nių ministeris Ernest Be- 
vin ir Prancūzijos prezi
dentas Georgės Bidault.

Negalėdami prieiti prie 
susitarimo dėl sovietų Ru- _______ _______ ____ ,
sijos užsienių ministerio kad sovietu Rusijos užsie- 
Molotovo užsisp yrimo, 
Jung. Valstybių sekreto
rius Byrnes vėl pasiūlė 
Rusijos užsienių ministe- 
riui, kad visos sutartys, 
kaip ir visi klausimai, ku
riais užsienių ministeriai 
negali susitarti, būtų pa
vesti spręsti 21-nos tautos 
taikos konferencijai liepos 
15 d.

Rusijos užsienių ministe
ris pasipriešino ir šiam 
Jung. Valstybių sekr. Byr-‘ 
nes pasiūlymui.

Jung. Valstybių sekr. 
Byrnes aiškiai pasakė Mo
lotovui, pirm negu jis 
griežtai pareikalavo sutik
ti, kad taikos konferencija 
būtų sušaukta kaip galima 
greičiau, kad jeigu minis
teriai tęs ir toliau taip pa
lengva savo konferenciją, 
kaip iki šiol, tai ir iki 1947 
metų pabaigos negalės su-

niu ministerio Molotovo 
taktika trukdyti korfr*- 
renci.ia visiems ikirėjo iki 
gyvo kaulo. Moloto\’?s bu
vo priverstas sutikti ir ei
ti prie greitesnio susitari
mo taikos klausiniais.

Pasibaidė Hudson Tube 
Streikas

New York, birž. 24 — 
| Hudson ir Manhattan 
Railroad kompanijos 24 
dienų darbininkų streikas 
pasibaigė. Prezidento pa
skirta faktų suradimui ta
ryba pasiūlė, kad kompa
nija pakeltų 18 ir pusę 
centų į valandą daugiau.

Kompanija priėmė pasiū
lytas sąlygas ir darbinin
kai nutarė užbaigti strei
ką.

UN KOMISIJA ATMETE DU 
RUSIJOS PASIŪLYMUS

New York, N. Y. — birž.
24 — Jungtinių tautų eko
nominis ir socialinis komi
tetas šiandien atmetė stip
rų rusų bandymą duoti 
World Federation of Trade 
Unions balsą komiteto
svarstymuose. Balsavimas menims, kad 
buvo 12 prieš 5 — Ukrai- jiems, kodėl jie turi grįžti 
na, Jugoslavija, Čekoslo- į savo tėvynes.

|Vakija ir Peru balsavo su 
Į Rusija.

Ta pati taryba atmetė ir 
antrą rusų pasiūlymą pa- 

j skirti žmones iš tų kraštų 
vadovauti išvietintiems as- 

“įrodyti 
99

Paryžius, birž. 24 — Pe- didžiosios partijos — res- 
rėjus Prancūzijos balsavi-, publikonai, socialistai ir

Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja 
Pagalbos Ir Dievo Pasigailėjimo! 

Todėl
Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai 

kviečiami į MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS 

MALDOS IR ATGAILOS KONGRESĄ 
šių metų birželio 30 dieną

Iš Bostono apylinkės suvažiuos į
šv. Petro Bažnyčią — West Fifth St., So. Boston, Mass. 

KONGRESO TVARKA:
Lygiai 3 vai. po pietų:
1. Kongreso atidarymas bažnytinėje salėje su mal

da ir giesme j Švenč. Jėzaus Širdį.
2. Vietos Klebono Gerb. Kun. Pr. Virmauskio žodis.
3. Pranešimai iš M. Apaštalavimo Skyrių veikimo.
4. Tėvo Jono Kidyko, S. J. paskaita:

“Maldos Apaštalavimo Nauda Šių Dienų Žmogui, 
Šeimai, Parapijai“.

5. Procesija į bažnyčią giedant švenč. Jėzaus širdies
litaniją.

6. Šventoji Valanda už Lietuvą:
Pamokslas
Atsiteisimo aktas
Promotorių ir narių ištikimybės atnaujinimas.
Maldos už Lietuvą ir teisingą taiką... ir 1.1.

Dukterį,čiu buvo nušluota ir vado
vybės valdžioje toji laiki- 

i noji vyriausybė. Pastaruo-. reikalų ministras Giusep- 
Įse Prancūzijos balsavi- pe Romita praneša, kad 
muose išėjo didžiausią bal- pagal amenstijos sąlygas 

; sų skaičiumi laimėtoja Re- kunigaikštytė Edda Ciano, 
spublikonų partija (MRP), Benito Mussolini duktė 

nebebūtų visų okupacijos kuriai sėkmingai vairavo bus išlaisvinta iš Lipari

į Prancūzijos prezidentas __________

Amerika Siūlo 4 Valstybėms 
Kontroliuoti Japoniją

Roma, birž. 24 — Vidaus

VVashington, birž. 24 — 1
Pranešama, kad Jung. Vai- jėgų vyriausias komandie- dabartinis naujai išrinktas salos, 
stybių vyriausybė pasiūlė rius. įPrancūziios prezidentas
Rusijai, Kinijai ir Angli- r w .
jai sudaryti keturių vals- pe sutiko su Amerikos 25 nistinis prezidentas^ pasi- 
tybių kontrolės komisiją metų planu Japonijai; nie- traukė ir pasitraukė jo su- 

! Japonijai valdyti, kaipo ko negirdėta iš Rusijos, daryta vyriausybė. Bet pa- 
i dalį 25 metų nuginklavimo MacArthur žino apie tą mainos labai nežymios, nes 
plano. Einant tuo planu, planą, bet nepasisakė nei Prancūzijos ir vėl laikiną- 
gen. Douglas MacArthur,už nei prieš. ją vyriausybę sudarė trys ateinančią savaitę.

Kinija ir Anglija princi- Bidault. Tokiu būdu komu-' * Anglijos vyriausybė 
laikinai nustatė liepos 21 
d. pravedimui duonos ir 
miltų racijonavimo. Galu
tinas nuosprendis bus pa
darytas kabineto posėdy
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ĮVAIRIAS žinios
LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

So. Boston, Mass. birž. ganizacijai duotų gražios 
24 — Lietuvos Vyčių Cen- naudos ir, organizacijai 
tro Valdyba skelbia, kad duotų gražaus prestižo bei 
metinis organizacijos sei- garbės.

Pranas Razvadauskas,
L. Vyčių Centro pirm.

SSSR Pareigūnai Sibiro 
Lietuviams: Negrįšlte

mas įvyks šių metų rugsė
jo mėnesio 20-21-22 dieno
mis, Aušros Vartų parapi
joje. 116 Vyčių kuopos va
dovybėj, Worcester, Mass. į

Malonu pastebėti, kad• 
šioje kolonijoje klebonau-; 
ja vyčių organizacijos gar- ‘ Mask'TO; laikraštiš‘“Trud” 
bės narys, i 
tis. kun. K. V; 
sistentas kun. J. Jutkevi- 
čius.
Anglijos Dvasios vadas ir 
labai nuoširdus jaunimui, 
o ypač vyčiams, šioje ko
lonijoje gražiai veikia ir 
Vyčių kuopa, todėl reikia 
tikėtis, kad tokioje vado
vybėje Seimą sėkmingai 
priruoš.

Šia proga L. Vyčių Cent- čia buvo atsakyta: 
ro pirmininkas atsišaukia: kiami žygiai padaryti”, 
“nuoširdžiai kviečiu į Sei- Tačiau, nieks nepadaryta, 
mą visus Vyčius, bei nuo- nes mokytojams net ir žie- 
širdžius Vyčių prietelius, mą trūksta kuro, su algų 
rėmėjus skaitlingai į Sei- išmokėjimu, 
mą atvykti. C 
ruoškime seimui,

Sovietu Mokytoji) 
Nusiskundimai

Neu York (LAIC)

nuoširdus Vy-j praneša apie sovie-
asys.^gi jo a- mokytojų nusiskundi- 

r -rr mus: laiku negauna kuro,
L. Vyčių Naujosios.vėluojamasi jiems išmokė- 

i ti algas, valgykloje ir mai- 
į sto krautuvėse reikia sto
vėti eilėse. Rajonų vadovai 
apie tai žino, bet nieko ne
daro. Mokytojai pasiskun
dė Švietimo ministerijai 
(taip dabar vadinamas 
švietimo komisariatas).

“Rei-

Nes York (LAIC) 
Dešimtims tūkstančių į Si
birą ir kitus tolimus Rusi
jos plotus išvežtų lietuvių 
buvo suspindėjusi nauja 
viltis, kai pereitai žiemai 
besibaigiant, daug kur bu
vo pranešta, kad pavasarį 
jie galėsią grįžti į Lietuvą. 
Tačiau pasirodė, kad tai 
būta tik provokacijos. So
vietų pareigūnai, besitei
raujantiems apie grįžimą 
tremtiniams parei š k i a, 
kad nieko nežiną.

★ Dean Acheson pareiškė 
spaudai, kad prieš kelias 
dienas keturi Amerikos 
laikraštininkai išsiųsti iš 
Bulgarijos. Valstybės de
partamentas pasiuntė pro
testus sovietų valdžiai ir 
okupacinei rusų armijai 
Bulgarijoje. Potsdamo nu-, 
tarimas leidžia J. V. laik
raštininkams būti Bulga
rijoje.

Naujausiąs Britų karo laivas, kurį neseniai 
pakrikštijos kunigaikštytė Elizabeth. Jis iš
vyksta išmėginimo kelionei.

tebesivėluo-
Gerai prisi- jama ir gyvenimo sąlygos 

", kad or-.nei kiek nepagerėjusios.

MINKŠTA ANGLIS 40c. TONUI 
BRANGESNE

Washington, birž. 24 —į Tam įgyvendinti dedamos 
—OPO įsakė pakelti mink- pastangos sudaryti kores- 
štos anglies kainas apie pondentų tinklą ir išplėsti 
401z2 centų tonui, kas reikš ryšį su įvairiomis lietuvių 
vartotojų sąskaitų padidė- kolonijomis ir jų spauda, 
jimą maždaug 223 milijo- * Suvažiavimo metu nutarta 
nų dolerių kasmet. Kainų i atgaivinti Lietuvių Žurna- 
pakėlimas. tuoj įeinąs ga-Įlistų Sąjungą. Į valdybą 
lion, bus nuo 10 centų iki‘išrinkti: Dr. J. Pajaujis — 
S1.47 už toną, priklausant. pirmininkas. A. Merkelis 
iš kur anglis paeina ar iš — pirmasis vice-pirminin- 
paviršiaus ar gilių kasyk- kas. J. Vaidelys — antras 
lų.

★ Gen. Eisenhower pa
reiškė kongresui jog jis 
priešinasi atidavimui ato
minės bombos ar kitų mili- 
tarinių paslapčių iki bus 
galima galutinai užtikrinti 
jog yra atitinkamos ap
saugos prieš jų neteisėtą 
vartojimą.

SOVIETINIŲ RINKIMŲ 
TECHNIKA

Phnuoja Lietuvių Spaudos 
Ir Informacijų Biurų

vice - pirmininkas, A. Bra
ziulis
K. Obelenas

?rius, C. U.’,

Vakarų Europa (LAIC)
Amerikiečių užimtoje zo- j. Kardelis 
noje. Hanau mieste, gegu
žės 11-12 dienomis įvyko 
lietuvių laikraštininkų su
važiavimas. kuriame daly
vavo 41 buvusios Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos na
riai ir 54 spaudos darbe 
pasireiškę laikraštininkai. 
Pasitarimai praėjo gražio
je tolerancijos ir solidaru
mo nuotaikoje. Iš svarbes
nių nutarimų pirmoj eilėj 
paminėtinas pasiryžimas 
pagyvinti spaudos ir infor
macijų Biurą. Jo uždavi
niai būtų: A) rinkimas ir 
paruošimas informacijų iš 
Lietuvių tremtinių gyveni
mo. darbų, laimėjimų ir 
vargų: B) rinkti žinias bei 
informacijas iš Lietuvių 
kolonijų, kituose kraštuo
se. C) rinkti medžiagą, lie
čiančią Lietuvos bylą pasi
rodančią pasaulio periodi
nės spaudos puslapiuose.

— reikalų vedėjas,
> — sekreto-

S. Urbonas iždinin- 
;kas. H. Blazas — spaudos 
ir informacijos reikalų 
tvarkytojas, J. Cicėnas ir 

valdybos
nariai.

Šimtai Valstiečių Varomi 
Markinti Lietuvos Miškų

Kravčenko Apie Sovietinių Res 
publikų Autonomijų Ir Laisvę

žinybos, kurios priešakyje 
stovi — Stalinas su pen
kiais pavaduotojais (pir
mas iš jų yra kandidatas į 
Politbiuro — Bulganin).

Iš šių visų aplinkybių 
New Yorke leidžiamas ‘So- 
cialističeskii Vestnik’ da
ro išvadą, kad Sovdepijos 
valdymas liko perkeltas į 
Ministrų kabinetą ir kad 
Politbiuro, kaipo valdan
tis organas, savo reikšmės 
nustoja. Savaimi supran
tama, tikruoju Rusijos šei
mininku ir toliau lieka 

; Stalinas.
Seniau Politbiuro nariai, 

bet teoretiškai, buvo skel
biami lygiateisiais; jų pa
vardės buvo vardinamos 
abėcėlės tvarkoje, taigi 
Stalinas (su S raida) buvo 
atsidūręs beveik gale. Da
bar Stalino vardas visur 
eina pirmuoju. Yra tai po- 
žimis keliamo prestyžo.

Laikraštis primena, kad 
Sovnarkomo (Sovietų 
Liaudies Komisarų) pir
mininku Stalinas save pa
skyrė, 1941 m. gegužės 
mėn. 5 d. Tai buvo kaip 
tik tas laikotarpis, kada 
Stalinas, kaip tą patvirti
no Nuernberge teisme iš
keltieji faktai, vedė pasi
tarimus su Hitleriu dėl į- 
stojimo į karą Vokietijos 
pusėje. Ribbentropo paro
dymu pasitarimai nutrū
ko tik dėl perdidelių Rusi
jos reikalavimų. Ministe- 
rio pirmininko pareigas 
Stalinas paėmė į savo ran
kas eidamas į karą ir norė
damas išvengti valdžios 
dvilypumo (Politbiuro - 
Sovnarkomas).

Dabar einama ir dar prie 
didesnės Stalino asmenyje 
valdžios centralizacijos. 
Neabejotina, toliau paste
bi laikraštis, kad Stalinas 
rengiasi naujam karui ir 
ta kryptimi suka visą SS
SR valstybės laivą. Visos 
gaunamos žinios ir pasku
tinių laikų įvykiai tą spė
liojimą tik patvirtina.

Maskvos laikraščiai te- 
; belinksniuoja variantus a- 
• pie klasių kovą ir kapita

listinio pasaulio konfliktų 
; neišvengiamumą. Ta pras

me labai būdinga buvo pa
skutinė Stalino kalba.

New York (LAIC) — 
Raudonosios diktatūros 
propaganda bando užsienį 
įitkinti, kad “Sovietinės 
respublikos” kaip Lietuva 
ir kitos, esą bendroje So
vietų Sąjungoje naudojasi; 
autonomija ir laisve.

Rusijos gyvenimą gerai 
pažįstąs jų aukštas valdi- 

ininkas ir per 15 metų Ru
sijos komunistų partijos 
narys V. Kravčenko tuo 
klausimu savo knygoje “I 
Chose Freedom” tarp kit
ko rašo: “Dėl kažkokios 
priežasties užsienyje yra 
įleidusi šaknis pasaka, būk, 
tai įvairios Sovietinės Res
publikos džiaugiasi tam 
tikrame laipsnyje turima 
nepriklausomybe, net iki 

[teisės atsiskirti nuo Sovie
tų Sąjungos imamai. Nie
kas Sovietų Sąjungoje tam 
netiki. Bet koks mažesnių 
tautų kultūrinis išsiskyri
mas, kurs nors truputį 
prieštarautų komunisti
nėms dogmoms, be jokio 
pasigailėjimo slopinamas. 
Šimtai ukrainiečių buvo iš
žudyta, dešimtys tūkstan
čių uždaryta į kalėjimus ir 
ištremta vien tik už “tauti
nius nukrypimus” ir taria
mus separatistinius palin
kimus” (65 pusi.).

v •
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New Haven, Conn. —J Kaip žinome, “Colum- 
(LAIC) — Artimiausiame bia” yra didžiausias pa- 
(liepos mėn.) Knights of šaulyje katalikų metraš- 
Columbus metraščio “Co-/" ’ " " ’
lumbia” numeryje tilps II-; 
linois valstybėje plačiai ži- j 
nomo publicisto, Čikagos 
dienraščio DRAUGO ang
liško priedo bendradarbio 
Eduardo J. Kubaičio strai
psnis apie sovietų rinkimi
nę techniką. Straipsnis pa
vadintas “Techniąue of 
‘Free’ Elections” ir pagris- 

itas, veik išimtinai, 1940 
metais Lietuvoje sovietų 
inscenizuotų rinkimų 
praktika.

Kaip žinome, panašią ko
mediją dar ir dabar sovie
tai mėgina dumti akis va
karų demokratijoms. Ap
gavimo centre stovi “One 
Ticket” triksas. Lietuvoje 
tas buvo pasiekta sulikvi- 
davus visas kitas partijas 
(komunistus išskyrus). 
Kitur tas daroma verčiant 
dėtis į bloką su komunis
tais. Pav. šių dienų Vokie
tijoje, Rumunijoje, Bulga
rijoje, Lenkijoje ir t.t.

j

v •

★ Senatas užgyrė devy
nių mėnesių pratęsimą vy
riausybės karo meto ga
lios, kas reiškia, kad val
džia dabar galėtų vėl įves
ti racijonavimą ir įvairių 
dalykų suvaržymą.

i i

New Y’ork (LAIC) — 
Lietuvoje bolševikų lei
džiamas “Jaunasis valstie
tis” Nr. 4 praneša, kad Ru
kainių apylinkėje (Ruda
minos valsčiuje) komjau
nuolių iniciatyva (kurie 
pildė kompartijos nurody
mus) neseniai buvo suor
ganizuota raudonoji gur- 

iguolė, miško medžiagai iš
vežti. Gurguolėje dalyvavo 
480 valstiečių ir jaunuolių 

Įsu 200 vežimų. Miško me
džiagos išvežimo šių metų 
pirmo ketvirčio planas iš
pildytas 103 G • Vadinasi, 
išvežė daugiau, negu oku
panto buvo planuota.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

b Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKfS, Namu Tel.. Dedham IMį-R

•M
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tis, kurio tiražas siekia ar
ti pusės milijono. Užsipre
numeruoti galima: 45 Wall 
Street, New Haven, Conn.

Apie sovietų rinkiminę 
“techniką” Lietuvoje, savo

Permainos Sovietų 
Vyriausybėje

New York (LAIC) —
Maskvos laikraščiai priešlaiku (1945 metų pradžia- kurį laiką oaskelbė stam. 

je), anglų kalboje buvo ra- besnius 
šyta Lithuanian Bulletin: riausvbaie 
Soviet Russian Methods & : __
Procedūra in Annihilating skirtEnauji pareigūnai 
the Political Independence meisteriai (nebekomisą-

syta Lithuanian Bulletin: 
Soviet Russian Methods &

pakeitimus vy-
— sudarytos 

naujos ministerijos ir pa-

★ Bemard M. Baruch ir 
jo padėjėjai, kurie šios ša
lies Prez. Trumano patvir
tinimu įteikė UN atomų 
komisijai planą, kaip kon
troliuoti tą jėgą ir po to, 
kai Sovietai pasmerkę tą 
planą pasiūlė savo, Jung. 
Vafistybių komisija nesiju
dina nuo U. S. atomų pla-
no.

Tiesa Apie Sovieto) 
Traukinius

New York (LAIC) — 
“Pravda” (Tiesa) Nr. 75 
korespondencijoje iš Char
kovo nusiskundžia, kad e- 
santi didelė netvarka su 
traukiniais. Traukiniui 
jau laikas išeiti, o čia va
gonuose tamsu ir garvežio 
dar nėra. Traukiniai vė
luojasi. Pav. Domo apylin
kės geležinkelių ’ viršinin
kas konstatavo, kad jo ra
jono viename bare, per 5 
dienas pavėlavo net 87 
traukiniai. Atsimenant, 
kad Rusijoje traukinių ju
dėjimas, palyginti, mažas, 
šis skaičius yra būdingas.

and Territorial Integrity 
of Lithuania in 1940.

Kaip atsimename, sovie
tiniai “rinkimai” buvo in
scenizuoti visose 3-se Pa- 
balčio Respublikose.

Apie tai kaip tie rinkimai 
vyko Estijoje rašė buv. 
Estijos Prezidentas ir pas
kutinis estų pasiuntinys 
Maskvoje August Rei, at
skirai 1944 metais išleis
toje knygelėje “Have the 
Baltic Countries Volunta- 

j rily Renounced 
Freedom?”

Their

Italę Katalikų Simpatijos Lietuvai

Kun. Prof. S. Yla Dirba 
Vatikano Ddegatūrms 

Sąstate
Vak. Vokietija (LAIC) 

Buvęs Stutthofo koncen
tracijos stovyklos kalinys 
kun. prof. St. Yla kooptuo
tas dirbti prie Vatikano 
Delegatūros lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje. 
Nacių kalėjime palaužtos 
sveikatos nepaisant, prof. 
Yla nenuilstamai dirba or
ganizacijose ir spaudoje. 
Šiuo metu spausdinamas 
jo naujas veikalas apie Šv. 
Kazimierą.

Roma (LAIC) — Įtakin
gas Italijos žurnalas “La 
Civilta Cattolica” net de- 
vynius puslapius paskyrė 
aprašymui pirmosios bol
ševikų okupacijos Lietu
voje (1940-41). Reprodu
kuojami vertimai slaptųjų 
sovietų įsakymų kaip sek
ti Lietuvos patriotus, kaip 
juos areštuoti, išvežti, pa
duodami vertimai pareiš
kimų ir laiškų tų, kurie bu
vo išvežami. Visame 
straipsnyje daug simpati
jos Lietuvai ir, jos dabar
ties, dar sunkesnėse nelai
mėse, reiškiama viltis dėl 
nepriklausomybės atgavi
mo. Minėtas straipsnis bu
vo vėliau išleistas atskira 
ištrauka.

Pažymėtina, kad renkant 
medžiagą, naudotasi Ame
rikos Lietuvių Informaci
jos Centro išleistais veika
lais, pirmame puslapyje 
juos sužymint ir rekomen- 
tuojant skaitytojams. Tai 
ir dar vienas įrodymas ko
kį svarbų darbą atliko A- 
merikos Lietuvių Taryba,

įsteigdama informacijos 
centrą.

ižamLietoms Partizanų Daina
Vak. Europa (LAIC) — 

Iš Lietuvos neseniai par
vykęs asmuo mums perda
vė transkripciją Lietuvos 
partizanų dainuojamos 
dainos. Ši daina, įsisenėji
mo keliu, užsiliko dar nuo 
vokiečių okupacijos lai
kais pogrindžio vestos ko
vos.
Palinko liepa šalia kelio 
Pravirko motina sena 
Sūneli. Tėvynė tave šaukia 
Ir vėl laisva bus Lietuva.
0, jeigu mirsiu už Tėvynę, 
Už brangų vardą mūs šalies. 
Mergaite, papuoški mano kapą 
Baltais akacijos žiedais... ir tt.

Šią dainą šiandien dai
nuoja Lietuvos jaunuome
nė namuose, traukiniouse, 
pobūviuose ir t.t.

Neapykanta suteršia ir 
šviesų protą ir prakilnią 
širdį. K. J. N.

rai!). Stalino neskaitant į 
vyriausybę įeina 8 Polit
biuro nariai. Politbiuro, 
kaip žinome, yra komunis
tų partijos specialus ko
mitetas, tiek vidaus tiek 
užsienio tiek partiniai po
litikai nustatyti ir prižiū
rėti. Iš minėtų aštuonių, 
tik trys užiminėja ministe- 
rinius postus, o 5 neturi 
jokių ministerijų. Visi 8 
tuo pat metu yra Stalino 
pavaduotojais ir kartu su 
juom sudaro dabartinės 
Rusijos vadovaujamą vir
šūnėlę. Tuo būdu nauji 
patvarkymai dar labiau i- 
dentifikavo kompartijos 
vadovybę su vyriausybės 
organais.

Kita naujiena — įsteigi
mas vienos centralizuotos 
Ginkluotų Pajėgų (jau ne-j 
bevadinama “Apsaugos”)'I i i

I I

Leoną •ew«n, 10, and Joan Mario,, 
9, tako time out on their way to tho 
butcher to admire the ducks at the 
•reni Zeo. Their mothera oee that 
all ueed fat io aalvaged, net onl, 
becauee it helpe make aoap and 
other scarce houeehold Hemo, bet 
becauee aalvaged fat relievea praš
au re on cooking foto and oila, and 
allowo more to be diatributed 
through fat-starved Europa.

I

CHILD BRIDE—Emma Lee 
Moore, 14-year-old giri who 
married P. A. Banks, 64, 
Atlanta, Ga., carpenter, 
banga out the family wash in 
the back yard of the three- 
room cabln uhere the couplą 
live. The bride’s motheę gav^ 
ąfg consent to the Junę.-
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Socialiniu Problemų Raktss 
Bažnyčios Rankose

I

j

nes: ne politika, bet politi- 
k’erius: ne diktatūra, bet 
diktatorius: ne kanitabz- 
ma. b‘-t nesą žiniomis tur- 
tu naudotoms. Neturtą ir 
navvzdžiu ir žodžiu išauk
štino. Liepė iš Jo mokytis 
kantrvbės ir nuolankumo; 
atleisti žmonėms ių kaltes, 
mvlėti savo priešus, gerą 
daryti tiems, kurie neken- 

jčia. laiminti tuos, kurie 
keikia ir melstis už šmei- 
žiančius. Nei Piloto, nei 

i Erodo, nei Anno, nei Kaji- 
po nenrašalino nuo parei
gu, bet pasirinko dvylika 

ivvru. perauklėjo juos savo 
dvasioje ir išsiuntė juos 
i gyvendinti Dievo karali
ja. Kristui padedant, be
ginkliai apaštalai užkaria
vo žmonių širdis ir pasau
lio ištaigas.

Jei Kristus būtų pa
smerkęs įstaigas ir jas re
formavęs, o ne žmones, 
tada pariziejai su Pilotu 
nebūtų nuteisę Kristų mir- 

. tin. Bet Kristaus dieviškas 
■ gyvenimas ir mokslas 
veidmainiams akis badė. 
Už Jo begalinę meilę atsi
mokėjo baisiu nedėk ingu- 

Prikalė Jį prie kry-
sių vargšų, gimusių tvar- žiaus. Šią jų niekšystę 
telyje, bet ne iš tų, kurie Kristus panaudojo perga- 
gimė palociuje. *^s buvo skelbęs, kad

žmogaus atgimimas turi 
Kristui gimus tvartelyje,!ateiti per kančias; kad 

ateina sveikinti Jį turtin- žmogus, prarasdamas savo 
gin išminčiai ir vargšai gyvybę ^ėl Dievo, ras ją; 
piemenėliai. Tai dviejų kad jei kviečių grūdas ne- 
klasių žmonių atstovai: Į kris j žemę ir nebus apmi- 
kapitalistų ir darbininkų. ręs, -jįs pasilieka vienas. 
Dieviškoje šviesoje tur- Didžiajame Penktadienyje 
tuoliai pamatė reikalą iš budeliai lyg grūdą Kristų 
savo lobio daryti auką, o įsodino į žemę ir Velykų 
vargšai įsitikino, kad yra ryta Jis pražydo dieviška 
didesniu turtų kitur, negu grožvbe. Dievas išaukšti- 
turtuolių rankose. Čia pat no jį nes < 
ir vieni ir kiti sužinojo, į pasižemino, 
kad turtuoliams vargšai

negu 
vargšams turtuoliai.

Su Kristaus užgimimu

Po susidūrimo dviejų laivų j Brooklyn laivų 
statybos kiemą buvo atvežtas Olandijos laivas 
Tiberius, kad sutaisius. Darbininkai apžiūri su
sikirtimo vietą.

(Kun. P. M. Juro pamok- - ją kreipia dėmesio. “Krik- 
slas šv. Juozapo parap. ščioniškoji etika turi at- 
bažnyčioje. pradedant LDS naujinti ir išvystyti pažiū- 
Seima birželio 23, 1945 m.,1 ras į žmogų, o krikščioniš- 
V/aterbupy, Conn.)

Malonu ir linksma. bad 
Dievo Apvaizdos parėdy
mu LDS Seimą pradedame 
Kristaus Kūno šventės ok
tavoje ir Šv. Juozano glo
boje. Šv. Juozapai. Kūdikė
lio Jėzaus globėjau ir mai
tintoja”. melski už mus! į

t

i koji ekonomika turi par-
1 keisti žmonių nusistatymą 
turto atžvilgiu”. “Sociali
nė problema, būdama žmo
gaus problema, tuo pačiu 
yra moralinė ir dvasinė 
problema, kurioje Bažny
čios dalyvavimas yra bū
tinas”.

Į 

Pasaulis yra matos daugį Žmonių visuomeninis gy- 
neteisybiu. vargo, ašarų ir venimas nukenčia, kada 

Georgės Bidault (Bido), nežinia iš kur iškilęs į,kančių. Visais amžiais bū- pavieniai asmenys nėra 
prancūzų tautos vadus, sugebėjo suburti stipriausią ta ka^u ir įvairiu nroble- pakankamai veiklūs arba 
respublikonų partiją, kuri išstūmė komunistus iš va-: mų. B^t mūsų dvidešimta- j kada savo veikla vieni ki- 
dovybės ir paėmė valstybės vairą į savo rankas. Kata- sis amžius virto socialinių, tiems trukdo. Dėl aiškumo 1*1__ 1_____ _____ _______ _________ ___________ •_____ __ 1____-^2____ X__ i_ r _______1_1___ r__  -1____ i_X-. ii Tovvtavv
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SUBSCRIF^iON KATES:
Oomeatic yearly___________$4 00
Domeatlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.0(
Vieną kart savaitėje metama— $2.00
Užsieny metams  ...........  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metama $24M*

DARBININKAS
066 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Bidault Prancūzijos Viltis

patieksiu pavyzdį. Įsivaiz
duokime laivyną, plau- 

l’Aube (Aušra), Bidault suorganizavo vieningą pože-į lyg plėšrieii žvėrvs tyko kiantį per jūrą. Pirmiau-

tvarkoje, nes kitaip jie ne-

likas, buvusis istorijos profesorius vienoj nežymioj problemų ir ekonominio 
Paryžiaus mokykloj ir redagavęs katalikų dienraštį skurdo amžiumi. Žmonės

rninį prieš vokiečius frontą ir taip sėkmingai vedė slap- ■ vienas kita sudraskyti, 
tą prieš juos kovą, kad jį vadinama Paryžiaus išlais- nes žmogus žmogų ie nebe- 
vintoju. Dienos metu jis ramiai 
naktimis vedė slaptos organizuotės darbą taip vyku-’mo. Darbininkija 
šiai, kad vokiečiai nieku būdu nepajėgė likviduoti to 
pavojingo partizanų vado. Jiems nė į mintį neatėjo, 
kad tas menkas mokytojėlis galėtų ką reikšti politikoj. 
Okupacijos pradžioje Bidault buvo pakliuvęs į nacių 
rankas. Kiek pakamantinėję .vokiečiai jį paleido, kad 
antru kartu jo nebesugautų. Gestapo užrašuose štai 
kaip apie jį parašyta: “Georgės Bidault, 42 metų am
žiaus, Jėzuitų auklėtinis, buvusis katalikų jaunimo va
das, paimtas kariuomenėn 1918 m., trumpai tarnavęs ’ 
puskarininkiu prancūzų okupacijos armijoj Ruhro rius, tada mums paaiškės, 
krašte, dėstęs istoriją antraeilėj Paryžiaus mokykloj, kad socialinė problema yra 
nevedęs, prancūzų tautininkas, rašęs užsienio politikos! dvasinė ir moralinė žmo

gaus problema.
Ekonominis neturtas iš-

IluS ZlIlG^Ub ZlIJOgU FtJ IlCUtZ- | v uv

sau mokytojavo, gi mato savo brolio bei arti-!galėtų irtis pirmyn. Antra/ 
’ ’ ‘ ‘ 1 1 ~ ’• • " plaukdami neturi pastoti

! vienas kitam kelio. Jei jie 
i irtųsi neatsižvelgdami į 
savo kaimyną, jų kelionė 
baigtųsi baisia katastrofa.

Paimkime kitą pavyzdį— daro aklai pagal savo pri- 
orkestrą. Gražiai muzikai gimtį. Žmogus, apdovano- 
reikia, kad visi instrumen- tas protu ir laisva valia, 
tai būtų suderinti; bet jei vykdo Dievo valią laisvai, 
kiekvienas instrumentas, Bet šis savo silpnybėje 
kad ir geriausiai suderin- dažnai suklysta, nes pa
tas grotų skirtingą melo- šaulyje daug kas jam truk- 
diją, arba, kad ir tą pačią do pažinti ir vykdyti Die- 
melodiją grodamas nesek- ■ vo valią, 
tų dirigento, kas įvyktų ?| j pagalbą žmogui atėjo 

patsai Sutvėrėjas. “Die
vas, daug sykių ir tolerio- 
pu būdu kalbėjęs kitados 
tėvams per pranašus, pa
skiausiai, šiomis dienomis 
kalbėjo mums per Sūnų“, labiau reikalingi, 
(Žyd. 1, 1).

Turtingas buvo Kristus 
savo dieviškąja prigimti- atgimė Dasaulis, bet ne re
mi, nes Jis dangaus ir že- voliuciįos, 
mės Viešpats, tačiau įsi- keliu. Kristus nekalbėjo a- 
kūnydamas patapo netur- pie kapitalizmą, bet apie 
tėliu. Kristus galėjo gimti pinigų protingą sunaudoji- 
gražiausiuose rūmuose, o mą; nekalbėjo apie vergi- 
gimė gyvulių tvartelyje, ją. 
Valdovams davė aukso ir gaus paskirtį, 
brangakmenis, 
tenkinosi šiaudu pluošte-

sudarė 
savotišką partijos klasę ir 
paskelbė žūtbūtinę kovą 
turčių klasei. Ir jei dar čia 
pridėsime klaidingą pažiū
rą į nuosavybę, kurioje 
žmogus savinasi absoliu- 

1 čią teisę, pamiršdamas, 
kad jis yra tik turtų už
vaizdą bei administrato-

I

straipsnius vienam religiniam dienrašty”.
Sudarę, tokį nekaltą apibūdinimą, naciai jį palei

do. Paskui stropiai jį gaudė, bet ne tą nieko nereiškian-1 auga iš dvasinio skurdo. Vietoje gražios simfonijos 
tį Bidaultą kurs ramiai dėstė istoriją, tik kažkokį ne- Išvidinis turčių nusistaty- turėtume nervus draskan- 
ilstamą požeminio sukilimo vadą “Vivian”, kurs lyg mas neturtingųjų atžvil- tį triukšmą. Be to, juk 
kokia nesučiuopiama šmėkla, teikė okupantams tokių giu ir pastarųjų pyktis ir. svarbu laivynui žinoti, kur 
nemalonių staigmenų, kad įvesdavo juos į bejėgišką kerštas turtingųjų atžvil- ! jis plaukia. Taip pat orkes- 

: įro muzikantams svarbu 
žinoti, ką jie gros. Lygiai 
ekonominis - materialisti
nis ir dvasinis - moralinis 
žmogaus gyvenimas negali 
būti palaidi barščiai.

Kiekvienas kūrinys turi 
savo tikslą. Visi tvariniai

I

tį triukšmą. Be to, juk

mu.
vykdo Tvėrėjo valią. Ne
gyvieji ir neprotingieji tai

1

pagiežą ir nusiminimą. “Vivian” ir Bidault buvo, žino- J giu įrodo, kad socialinis 
ma, tas pats asmuo. Jis partizanu tinklu nuklojo visą klausimas tegali būti iš- 
Prancūziją ir atėmė nuo vokiečių Paryžių pirmiau, ne-'spręstas Kristaus mokslo 
gu Alijantų kariuomenė atėjo pagalbon. O Bidault vis šviesoje, 
nekaltai dėstė istoriją mažai težinomoj mokykloj. “ ' ““ - .

Prancūzijai išsilaisvinus, Bidault, drauge su gen. čios programa darbininkų
De Gaulle, tapo tautos didvyriu ir vadu. Bet padėtis, 
dėl komunistų įsivyravimo, buvo labai sunki. Komu
nistai sudarė stipriausią partiją. Reikėjo su jais skai
tytis ir atitinkamai vingiuoti. De Gaulle, statesnis ir 
griežtesnis, neiškentė ir pasitraukė. Bidault, daug mik
lesnis, išsilaikė viršūnėse. Savo požeminės organi- 
zuotės gabumais pritaikė prie vidaus politikos, pa-, 
laipsniui išugdė savo partiją ir nežymiai ištraukė va- j triukšmingas prieš komunizmą demonstracijas, 
dovybę iš komunistų rankų. Prancūzai nė nepajuto,: Bidault istorijos nebedėsto ir požemiuose nebesislepia, 
kokiais būdais Bidault tai atsiekė. Jie tik pamatė pa- Jis dirba valstybinėj kanceliarijoj ir ramiai rezga pla- 
sekmes: įsivyravusieji komunistai rinkimuose sušilai- nūs, kaip likviduoti antrąjį Prancūzijos priešą — ko
ke nuo balsavimo, nes žinojo, kad jų priešas vis vien; munizmą. K.

Deja, Katalikų Bažny-

klausime labai mažai kam 
žinoma ir dar mažiau kas į

laimės. Taip, dabar jie skaito Bidaultą savo priešu. 
Bet Bidault jų neneigia — kol kas. Laikas ir apsukri 
politika atliks savo darbą be ypatingo triukšmo. Tie
sa, prancūzai triukšmą mėgsta. Jau dabar suruošė 

prieš komunizmą

o evoliucijos

bet apie aukštą žmo- 
apie sielos 

o patsai begalinę vertę. Liepė krau
ti turtus danguje, kur nei

liu. Dangaus mėlynėje už-' rūdys, nei kandys negadi- 
žiebė saulę, kad kitus šil- na ir kur vagys neiškasaO J

“Jis pats save 
, pasi daręs 

klusnus iki mirčiai, mir
čiai ei kryžiaus” (Pilvp. 2, 
8). Kristus savo kančia ir 
mirtimi išlaisvino žmoniją 
iš pragaro vergijos, ati
darė vartus dangaus kara
lijos ir pakvietė visus imti 
kasdieninį kryžių ir sekti 
Ji-

Žengdamas į dangų, 
Kristus savo mokymą ir 
malonių dalinimą pavedė 
apaštalams ir jų įpėdi
niams. “Kain Tėvas mane 
siuntė, taip ir aš ius siun
čiu”. (Jono 20, 21). “Eiki-

dytų, patsai tenkinosi jau- ir nepavagia. Kristus kai- te tat ir mokykite visas 
čio kvėpavimu. Yra buvu- tino ne pinigus, bet žmo- Tęsinys 4-tame pusi.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

Kaip tik šis įsakymas buvo paskelbtas Na
zarete, Šv. Juozapas tuojau pranešė apie tą 
Marijai. Ji gi tarė: “Mes turime klausyti ir 
pasiduoti žemiškos valdžios įstatymams, ka
da jie yra teisingi. Mes neturime perdaug rū
pintis šiuo Romos imperatoriaus įsakymu, 
tuo labiau, kad mūsų tarpe yra dangaus ir že
mės Karalius, kuris surėdo tuos visus įvy
kius. Paties Dievo Apvaizda pagelbės mums! 
Taigi, tuojau rengkimės kelionėn. Mano mo
tina gal ilgiau užtrūks Jeruzalėje tarpe gimi
naičių ir mes vėl sugryšime prieš jos sugrįži
mą iš tolimo miesto.

Išsirengę kelionėn, jie tuojau apleido Na
zaretą. “Ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Do- 
vido namų ir giminės, ėjo iš Galiliejos, iš Na
zareto miesto, į Judėją, į Dovido miestą, kurs 
vadinamas Betliejus, kad įsirašydintų drauge 
su pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo 
nėščia.” (Luk. 2, 4). Palengvinti tolimai per 
kalnus kelionei, jis pasiėmė su savimi asilą, 
ant kurio užsodino Mariją, ir jautį, kad jį par
davus, gautais pinigais galėtų užsimokėti gy
ventojų suskaitymo mokestį — cenzą ir turė
ti kelionės išlaidoms.

“Atsitiko, kad juodviem tenai esant, Ma
rijai atėjo laikas gimdyti; ir ji pagimdė pirm- 
gimi savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir pa
guldė jį prakarte, nes jiems nebuvo vietos 
užeigoje. Tojo pačioje šalyje buvo piemenų, 
kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandą. 
Štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir

Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nu
sigando, bet angelas jiems tarė: Nebijokite! 
Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai, kad šiandien jums gi
mė Dovido mieste Išganytojas, kurs yra Kris
tus, Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite 
kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą 
prakarte. Ūmai atsirado prie angelo daugy
bė dangiškosios kariuomenės, kurie garbino 
Dievą ir sakė: Garbė Dievui aukštybėje ir že
mėje ramybė geros valios žmonėms! Ange
lams pasišalinus nuo piemenų į dangų, jie sa
kė vienas kitam: Nueikime lig Betliejui ir 
pažiūrėkime to, kas įvyko, ką Viešpats yra 
mums apskelbęs. Jie atėjo skubindamiesi ir 
rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą 
prakarte. Pamatę gi, jie skelbė tai, kas jiems 
buvo pasakyta apie tą kūdikį. Visi, kurie tai 
girdėjo, stebėjosi tais dalykais, kurie buvo 
jiems piemenų papasakoti. Marija gi dėmėjo
si sau visus šituos dalykus ir svarstė juos sa
vo širdyje”. (Luk. 2, 6-19).

Taigi, kaip maloni rasa nužengia nakties 
metu ant žemės paviršiaus, kaip pirmieji už
tekančios saulutės spinduliai prakilniai nu
šviečia auštančio ryto dangaus skliautus, 
taip Įsikūnijęs Žodis majestotiškai ir be 
skausmų atėjo į šį pasaulį. Marija tuojau pri
spaudė Jį prie savo širdies, suvyniojo į gra
žius vystyklus ir paguldė prakartėlyje. Čia 
jinai atsiklaupusi pagarbino Jį, kaipo savo 
Dievą, bet sykiu mylėjo Jį, kaipo savo sūnų. 
Šv. Juozapas, išvydęs savo Išganytoją ir pa
savintą - adoptuotą sūnų, su didžiausia pa
garba atsiklaupė ir giliausiame dvasios nusi
žeminime pagarbino Jį. Apkabinęs Jo ma
žas kojytes, su didžiausiu džiaugsmu ir die
vobaimingumu, jis net pravirko iš tos taip 
begalinės laimės savo širdyje ir sieloje.

Kuomet visi šie dideli įvykiai atsitiko Bet
liejaus padangėje, Šv. Ona sugrįžo iš Jeruza
lės į Nazaretą, parveždama viską, kas buvo 
reikalinga ir nupirkta dėl belaukiančio Jėzaus 
lopšelio. Nesuradusi namuose Marijos ir Juo
zapo ir sužinojusi apie jų iškeliavimo tikslą, 
ji labai nusiminė ir karčiai nuliūdo. Nieko 
nelaukdama, ir ji tuojau išsirengė kelionėn į 
Betliejų.

Bekeliaujant, nakties metu ji atsisėdo pa
kelyje ant žemės ir griaudžiai apsiverkė iš di
delio rūpesčio ir nemažesnio širdyje skaus
mo. Staiga pasirodę angelai suramino ją šiais 
saldžiais paguodos žodžiais: “O, garbingoji 
motina, nusiramink ir pralinksmėk Viešpaty
je, nes tavo dukrelė Marija jau pagimdė tik
rąjį Dievo Sūnų, Jėzų Kristų!” Išgirdusi šiuos 
palaiminimo ir begalinio džiaugsmo žodžius, 
Šv. Ona tuojau nudžiugo, pralinksmėjo ir vėl 
tęsė savo kelionę Betliejaus link. Atvykusi 
čia ji visur ir visų klausinėjo apie Mariją ir 
Juozapą, tačiau niekas nežinojo ir negalėjo 
suteikti jai tinkamų žinių. Pagaliau jai buvo 
pranešta, kad jie atvyko čia vedini asilu ir 
jaučiu, bet negalėjo surasti sau tinkamos vie
tos apsistojimui, bei viešbučio dėl perdidelio 
žmonių suplūdimo. Galutinai jai pasisekė su
žinoti, kad Marija ir Juozapas apleido miestą 
ir apsistojo laukuose, gyvulių kūtelėje, kame 
ir užgimė pasaulio Išganytojas.

Nuo tos palaimintos Jėzaus užgimimo nak
ties, Betliejaus vardas buvo minimas kiek
vieno žmogaus lūpose. Visi ir visur kalbėjo 
apie užgimimą žydų tautos Karaliaus ir apie 
tuos stebuklus, kurie įvyko jam gimstant: 
angelų pasirodymą piemenėliams, dangiškas 
giesmes, stebėtiną šviesą ir stebuklingą 
žvaigždę virš kūtelės. Neužilgo atvyko 3 ka
raliai - išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo

karaliaus Erodo apie žydų Karaliaus užgimi
mą ir patį Betliejaus miestą.

Girdėdama tokias kalbas ir gaudama tikrų 
žinių, Šv. Ona pagaliau įsitikino, kad tikrai 
užgimė pasaulio Išganytojas, Jėzus Kristus, 
visų tautų, senai laukiamas asmuo.

24. ŠV. ONA IR KŪDIKĖLIS JĖZUS

Sužinojusi tikrąjį kelią, Šv. Ona per pievas 
skubėjo prie kuklios ir apleistos kūtelės. Iš
tolo pamačiusi ją besiartinant, Marija išėjo 
pasitikti ir apkabinusi įvedė vidun prie die
viškojo Kūdikėlio lopšelio, gyvulių ėdžiose. 
Pamačiusi begalo brangų jos širdžiai mažu
tėlį, Šv. Ona parpuolė ant kelių prieš Jį ir 
džiaugsmingai sušuko: “O, mano Dieve; O, 
mano Sutvėrėjau! Ar tai čia yra tavo kara
liškas palocius, ar tai šis yra tavo dangiškas 
lopšys?” Tuomet kreipdamasi į Mariją tarė: 
“O, brangioji dukrelė! Ar tai ši yra šilkais 
dabinta ir pūkais išklota minkšta lovelė, ku
rią aš prirengiau tau ir tavo dieviškam kūdi
kėliui? Ir pamačiusi apgriuvusią, apleistą, 
drėgną, skylėtu stogu gyvulių kūtelę, jai be
galo suskaudėjo širdį ir ji griaudžiai apsiver
kė. Tačiau Marija ir Juozapas, kiek įmanyda
mi, ramino ją, nupasakodami visus tuos ste
bėtinus įvykius, kurie lydėjo Viešpaties Jė
zaus užgimimą.

Astuonios dienos praėjo, belaukiant kūdi
kėlio apipiaustymo, arba Senojo Įstatymo 
krikšto. Marija, Juozapas ir senelė Šv. Ona 
tuo laiku rūpinosi visais jo reikalais, kurių 
meilę, rūpestį ir vargą mažytis Jėzus priėmė 
su meile ir džiaugsmu. “Praslinkus aštuo- 
r.ioms dienoms, kada reikėjo apipiaustyti 
vaikelis, praminta jis vardu Jėzus, taip kaip 
jis buvo angelo pavadintas ankščiau, negu 
buvo pradėtas įščioje”. (Luk. 2, 21).
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Socialinių Problemų Raktas 
Bažnyčios Rankose

I

Pradžia 3-čiame pusi, 
tautas, krikštydami juos 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios, ir mo
kydami juos laikyti visa, 
ką tik esu jums įsakęs” 
(Mato 28, 19-20). “Kas jū
sų klauso, tas manęs klau
so; kas jus niekina, mane 
niekina”. (Luko 10. 16). 
“Jų garsas pasklido po vi
są žemę, ir jų žodžiai ligi 
žemės kraštų” (Ps. 18, 5). 
Ir iki šiai dienai mokan
čioji Bažnyčia, kurią su
daro vyskupai su popiežių 
prišakyje, eina pasiunti
nių pareigas Kristaus vie
toje. Kaip Kristus prie 
prakartėlės pakvietė iš
minčius ir piemenėlius ir į 
vynuogyną darbininkus, 
taip lygiai Kristaus įsteig
toji Bažnyčia kviečia tur- draskytų 
čius ir vargšus į katalikiš
kąją akciją ir į dvasinę gu, kada antikristo avan- 
puotą.

Bažnyčios mokslas die
viškas. Ji neklystamai ro
do kelius į tikrąją laimę. Ji 
neskelbia revoliucijos, bet 
stengiasi įtikinti, kad visi 
žmonės yra dangiškojo Tė
vo vaikai, todėl broliai ir 
seserys, Ji neprižada vi
sai prašalinti vargą ir ne
laimes; nebando iš šio a- 
šarų klonio padaryti že
miškąjį rojų, bet ji gali su
mažinti neteisybes ir var
gus ir šio gyvenimo var
gus paversti džiaugsmu 
bei paguoda. Kas jos klau
so, tas neklaidžioja tam
sybėje ir jau šioje ašarų 
pakalnėje ragauja dangiš
kos ramybes.

Pirmųjų amžių “tikin
čiųjų daugybė buvo vienos 
širdies ir vienos sielos. Nė 
vienas iš jų nesakė apie sa
vo lobį, kad tas jo vieno 
būtų, bet visa buvo jiems 
bendra... Jų tarpe nebuvo 
nė vieno stokojančio” (Ap. 
4, 32-40). Susižavėję krikš
čioniškąja dorove pagonys 
sakydavo: “Žiūrėkite, kaip 
jie myli vienas kitą . Reiš-į muv ucpiotiiau. cais? 
kia. Bažnyčia reformavo į ir galva kojoms: Man jūsų 
žmogų ir sukūrė meile nereikia” (1 Kor. 12). Ti-! 
liepsnojančią atmosferą. įkinčiųjų neveiklumas daro

Jos galia nesumažėjo, j neapsakomą sk r i a u d ą

Bažnyčia yra nuolat gyve
nąs Kristus. O Kristus yra 
vakar tr šiandien tas pats 
ir per amžius. Erodų, Ju
dų. Pilotų ir pariziejų visa
da buvo ir bus. Bet vengi
mas pripažinti Kristų val
dovu ir viešpačiu, atmeti
mas Bažnyčios autoriteto 
ir galios yra grįžimas į Di
džiojo Penktadienio kan
čią.

Kristus statomas greta 
piktadario Barabo. “Nei- 
tralumas tarp tiesos ir me
lo. pikto ir gero, Dievo ir 
velnio. Bažnyčios ir sektos 
vra ne kas kitas, kaiD oa- 
skelbimas Dievui karo”. 
Tarptautinis karas, ir luo
mų kovos yra atbalsiai pa
skelbtojo Dievui karo. Ka
da milijonai žmonių su- 

tautų badauja
arba lūžta po svetimu jun-

gardai veidmainingai tei
singumo vardu užliuliuoja 
snaudalius, "mes sėdime 
patogiai ramindam i e s i, 
kad ateis toji diena, kada 
be kovos ir mūsų pastangų 
protestantai nebeprotes- 
tuos. masonai nebekalbės 
apie humaniškumą, libera
lai gerbs žmonių teises ir 
gins socialini teisingumą, 
socialistai pradės gerbti 
autoritetą, šeimą ir nuo
savybę. blogis nustos bu
vęs blogiu, o melas — me
lu”. Aimanavimai. kriti
kavimai ir kaltinimai so
cialinio gyvenimo neper
mainys.

Kataligybė pajėgė pago
niškąjį pasauli sukrikščio
ninti. Bažnyčia daug kartų 
išgelbėjo kultūrą nuo bar
barų. ji pajėgs socialines 
reformas pravesti ir išgel- 

i bėti žmoniją iš moderniš- 
■ kojo liberalizmo. Bet Baž
nyčia yra Mystinis Kūnas, 

: kurio galva yra Kristaus 
j o tikintieji tojo Kūno na
riai. “Akis negali sakyti 
rankai: Aš tavo patarna
vimo neprivalau; tain pat X A A

I 
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I

Pasaulyje didžiausias arbatinis šaukštukas. 
Jis yra 287 kartus didesnis kaip normalis. Gali
ma matyti jo proporcijonalis dydis lyginant su 
kavos puoduku. Tai buvo išstatytas parodai Al- 
bany. N. Y. Visas sidabro ir iš jo galima būtų pa
daryti tiek normalaus dydžio šaukštukų, kiek 
kartų jis yra didesnis.

DARBININKAS
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Vaizdas iš arčiau projektuojamo Fordo išradimų ir inžinierystės darbų statybos 
Centro Dearborn, Mich.

Kristaus Bažnyčiai. “Jei 
ką kenčia vienas sąnarys, 
kenčia visi drauge sąna
riai; arba jei vienas sąna
rys esti gerbiamas, džiau
giasi visi drauge sąnariai” 
(1 Kor. 12, 26).

Socialinės problemos tu
ri rūpėti visiems katali
kams. “Visi lėbautojo tur
tai tai dantys, kuriais dra
skomas Kristaus kūnas”, 
sako šv. Bernardas. Mes 
esame Kristaus sekėjai 
tiek, kiek pasitarnaujame 
savo artimui. Vargstančio- 
jo asmenyje Kristus liepia užbaigimo programa. Suvaidin- 
matyti Ji patį. Katalikams,tas labai gražus, pačių seserų- 

mokytojų paruoštas, dviejų 
i veiksmų, penkių scenų veikalas, 
“Mažam Kaime Kaimužėly”.

Pirm pradedant programą, 
muz. A. Bulevičiui lydint pianu, 

i tūkstantinė publika sugiedojo 
Amerikos himną.

Prasiskleidžia uždanga, pasi
rodo vaikučiai ir pasigirsta gra-
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PARAPIJINES MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO' 

PROGRAMA PAVYKO
i Visa Programa Išpildyta Lietuvių

Kalba
Scranton, Pa. — Sekmadienį, 

birželio 9-tą, North Scranton 
Junior High School salėje. įvy
ko Šv. Juozapo parapijinės mo-, 
kyklos mokinių mokslo metų;

nereikia eiti į komunistų 
lagerius mokytis sociolo
gijos. “Užteks išmokti ka
talikiškos kalbos, dešim
ties Dievo įsakymų, pa
mokslo nuo kalno, o pirma 
visko pirmojo ir didžiau
siojo įsakymo — artimoj 
meilės, pagal tą įstatymą 
gyventi ir taip veikti”. So- ži dainelė: 
cialinių klausimų neiš-’ ” 
spręs nei komunizmas, neit 
socializmas, nei naciona- J 
iizmas, nei valstybės, nei! 
unijos, nei labdarybės į- 
staigos, nes jie nesiekia 
socialinių problemų šaknų 
— žmogaus dvasios. Mei
lės jėga galingesnė už 
kumštį. Kristus mylėjo vi
sus ir tos meilės išmokė 
savuosius. Apleidęs dan
gaus linksmybes, apsigy
veno tarp žmonių, kad 
žmogų sudievinti. Klaida- 
tikystė ir dar labiau maža- 
tikystė atskyrė žmogų nuo1 tikėjimą

f

1 
skyrių vaikučiai — pradedant! istorijoj į vaikučių pramogą su
vaiką darželiu ir baigiant abitu- sirinko tokia gausi publika.

• • ♦

Tą pačią dieną, ryte, po 9 vai. 
šv. mišių pats klebonas prelatas 
J. V. Miliauskas bažnyčioje iš
dalino diplomus šiems abitu
rientams: Blackledge, Ona; Bu
šas, Marijona; Cawley, Julijo
na ; Januškevičius, 
Jetkauskas, Agnietė; 
Marijona; Kuretsky, 
Miller, Maryclare; 
Laurina; Navaganskis, Eleano- 
ra; Toth, Vilma; Vilkas, Ona; 
Webber, Laurina; Aniška, Jero
nimas; Atkočiūnas, Jonas; Bak- 
šis, Pranas; Bennett, Juozas; 
Gvasdauskas, Jonas; Jakes, Ro
bertas; Lennox, Pilypas; Leš- 
kauskas, Pranas; Molnar, Pra
nas ; Petkevičius, Danielius; 
Pakolsky, Leonardas; Sako- 
wicz, Vladas; Skaisgiraitis, Pra
nas; Ekwish. Vladas; Sližis, 
Juozas: Šumbris, Antanas; Vai
cekauskas, Juozas; Zaremba, 
Jurgis; Žvirblis. Juozas.

♦ * *

Jau puskapis metų praslinko į 
praeitį, kai čia gyvuoja Šv. Juo- 

Tęsinys 7-tame pusi.

rientais. Iš viso apie trys šim
tai vaikučių! Ir visi jie savo už
davinius atliko taip, kad geriau i 
ir tikėtis negalima.

Scenos puošnumas ir jaunųjų 1 
vaidintojų kostiumų darnumas 
žavėjo žiūrovus. Žiūrovai sten- i 
gėsi pagauti kiekvieną vaikučio 
žodį, pastebėti kiekvieną jude
sį. Tik seserys - mokytojos gali 
taip išlavinti vaikus, nes tik jos 
gali įdėti tiek širdies, pakantos, 
sumanumo ir pasiaukojimo.

Per visą vaidinimą šokiams ir 
dainoms akompanavo muz. A. 
Bulevičius. Grojo du vaikinukai 
koncertinomis ir buvo vartoja
ma graži rekordinė gramafono 
muzika.

Nors, kaip sakiau, scenoje bu
vo visų skyrių vaikučiai, bet 
svarbiausiąjį vaidmenį “Mažam 
Kaime Kaimužėly” suvaidino: 
Vincas, netikrasis Pono sūnus— 
Danielius Petkevičius; Danutė, 

i kaimo mergaitė — Ona M. Rasi- 
mavičiūtė; Jonas, tikrasis Pono 

i sūnus — Antanas Šumbris; Rū- 
tukė, Onutė ir Verutė, Danutės 
draugės — Karalina Braukaitė, 

; Marjorie Smith ir Darata Ma- . 
: tulevičiūtė; Juozas. Tadas ir 
i Jurgis, Jono draugai — Pranas

> ir 
į Pranas Malner; Žydelis — Vin
cas Motsevičius; Dvarponis — 
Vladas Skwish; Tarnaitė — 
Laurina Vaičaitytė.

Scenų keitimo metu, berniu
kas Aleksandras Burnis ir dvi 
mergaitės sesutės Catherine ir 
Mary Anne McLaughlin mikliai 
pašoko “tap dances”. 
šokėjus apdovanojo 

; aplodismentais. 
Į Programa baigta 
himnu. Himną, publikai prita
riant, sugiedojo visi mokyklos organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
vaikučiai.

Publikos buvo pilna, labai erd
vi, salė. Galėjo būti apie 1,000 
asmenų, o gal ir daugiau. Sako
ma, kad pirmu sykiu mokyklos

Priscilla; 
Kazokas, 
Elzbieta; 
Muskett,

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTI” leidiia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lletuvoa 
VyCiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iž Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas Ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su-

lio”, “Vai, pasakyk mergyt”, ^auskas Juo^ ŠUŽis 
“Sakė žmonės taip”. “Du bro- - 
liukai”, “Eikim broleliai namo, 
namo”. Šoko “Kalvelį”, “Kepu
rinį”, “Kubilą”, “Čigonėlį”, 
“Dzingiliukus”, ir polkas. Ypač 
gyvai pašoko berniukai “Miki- 

| tą”. Pirm pradėsiant, vienas iš 
! berniukų sukamandavojo, “Bro- 
! lėliai už lazdų, muzikantai už
gaidų!”

Veikalas tikrai pavaizduoja 
linksmą Lietuvos praeities kai
mo gyvenimą.

Veikale įpinama ir pavaizduo
jama, kaip jaunieji kits kitam 
pasiperša ir kaip kiti moka ne
pageidaujamiems užspęsti spąs
tus..

Scenoje vienokiu ar kitokiu 
būdu dalyvavo bei pasirodė visų

Publika 
gausiais

Lietuvos kviesti įžymiausi literatai.
TAD, padarykime šūkį: “TencIIe- 

fca nei vienos katalikiškos jaunimo
I
Į

! Mažam kaime kaimužėly 
Augo jaunas bernužėlis: 
Augo bujojo
Pas tėvužėlius...
Visas veikalas giliai persunk

tas linksmumu. Neperdaugiau- 
sia kalbų, nėra monologų, bet 
daug dainų, šokių... Kuo dau
giausia gyvumo ir akcijos!.. Vi
si vaikučiai, nušvitusiais veide
liais dainavo: “Šėriau žirgelį”. 
“Eikim sesės į darželį”. “Skam
bink. muzikante”, “Supinsiu 
dainužę”. “Šalę kelio vieškelė-

Į

l

likais ir išpažinkime savo 
į ne vien žodžiais, 

Dievo ir sykiu nuo teisin-.bet ir darbais. Ką padės,
gurno ir meilės. Kur paša- jei Dievą garbinsime lūpo- 
linamas Dievas, teisingu- mis, o i artimą nekreipsi
mas ir meilė, ten įsigyve- rae dėmesio, nors jis dvasi
na įvairios blogybės. Pa- mai badaus ir šėtonui tar- 
vyzdžiui turime komuniz- naus?! 
mą. “Darbininkijos laimė
jimas religijai yra vienin
telė priemonė, I 
sėkmingai likviduoti so- | santvarką. šie 
cialines kovas”. Tam tiks-1 iabai aiškiai 
lui Bažnyčia kviečia visus. šventame Rašte ir popie- 
į katalikiškąją akciją, žiu Enciklikose, f 
Mums reikia pasiaukoti, Darbininkų Sąjunga, 
persunkti supasaulėjusius Juozapo globoje, k,l™, 
krikščioniškaisiais princi- ragina visus katalikus-kes 

ir ~ juos sureliginti. organizuotis, vienytis, la- j

mas ir meilė,

7?

Socialiniai Katalikybes 
principai reikalauja pa-

kuri gali keisti dabartinę socialinę
principai 
išdėstyti

Į katalikiškąją akciją, žiu Enciklikose. Lietuvių 
\Tnmt v^ilrin nacianImti r\___ ____________ _______

kviečia.

pais i
Kitais žodžiais tariant, į vįntis, mokytis ir ginti 
mes turime darbuotis žmo-; žmogaus problemas. A ty
rių sudvasinimui.

“Piūtu, tiesa, didelė, bet ; LDS laikraštį 
darbininkų maža” 
9, 37). Gal sakysi: 
ku, nesuprantu, 
giu... Ar iš tikrųjų 

i bendradarbiauti
tumi?!
asmenyje buvo turčius ir malda, 
vargšas, vadovas ir paval- Kada komunizmas, 
dinys, darbdavys ir darbi- lizmas, 
ninkas, karalius ir dailydė. bedievybė 
“Būdamas turtingas, dėl audras, kokių žmonija dar; 
jūsų pasidarė beturtis, kad nėra mačiusi, kada iš pa-s 
Jo neturtu jūs būtumėte vergtos Lietuvos ir iš Sibi-' 
turtingi” (2 Kor. 8, 9), sa-Jro tundrų, kaip 
ko šv. Povilas.

Žinoma, negalėsi bendra
darbiauti su Kristumi, jei 
nepažinsi Jo ir nepildysi 
dangiškojo Tėvo valios. 
Būkime sąmoningais kata-

; džiai skaityk ir platink 
LDS laikraštį “Darbinin- 

(Matojką”, kuris rūpinasi supa- 
nemo- žindinti lietuvius su Baž- 

nepajė- nyčios programa sociali- 
negali niais klausimais. Jau atėjo 

su Kris- valanda, 
Kristus viename turi atlikti

žindinti lietuvius su Baž-'
i r i

kada kiekvienas 
savo pareigą j 

žodžiu ir darbu.! 
sočia-' 

laisvamanybė ir: 
sukėlė krizio

kada iš pa-:

iš skais- ■ 
I tykios, girdžiamas duslus• 
balsas: “pasigailėkite, pa-i 
sigailėkite nors jūs, mano 
broliai bei seserys”, stovi 
didelių pareigų akivaizdo
je. Arba, arba!..

l tisus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!” 

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

i

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 787 pus

lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

* Rašyk —
Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $................ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė

Gatvė

Miestas ir Valstija

knyga(s)
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Pasikalbėjimas Su Tomis, Kurios 
Greit Pasieks "Sweet Sixteen"

— Vienos paslaptis: kodėl ii nori būti sekretorė.
— Kg jos mano apie Hitlerį ir Staline. — Spėja, 
kad bus karas. — Mokykloje labiausiai mėgo... 
pertraukas. — Kaip jos praleidžia laisvalaikius.
— Kg pasakojasi apie šokius ir "deitus". — Kg 
tėvai daro, kai jos neklauso. — Kiek išleidžia 
per savaite ir kur gauna pinigų. — Jos mėgsta 
kūgelį, blynus, bet nenori plauti lėkščių. — Ko
ki vyrų jos išsirinktų. — Kokia buvo laimingiau
sia ir liūdniausia diena jų gyvenime.

Autobusais, Michigano 
pakrantėmis

Trys didžiuliai autobusai 
pilni klegančių vaikų Chi
cagos didmiesčio gatvėmis 
važiavo į žaliuojantį par
ką, kur lagūnuose galima 
laiveliais paplaukyti ir 
vėžlius gaudyti, kur pae
žerėje smagu kopomis lai
pioti, smėlį žarstyti ir pa- 
siraičius braidžioti po van
denį.

Visoj toj jaunųjų drau
gystėj rimčiausiai užsi
laikė aštuntą skyrių už
baigusios ir prieš porą 
dienų diplomus gavusios 
mergaitės. Jų amžius svy
ruoja tarp trylikos ir pen
kiolikos metų, taigi — vi
sai netoli “sweet sixteen”.

Šimtai mūsų jaunųjų bir
želio mėnesyje apleidžia 
lietuviškų parapijinių mo
kyklų suolą. Jie ir jos — 
ateities žmonės. Kokie nu
sistatymai jų galvose, ko
kios viltys jų širdyse?

Šių minčių vedamas ir 
pradėjau ilgą jų “tardy
mą” beriedančiame auto
buse. „ j

Ir juokėmės, ir verkėme
— Tai ką, buvo smagu, 

kai gavote mokyklos bai
gimo diplomą?
— Ir juokėmės, ir verkė

me. Tos dienos laukėme, 
bet ir būkštavome: ant 
scenos, visi į mus žiūrės — 
rūpinomės, kad viską ge
rai padarytume. Kai ga
vom diplomus, tik dunksi 
gerklėje, bet ka įeinančias 
nuo scenos mus mergaites 
sesuo mokytoja pabučiavo 
paskutiniam atsisveikini
mui — pravirkome.

— Kaip gerai praleidote 
tą dieną.
— Visų pirma — ėmėmės

paveikslus. Paskiau — va
kare buvo vaišės.

— Ką valgėte?
— Kalakutą, vištą, kūge

lį, dešras, kumpį, kopūs

mergaitės, o viena per tą 
klegesį iškėlė devynis pirš
tus, parodydama, kad vai
šėse dalyvavo devyni as
menys. Kitos sakė, kad 
buvo tik jų šeimos nariai, 
kitos džiaugėsi, kad buvo 
daug svečių.
— Ir dovanų gavote?
— Aš rankinį laikrodu

ką; — aš dviratį; — aš 
perlus ir dvidešimts dole
rių; aš piniginę; aš 49 do
lerius, dailų pieštuką; apy
rankę ; aš gėlių buketus, — 
džiaugėsi apdovantosios.

—Kaip dabar praleisite 
vasarį?

— Važiuosime į piknin- 
kus, eisime maudytis, žu
vauti, važinėsime dvira
čiais, o kaikurios dirbsi
me.
— O rudenį?
— Į aukštesnes mokyklas 

eisime. Dauguma į Šv. Ka
zimiero akademiją, kitos 
— kitur, bet šiemet mūsų 
klasės visos mokyklą bai
gusios mergaitės eis į ka
talikiškas aukštesnes mo
kyklas, visu šimtu procen
tų.
— Ar paskiau eisite ir į 

universitetą?
— Dauguma — ne.
— Kuo ruošiatės būti už

augusios?
— Aš dainininke, — aš 

scenos lošėja, — aš madin
gų drabužių piešėja (de- 
signer), skambėjo atsaky
mai. Tačiau dauguma pa
sisakė planuojančios būti 
sekretorėmis, o viena — 
pusiau rimtai, pusiau juo
kais prasitarė, kad sekre
torės dažnai ir ištekančios 
už savo bosų...

Ką jes žino apie Lietuvą
— Ar mokykloje ką nors 

lietuviško turėjote?
— Mokinomės Lietuvos 

istoriją, gramatiką.
Reikia pripažinti, kad 

jos beveik visos kalba ge- 
lietuviškai ir moka

Paryžius rengiasi prie didžiosios parodos. Pastatai baigiami įrengti. 
Parodoje dalyvaus iš visos Prancūzijos per 8000 įvairių skyrių dalykų.

— Daug keliausime, pa
vysime pasaulį; — aš 
ksiu ką mamai, o iš ki- 
santaupų — keliausiu; 
pusę pati taupysiu, o ki- 
pusę uždarbio duosiu

gražiai lietuviškai dainuo
ti.

— Ar atsimenate dar ku
rį Lietuvos kunigaikštį?
— Vytautas, Algirdas, 

Gediminas, Kęstutis... — 
“Something likę that,” — 
pridėjo mergytė.
— O kokių lietuviškų dai

nų mokate?
— Kur Nemunas ir Dau

guva, Vilkas vijo voverai
tę, O Marija, Giesmė apie 
Šv. Juozapą...
— Ką jūs esate girdėju- 

sios, kaip dabar yra Lietu
voje?
— Rusija turi Lietuvą 

vergijoje. Daugelį lietuvių 
išveža, kitus žudo, kitus
verčia farmose dirbti dėl 
Rusijos.
— Ar jūs esate ką dirbu

sios dėl Lietuvos žmonių?
— Rinkom drab u ž i u s, 

maistą, pieštukus ir kitus 
reikmenis mokykloms.

tus, — šaukė už kits kitos rai

— Herald American, Tri
būne, Times (daugiausia, i 
matyt, pavarto tuos pa- : 
čius dienraščius, ką jų tė- . 
vai).

— O kaip su lietuviškais?
— Mums sunku lietuviš- ; 

kus laikraščius skaityti. 
— Mama man papasakoja, 
ką išskaičiusi lietuviška
me laikraštyje, — prasi
tarė viena. Kita gi pasisa- 
kė skaitanti anglišką sky-

; rių viename lietuvių kata
likų laikraštyje.
— Ką labiausiai mėgote

• mokykloje?
i — “Spelling”, skaitymą, 
istoriją, o viena gudruolė 
pasisakė, kad labiausiai ką 
jos mokykloje mėgo tai — 
pertraukas.
— O kas jums buvo ne

maloniausia, sunkiausia?
— Anglų kalba, kitoms— 

istorija.
— Kodėl jūs ėjote į kata- kau ir gaunu vieną dolerį 

' savaitėje; — man kas sa
vaitė smulkioms išlaidoms 
duoda 2 dolerių, o dar kar
tais sutvarkau ištekėju
sios sesers namus ir ji duo- 
ra kokį pusdolerį, — pasa
kojusi kita. Trečia gi sa
kosi: “Aš padarau viską, 
aptvarkau ir tada prie 
mamos priėjusi gražiai 
prašau: mama, tu gera, 
man reikia, duok man pi
nigų”.
— Ar jūs jau turite kiek 

susitaupusios?
— Turime.
Jų santaupos svyravo 

tarp 40 ir 75 dolerių, be to 
— daugelis turi savo var
du bonų, kitos daugiau 
kaip 100 dolerių vertės. 
Tuos pinigus surinko gau
damos dovanų gimtadie
nių, švenčių ir kitomis pro
gomis. Ir šiaip savaitės bė
gyje kai lieka koks centas, 
meta į “banką”. Kai su
kemša 10 dolerių — dėžu
tė automatiškai atsidaro

melavau kartą, tai manęs 
neleido į “šovą”, — aš ne
gaunu ką paprašau: ne
gaunu pinigų, neišleidžia į 
vaišes (į “party”).
— Kiek jūs išleidžiate per 

savaitę.
— Aš išleidžiu apie 75 

centus: dėl “mūvio”, dėl 
“papkornų”, saldainių; — 
aš išleidžiu apie 50 centų, 
— pasakojo kita. Daugiau
siai išleidžianti buvo vie
na, kurios savaitinės išlai
dos siekė 2 dol. 50 et. Be
veik visų pirmoji išlaidų 
vieta — “mūvis”, o toliau: 
gaivinantieji gėrimai (“so- 
dės”), ledai (“aiskrym”) 
saldainiai.

Kaip jos gauna pinigy
— Kaip jūs gaunate pini- 

igus toms savo išlaidoms?
— Aš saugau sesers vai

ką, namus išvalau, sutvar-

Profesionalas kavos mėgėjas, J. W. Zavvacki, 
kuris kasdien išgeria 50 puodukų kavos. Ant 
stalo matosi dalis jo dienos gėralo.

— Koks jūsų mėgiamiau- 
>is valgis?
— Chapsuey, kugelis, 
julvių blynai.
— Argi blynus labiau 
nėgtumėte už ledus (ice- 
;ream) ?
— Labiau.
Matyt tą labiau mėgsta, 

tą rečiau gauna...
Lietuvoj neturi bananą...

— Kur norėsite gyventi 
<ai užaugsite — Ameriko
je, ar Lietuvoje?
— Amerikoje, bet mes 
lorime nuvažiuoti aplan
kyti Lietuvą. Norime pa-

i istorines Lietuvos 
ir tuos kaimus ir

is, kur mūsų tėvai ir
ii gyveno.

— Ką jūs esate girdėju- 
ios apie Lietuvą?
— Gražus kraštas, daug 

katalikų. Žmonės dirba na
mie (ne tiek fabrikuose), 
ten yra upių ką įteka į eže
rus, žiemą šalta ir daug 
sniego. Farmos švarios. 
Sekmadieniais eina prie 
kryžių melstis. Lietuvoj 
neturi bananų. Ten daug 
mokyklų. Kietai mokina.
Kai reikės eiti prie altoriaus
— Gal kuri iš jūsų va

žiuos ir į vienuolyną, bet 
dauguma — ištekėsite. Na, 
taip atvirai šnekant, apie 
kokį jūs vaikiną svajoja
te?

— Aukštą, šviesių plaukų 
(ne — tamsių, — šaukia 
brunetė). Jis turi būti ka
talikas, geras namie, kad 
ir truputį išgertų, bet ne
būtų girtuoklis.
— Aš noriu, kad visai ne

gertų, — perkerta kita, — 
ir neitų su kitomis, kad ne
siginčytų, būtų “nice”.
— O kokios profesijos?
— Daktaras,— buvo dau

gumos atsakymas. — Ki
tos sakė: profesija netaip 
svarbu, kad tik turėtų ge
rą darbą; nors būtų ir 
šiaip jau paprastas biznio 
žmogus.

Ją džiaugs™
— Kokia buvo

giausia diena jūsų gyveni
me diena?
— Mano pirmoji komuni

ja, — buvo daugumos at
sakymas.
— Mano pirmas gimta

dienis, kurį šventėme kai

nebe-

turėjau 6 metus — buvo 
tiek svečių, — pasakojosi 
kita.
— Mano pirmoji diena 

mokykloje: buvau taip su
sijaudinusi, tiek daug vai
kų, naujos knygos, — pa
sakojasi trečia.

Ketvirtai laimingiausia 
diena buvo kai išėmė ton- 
silus: davė “aiskrymo” ir 
baigėsi visos nesveikatos...
— O kokia diena buvo 

liūdniausia?
— Kai mirė mano senelis.
— Kai išlūžo dantis, — 

atsiliepė kita.
— Kai buvo paskutinė 

diena mokykloje
matysiu savo gerosios se
sers mokytojos, — kalbėjo 
trečia.
— Kai mano sesuo penkių 

metų amžiaus buvo susir
gusi difteritu ir gydytojas 
pasakė, kad ji guli mirties 
patale.
— Kai mano sesers sūne

lis turėjo sunkius — tre
čiojo laipsnio — apdegi- 
mus.
— Kai mama buvo išvež

ta dėl operacijos ir gydy
tojas pasakė, kad mirtis 
gali įvykti bile minutę.
Kitiems džiaugsmą padaryti
— Ar jūs pačios esate ką 

nuveikusios, kad kitus pa
darytumėte laimingais?
— Kai mano mama buvo 

ligoninėj, aš namie dirbau 
visus darbus.
— Aš ploviau sesers kam

barių sienas, nors ji to ne
buvo prašiusi.
— Atėjo mamos gimta

dienis, ji išėjo į darbą ir 
manė, kad nieko nebus, o 
aš sušaukiau nemažai sve
čių ir buvo linksma.

— Ką jūs manote apie ti
kėjimą, religiją?
— Jei turi religiją, žinai 

kaip gyventi: žinai, kas 
gerai, kas blogai, — pa
reiškė viena.
— Aš džiaugiuosi esanti 

katalikė, nes jaučiu, kad 
tai tikroji religija, — kal
bėjo kita.

3-:

Apskritai, 
lietuvaitės,
lietuviškąsias parapijines 
mokyklas, daro gerą įspū
dį — jos mandagios, pa
klusnios, paslaugios pa
gelbėti, brangina Lietuvą 
ir, pasakojosi, užaugusios 
net planuoja pinigais ir 
kitais būdais pagelbėti 
Lietuvos žmonėms. Nors 
tai jau trečioji išeivių kar
ta Amerikoje, bet Lietu
vai dar nėra žuvusi.

Dr. J. Pranskis.

likų mokyklą ir kodėl vėl 
pasirenkate tos pačios rū
šies mokyklas?

Apie mokyklas ir... lėkštės
— Geresnis auklėjimas. 

Daugiau veikimo ir pra
mogų. Yra tikyba. Baigus 
— daugiau galimybių.

— Bet gi einant į katali
kų mokyklas, kurių vy
riausybė neišlaiko, reikia 
užsimokėti.
— Tas nieko, verta; jose 

daugiau ir gauni.
— Kaip jūs praleidžiate 

laisvalaikius?
— Kai gražu, mėgstame

Apie Hitlerį, Musolinį 
irStalną

— Ką jūs manote apie 
Hitlerį?

— E! Smirdi! Kruvinas!
Kvailas! ,

— O Musolinis?
— Toks pat! Ne, gal jis 

pats nebuvo toks blogas, 
bet buvo Hitlerio pastum-, 
dėlis.
— O Stalinas?
— Ir už Hitlerį blogesnis!' 

Kruvinas dėl lietuvių! ’ 
Veidmainys! Rusai nori 
lietuvių berniukus ir mer
gaites padaryt kaip jie. maudytis, važinėtis dvira- 
Lietuviai dėl bolševikų ne- čiu, 
gali iš Lietuvos atvažiuot i 
čia pas mus. Stalinas — 
blogiausias žmogus pasau
lyje, — kalbėjo jos viena 
po kitos.
— Kaip jūs manote, ar 

dabar gyvensime taikoje, 
ar bus karas?
— Bus karas.
— Su kuo?
— Su Rusija.
— Kodėl?
— Rusai nori daug žemių. 

Bolševikai lenda kaip 
kiaulės visur.

I
* ♦

mūsų jaunos 
apleidžiančios

ir ašaros
laimin-

mušti “bolę”, eiti į
mūvį”.
— O kaip apie lėkštes?
— Kai reikia, mes jas su

plauname, bet to nemėgs
tame.

— O kaip su šokiais ?
— O taip, juos mėgstame.
— Aš nemėgstu “džiter- 

bogo”, — prasitaria viena. 
Kitos pasisako šokančios ir tada neša į tikrą banką, 
valsą ir polką ir mėgstan-! 
čios lietuviškus šokius.

"beitai" ir bausmės
— Na, pasisakykite tei

44
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Reikšminga, kad tuose . sybę, ar jau turėjote “dei- ! 
sakvmiiosp atsisnindėioatsakymuose atsispindėjo tą”? 

nuotaikos jų 
sikalbėjimai 
sikalbėjimai 
mynais.

namuose, pa- 
šeimoje, pa- 

tėvų su kai-

Ar jūs daug skaitote? “kZZk:

Dauguma pasisakė netu
rėjusios. Bet pora prisipa
žino — turėjusios. Viena 
buvusi nuėjusi su berniu
ku į “mūvį”, kita — pirma 

o paskiau į
— Skaitėme... (čia išvar

dino visą eilę apysakų ir 
kitų knygų, kurios Ame
rikoje vadinamos “fic- 
tion”). Viena pasisakė 
skaičiusi mažą Lietuvos 
istoriją.

— Kokius laikraščius 
skaitėte?

“mūvį”.
— Ar mama neįkirto pas

kiau į dugną ?
— Ne. Mama žinojo ir lei

do.
— O jeigu jūs neklausote 

tėvų, ką tada jums daro?
— Neišleidžia bent savai

tę, kur prašomės; — aš su-

Turi po 20 eilučių drabužiu
— Kokias didžiausias iš

laidas iš savo pinigų esate 
padariusios?
— Aš pirkau suknelę už 

,8 dolerius; aš pirkau mo
terišką krepšelį (purse) ir 
skribelaitę už 10 dolerių.
— Po kiek drabužių eilu

čių jūs turite?
• — Suskaičius visus — po 
i 14—20 įvairių atmainų, 
kuriomis galime pasirėdy
ti.

Ką darys, kai turės daug 
pWgg

— Ką darysite, kai baigu
sios mokslus pradėsite už
dirbti didesnes sumas pini
gų?

i
I

šie vyrai vadinami Irano pasišventėliai. Tas 
barzdotas vyras tai tėvas devynių, palikęs savo 
biznį nuvyko saugoti rubežiaus Azerbaijane. Jie 
savo krašto patrijotai.
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I Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke Paieško mi Asmenys LIETUVOS KRITIŠKIAUSI AME MOMENTE REMTI SAVO

BROCKTON, MASSACHU3TTS

AUKOMIS IR DARBU

LAVRENCE, MASS.
Mūsų parapijoje pastaraisiais: 

laikais daug senųjų mirė. Kas 
savaitė Įvyksta laidotuvės. Tai 
retenybė šv. Pranciškaus para
pijai.

Birželio 20 d. mirė J. Karlo- 
nas. Birželio 16 d. mirė daktaro 
Miškinio mamytė. L. Miškinie
nė. Birželio 9 d. mirė M. Butke
vičius. Birželio 3 d. mirė A. Ko- Kearny. N. J., 
rosa ir birželio 1 d. mirė O. Mi- užbaigė 
lišauskienė.

s\

1946

(Tęsinys)
NAHTCKA. Helia. gyv. Bet-

; lehem. Pa.
PAGANIENE - Silevičiūtė. 

Bronė, duktė Antano, iš Luo-; 
i kės m. Telšių ap.

PAULAUSKAS. Leonas, kilęs 
j ai- turėjęs giminių Živilių kai
me. gyv. Čikagoje.

PETRAUSKIENE - Julevi- 
čiūtė. Vincė, iš Grinkiškio, gyv. 
Čikagoje.

PETKIENE - Kaniauskaitė, 
į Grasilda, kil. iš Batakių vai.. 

Gegužės 31. Irene Gelčiūtė iš Tauragės aps.
gabi lietuvaitė.

Fairleigh

Simanas Bubenas. 235 Hoyt į 
Street. Kearny. N. J., laimėjo ŠĮ 
radio.

Po susirinkimo Įvyko pasi
linksminimo programa su gar
džiais valgiai ir kitais pamargi- 

i nimais. kuriuos suruošė H. 
! Yankowskienė. M. Calpinienė.
Adelė Serafinienė. M. Birknie-Į 
nė. H. Mikalaitienė ir H. Perrv

PETRAUSKIS. Aleksandras.
Dickinson iš Vizgirdų vienk.. Šiaulių ap., 

Jur.ior College. Rutherford. N. i gyv. Rockforde.

iJ- —
Uršulė Jarusavičiūtė ir Vity 

Kubilus, abudu iš Kearny. N. J.. 
’ susituokė birželio 15 d.. Šv. Ce

cilijos par. bažnyčioje. Iškilmin
gas vestuvių bankietas Įvyko 
Hotel Sheraton. Newark. N. J.

Agnės Alencikiūtė iš Kearny, 
N. J. ir Vincas McKeon iš Har- 
rison. N. J. apsivedė Dievo Mo
tinos Sopulingos par. bažnyčio
je. birželio 15. Vestuvės LAPC 
salėje.

Adelė Skeberdytė iš Newark. 
N. J. ir Rupertas Bedarbis iš 
Kearny. susituokė birželio 16. 
Švč. Trejybės par. bažnyčioje, 
Newark. Vestuvių bankietas Į- 
vyko Skeberdis salėj. Nevvark.

ii 
choras surengė

Birželio 9 d.. Moterystės Sa- kius birželio 16. 
kramentą priėmė Thomas Car- bai sėkmingas, 
ney su Frances Kiberštaite.

Birželio 22 d. iškilmingose mi
šiose. sušliubuota Wm. Clarke 
su Genovaite Lalyte.

Birželio 23 d., po mišių Mote
rystės Sakramentą priėmė Ed
vardas Remeitis su Antanina 
Arlauskaite.

Sekmadieniais. }>er vasarą, šv. 
V-incento koplyčioje. Palangoje, 
laikomos mišios 9:30 valandą. 
Palangą prižiūri ir zakristijo- 
nauja p. P. Raznauskas.

Užsibaigė vaikučių sekmadie
ninė mokykla, kuriai vadovavo 
kun. F. Kenstavičius.

Maldos Apaštalavimo draugi
ja suorganizavo maldininkų di
delį busą važiavimui i So. Bos
ton. birželio 30 d.

šeštadienį, birželio 22 d.. Į 
LDS seimą išvažiavo mūsų kle
bonas. kun. P. M. Juras, o sek
madieni po mišių išsiskubino 
kun. J. Bernatonis.

šieji džiaugėsi
ir.u. Komitetas dėkoja 
už dalyvavimą.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

Sekmadieni, birželio 23 d., po 
mišių 8:30 vai., daug naujų 
kandidačių įstojo Motinų Arki- 
brolijon. Aušrelė.

HARRISOH-KEARNY, H. 1
Moterų Marijos Sodalicijos 

susirinkimas Įvyks LAPC salė
ja birželio 10. Susirinkimų ne
bus per vasarą. Kitas susirinki
mas Įvyks rugsėjo 9 d.

Draugija ir Pranciškietės Se
selės dėkoja visiems, kur parė
mėte pirkdami knygutes laimė
jimui radio.

l 
I

AMERIKOS LIETUVIU TARYBĄ
Juozas, kilę is Paitiškių k., Dūk- jos Prakilniausiose Pastangose ginti Lietuvos Nepriklausomybę, Šelpti 

Nuo Karo Nukentėjusius Tėvynainius Lietuvoje Ir Išblaškytus Į Visus 
Pasaulio Kraštus Stoja Talkon Šie Tėvynainiai:

Thomas Pileskls 
Ona Piseukienė 
Rožė Plikavičienė 
Alfonsas Pocius 
Katrina Povilaitienė 

Poviliskas 
Apalonija Razumienė 
John Rizel 
Antoinette Roche 
Margaret Roche 
A. Sankunas 
Antonina Šarkienė 
Kazimiera Saulėtienė
L. Shakis 
William Sharkus 
Joseph Sidlevicz 
Adam Skarinka 
Ona Skirmontienė 
Barbora Stankienė 
Jennie Statkus 
Petronėlė Stetckienė 
A. Strumskis 
J. Strumskis 
Ona Stonkienė 
Juozas Švagždys 
Joseph Svirskv

Svirsky 
Juozapas Tamasunas 
Agnės Tamulevich 
Benj. Tamulevich 
Julia Tarnulevicz 
Peter Tarnulevicz 
Stella Tarnulevicz 
Bron. Treinavičienė 
William Tarnulevicz 
Joseph Treinavicz 
J. Useviėienė 
Michael Uždarinis 
Marijona Vaitkienė
M. Valantukevičienė 
Katrina Valeckienė 
Vincas Vervečka 
Barbora Vervečkienš 
John Voveris 
Josephine VVallent 
Charles Wychunas 
Vitold Yakavonis 
Catherine Yancunas 
Sofija Yerambauskienė 
Julia Ykasala 
Andrew Yonitis 
Frank Yonitis 
Michael Yonitis 
M. Yurgelun 
William Zinkevicz

p. salėj, vas. 17. '46, $430.00 
105.00 
100.00 
50.00 
50.00 
10.00 
10.00

, što vai.. Zarasų ap., gyv. Čika
goje.

SMITH (Slidžiauskas. ar Sli- 
dzewskis). Daniel ir Ignas, gyv. 
Cincinnati, Ohio.

PIKUNIENE. iš Krokialau
kio. Alytaus ap.

PILIPAUSKAS, Anna. iš 
Kervių k.. Ylakių vai.. Mažeikių 
apskričio.

PLOŠČIAUSKAS, Juozas ir 
Ona. gyv. New Yorke, Juozas 
kilęs iš Alsėdžių. Telšių ap.

POCIUS. Kazys, gyv. Chica
go. III.

PRANAUSKAS, Jonas, kilęs 
iš Šimkaičių vai., Raseinių ap.

PREIDIS, Jonas s. Jurgio, iš ■ 
Oželių km. Panevėžio ap., gyv. 
netoli Pittsburgho.

RALIENE - Atkočaitytė, O- 
na. iš Batakių. Tauragės ap., ir 
jos sūnus Antanas.

RAMINČAUSKIENE - Duka-! 
nauskaitė. Zofija, gyv. čikago-1 
je-

RAMONAS. Antanas, sūn. j 
Juozą, iš Karbaučiznos km. • 
Naujamiesčio vai., Panevėžio

Marijo-
i

Rokų
Kauno

iš Jun-

$100.00
Sandara Club$50.00
Franklin Club 
Kazimieriečių Draugija$15.00
Mr. & Mrs. Edward V. 

Warabow$10.00
Mayor J. H. Downey 
Mykolas Bernatavičius 
Kazimieras Čirbulėnas 
Kazimieras Deksnis 
A. ir Louise Jankūnas 
Lietuvių Bakūžėlė 
Lietuvių Taryba 
Jonas Kilkus
Barbora Poškienė 
Jonai Kereišai 
Vincentas Zinkevičius 
Dr. A. A. Waitkus$6.00
A domas Biekša 
Adomas Jezukevičius 
Alexander Patelčius$5.00
Jieva Barkauskienė 
Vladislava Baronienė 
Jieva Bartkienė 
Kazimieras Bielskis 
Marijona Buividienė 
Klement Čirbulėnas 
Alexander Čižauskas 
Elžbieta Damulienė 
Jurgis Davis 
Rozalija Eitavičiūtė 
Julė Jakavonytė 
Kastantas Jukna 

(Bridgewater) 
Charles Kališauskas 
S. Kavalauskas 
Pranas Kukauskas 
Michael R. Mitchell 
Kun. Feliksas Norbutas 
Ona Naujelienė 
Antanas Norkus 
Frank Norkus 
Ursulia Petkienė 
Jonas Reitelis 
Kun. Jonas Švagždys 

Voveris 
Peter Wychunas
Mr. & Mrs. K. Yurgelun $3.00
Tafilia Akstinienė 
Marijona Balberienė 
Marijona Bartkienė 
Juozas Daugelevičius 
Jonas Kašėta
Steponas Kašėta 
Peter Krushas

Petkus $2.00 
Mykolas Abračinskas 
Julė Adomaitienė 
Levasė Andrušienė 
Marijona Andrušienė 
Wlasdislavas Banulis A. Babulis
Povilas Baltrašunas 
Julius Baronas
Alice Brides 
Amelia Butkus

A. Duobas 
Juzė Gausys 
Vincas Germanavičius 
Adolph Gureckis 
Sofija Gutauskienė 
Petras Jatk.auskas 
Paul Jeramavicz 
Adomas Jermalavičius 
Adelė Jermalavičienė 
Mar. Jermalavičienė 
Richard Jermalavičius 
Mar. Jeskelevičienė 
Mar. Jevanauskaitė
J. Jezukevičius 
Joana Jukna
S. Juozenienė 
Adomas Jurgutis 
Kastantas Jurkevičius 
M. Kamandulis 
Louis Kapson 
Juozas Kašėta 
Kaz. Kastantinavičienė 
Ona Kavalauskienė 
P. Kazukonis
K. Klimavicz 
Agota Kukauskienė 
Juozas Kumpa 
Domicėlė Laucevičienė 
Petronė Liolienė 
Suzanna Liolienė 
Petronė Macernienė 
M. Mashidlausky 
Joseph Matulis
J. Meduse 
Pranas Medžius 
Antanas Miliauskas 
Petras Miliauskas 
P. Miliauskas
T. Milauskas 
F. Miltenis 
M. Miltenis 
Joseph Milutis 
Kasper Miškinis 
Joana Monkevičienė 
Sofia Norvaišienė 
Ona Oksienė 
Emilija Oksas 
John Parazinskas
K. Parazinskas 
Frank Pasakarnis 
Martin Pekarski 
Antanas Peldžius
J. Petkunas 
Kari Pigaga
K. Pigaga

Kolekta Šv. Roko
Kolekta Sandaros salėj 
Auka Sandara Club ... 
Auka Franklin Club ... 
Auka Kazimer Club....
Lietuvių Bakūžėlė......
Auka Lietuvių Taryba

Juozas Balevičius 
Bronis Bartkevičius 
Jonas Č.-sna 
Peter Couble 
Raymond Daniels 
Dominick Diksis 
Peter Danyla 
J. Duoba 
Kazimieras Grigas 
Petras Juronis 
Kazimieras Jakavonis 
Andrew Kasper 
Agota Kodytė 
Antonina Kvaraciejienė 
Rose Latauskienė 
J. Laucevičius 
John Malukas 
Apalonija Matiošienė 
Juozas Matulis 
Michael Mazgelis 
J. Mickevicz 
H. Monkevicz 
Adam Paulauskas 
Joseph Petkunas 
Ignas Petrauskas 
Charles Plaskus 
Alfonse B. Pocius 
Jurgis Puidokas 
Jurgis Samsonas 
William Samson 
Petras Satkus 
Juozapas Saulėnas 
Leonas Šemeta 
Ona Šemetienė 
Joseph Sinkevicz 
J. Stukas
Vincas Tamulevičius 
Ant. Tamusevičienė 
Charles Venslauskas 
Kazimiera Zagurskienė 
Veronika Zalatorienė 
O. Zemaikienė 
Petronė Žemaitienė

; $1.00
Vincent Adomaitis 
Anthony Akstin 
Barbora Aleknienė 
Sofija Alinskienė 
Augenia Avažinskienė 
A. Balevičius 
John Balionis 
Frank Bagužis 

i VVladas Baniulis
Antanas Baronas 
E. Baronienė 
Rožė Bartkienė 
Robert Bartkus 
VVilliam Bernoskevicz 
Mari jona Biekšienė 
Katrina Bratulevičienė 
Katrina Breivienė 
S. Buianauskaitė 
J. Butkus 
Jurgis Česna 
Adomas Česnauskas 
Albina Čirbulėnas 
Tadas Couble 
Wladas Cuzas 
Veronika Deksnienė 
Mrs. N. Densman 
Felix Dūkštą 
Grasilda Drevinskienė 
Marijona Dundulis

STAKENAS. Petras, gyv. Či
kagoje. kilęs ar turėjęs giminių 
Rokiškio ap.

STALIORAITIENE,
na.

STARKEVIČIUS, iš
km. A. Panemunės vai. 
aps., Agotos brolis.

STELMOKAS. Ignas,
deliškių k., Jėzno vai., Alytaus 
ap., gyveno Pennsylvanijos vai-J 
stybėje, ir dirbo anglių kasyk-, 
lose.

STEPONAITIS. Petras, gyv. 
VVorcester.

STONAITE, kilusi iš Balčių' 
k.. Tauragės ap.

STUMBRIENĖ - Čečkauskai- 
tė. Eleonora, kil. iš Šiaulių ap.

ŠARKA, Brunonas ir Stella.
ŠEŠČEVIČIUS. Simas, iš Vil- 

kapėdžių. Punsko vai., ir šeima.
ŠEŠTAKAUSKAS, Vladas, ir 

kiti Mikasės šeštakauskaitės 
giminės.

ŠLIKAS, Vaitiekus, kil. iš Vil- 
kaviškio ap.

ŠNEKUTIS, Jurgis, gyv. Či-i 
kagoje. Jo motinos pavardė 
prieš ištekant Rauluševičiūtė.

ŠULAS, Martynas, vedęs Po- 
loniją Buivydaitę, iš Žilaičių k.,; 
Tytuvėnų vai., Raseinių ap.

ŠUOPIS, Juozas, ir Suopis, ■ 
Pranas, gyv. Waterbury. Conn.’

TAMAŠAUSKAS. Jonas, ki-
į lęs iš Pajavonio vai., Vilkaviš-' 
kio ap., gyv. Philadelphijoje. j 

TOLEIKYTE, Nastė, iš Tau-!i ragės Naumiesčio.
TRUIKA, ar Truikis, Liudvi

kas ir Vincentas, kilę iš Lazdė- 
nų km. Alsėdžių vai.. Telšių ap.

TUTIENĖ - Birbilaitė. Petro
nėlė, iš Gorainių km. Žvingių 
par.

UMARAS. Izidorius.
UNČIURYS, Karolis, gyv. be

ne Amsterdam. N. Y.
URBONAVIČIUS, Antanas ir 

Juozas, iš Betygalos vai. gyv. 
Čikagoje.

ŪSAS. Antanas, gyv. New 
Britain.

UŽGALIS, Jonas.
VAINAUSKAS, Antanas, ir

Vainauskas. Bronius, gyveno 
Pittsburgh, Pa.

VANAGAS, Juozas, gyv. New 
Yorke, ir Vanagas, Jonas.

VASILIAUSKIENE, Ona, su 
šeima.

VERENIS, Rokas, sūnus An
tano, kil. iš Merkinės vai., gyv. 
Bostone.

Lietuvių Politikos klubo vyrų 
koncertą ir šo- 

kuris buvo la- 
Visi atsilankiu-
gražiu dainavi- ■ ap 

RASAVICZ - Zaleckaitė, An
na. gyvenusi Paterson, N. J., j 
vėliau kur kitur.

REDER. Kari. gyv. Waterbu-; 
ry. Conn.

RUTKAUSKAS. Jonas, iš 
Kirkūnų km. Panevėžio ap. gyv. 
Čikagoje.

SAKALAUSKAS, Adolfas ir 
Sakalauskas, Antanas, iš Rude
lių km. Mariampolės aps.

SALDUKAITIENE - Vizgir
daitė, Petronė, gyv. Waterbury, 
Conn.

SEREIKA, Alfonsas, iš Niau- 
konių k.. Naujamiesčio vai. Pa
nevėžio ap., gyv. Čikagoje.

visiems

Birželio 16. 11 vai., mūsų baž
nyčioj naujas kunigas Vincas S. 
Svirnelis atnašavo pirmas iškil
mingas mišias. Po mišių suteikė 
palaiminimą.

Visi giminės ir parapijiečiai i 
linki geriausių sėkmių Dievo 
tarnyboje. A.E.S.

AMSTERDAM. H. Y.
Amsterdam’o Lietuvių Komi

tetas turi garbės pranešti, kad 
savo susirinkime, gegužės 12-tą. 
1946. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje nusprendė nusiųsti $350., 
Maj. Povilui Žadeikiui, Lietu
vos Ministeriui. Washington, D. 
C., šiems reikalams:

$200.00 — Pradinių mokyklų 
reikalams (pabėgėlių):

Viso

New Churches

GRIST MIU
1$ KOMI OF

A THCATRC IS A TEMPO 
RARY HOME 0F LIMPA 
VISTA COMGREGATIOM 
HEAR SAN DIEGO

MTON.TENN., 
JT.MARYS PARIŠK

MIOWE$T CITV. O KLA „CHURCH, 
KOW HOUSEO IN NEW SANCTUARY. 
WAS CRGANIZED IN A TENT '

$100.00 — Maisto — Lietuvos 
pabėgėliams Vokietijoje;

$50.00 — B. K. Balučiui, Lie
tuvos Ministeriui, Londone.

Šis Komitetas yra daug nu
veikęs Lietuvos labui. Reikia 
pažymėti, kad gal tiek daug 
nebūtų nuveikęs, jei Į jį nebūtų 
Įėję toki rimtus, dosnūs ir są
moningi veikėjai, kai tai: Anta
nas Lukšis. Mykolas Kerbelis, 
Juozas Olšauskas. Motiejus 
Kazlauskas. Jurgis Gaška, Pet
ras Lalas, Vladas Rusilas. Stasė 
Kisieliūtė, S. Karutytė, ir daug 
kitų.

Komiteto nauja valdyba: Pir
mininkas — Benis Kriaupas, 
City Engineer; vice-pirmininkai 
— Mykolas Kerbelis ir Antanas 
Lukšis: užrašų sekr. — Ona Bi- 
liūtė; finansų sekr. — Antanas 
Radzevičius: iždininkas — Si
monas čikanavičius ir iždo glo
bėjai — Kazys Dancevičius ir 
Pranas Danyla. Ona Biliūtė.

I

$755.00
Bendras Brocktono Lietuvių Komitetas 
Kun. F. E. Norbutas, Pirm. WiUiam Zinkevicz Julė Jakavonytė, Rašt. 
Juozas Treinavičius

ZARECKIENE, Marijona, ki
lusi iš Višakio Rūdos parap., 
Mariampolės ap.

ZIENIUS, Jonas ir Kazimie
ras, gyveno Čikagoje.

Levonas Szemeta 
Adomas Bieksza 
George C. Davis

kilusi iš Kervių k., Ylakių vai., 
Mažeikių ap.

ŽUKIENE, iš Radviliškio, iš
tekėjusi antru kart, bet dabar
tinė pavardė nežinoma.

Ieškomieji ar apie juos žinan-

VALAITIS, Jonas, Jurgis ir
Mikas, sūnūs Jurgio, kilusio iš
Joniškės k., Tauragės vai., gyv.
Čikagoje.

ZALECKIS (Zaleski), Simo
nas ir Zaleckienė - Danaitytė.l ŽELNYS, Antanas, ir Želnys,
Marijona, kilę iš Seredžiaus vi.,'Juozas, sūnūs Antano, kilę iš tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Kauno ap., gyv. Paterson, N. J. Ramygalos vai.. Panevėžio ap., C-onsulatc General of Lithuania

ZARECKAS, Salomėja, Ona gyv. Čikagoje. 41 West 82nd Street
ir Bronius, kyveno Detroite. I ŽILEVIČIUS - Vainutis, Jeny, New York 24, N. Y.

, cal'.fornia ___ _ _
. ».ET«coivr church] coaGRCOatiOM 

OvtRLOOKS
SAATA a hitą
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Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

Pentecco . Jjne 9, the birthday of the Christian church,
Karks the f<>: reccr.t rr.onths of 410 new or reopened Metho
flst churches r .'ače for Christ has sėt 500 new churches as
\ poal in its < . .• year of evangelism. lllustrated are unusual 
birthpiaces of ■ • fr.t-e new cor.ETefations.

The day u - M-e added to Methodist church roll* anotfcer 
1CO.OOO toward the c . f a r ,li:on rew members in 1946. More than 
6lX>,o00 have alreadj > er. received this year.

Juozas Kasinslns
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoalnal Ml visokių relka'ų 
Patarnavimas Olen* Ir Nakt|

A

*

I

1 •.
- ... 1 4.’ ■*

> v .
BRfWID BY HAFFENBUFFR t CO. Ine . Boston, Mass. BREWERS SINC4T870
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§ VIETINES ŽINIOSį
A A A A A A

T T T T* T^ C ' vis Jurgis Selukas su Margare- 
X L N 1 C □ ta Parker, gyv. 625 E. 8th St.

Ponia Ieva Marksienė iškėlė sa
vo anūkui ir augintiniui pietus.Tėvas Jonas Kidykas, S. J., 

birž. 24 d., atvažiuoja So. Bos- Jaunoji priėmė katalikų tikėji- 
tonan pasidarbuoti. Jis čia pa- mą. 
gelbės vietiniams kunigams ves
ti noveną į Šv. Petrą šios para
pijos globėją. Taipgi skelbs Die
vo žodį per trijų dienų pamal
das prieš Švenčiausios Jėzaus 
Širdies šventę. Sekmadienį jis 
sakys pamokslą šv. mišiose 9 ir 
10 vai. — per parapijos atlaidų 
iškilmes. Tretį pamokslą Tėvas 
Kidykas pasakys Maldos Apaš
talavimo Kongreso baigoje.

I

Birž. 23 d., apsivedė šios po
ros:

Antanas Žemaitis su Alena 
Taruškaite. gyv. 319 E. St.

Kazimieras Urnikis su Alena 
Mickevičiūte, gyv. 405 E. 3rd 
Street.

Pranas Dolan su Bronislava 
Beleckaite, gyv. 419 Geneva 
avė., Dorchester.

I IFPnQ ITII V 4 PatrijotingiejiJL11Ū1 vFO"iJ UJLi I ^"Lietuviai Rengia 
South Boston High School Auditoriume

MASINĮ SUSIRINKIMĄ
*

8 vai. ryte pamaldos Sv. Petro bažnyčioje, W. 5th St.

Maldos Apaštalavimo Bosto
no Apylinkės atgailos kongresas 
įvyksta, birž. 30 d., So. Bostone.

10 vai. ryte, kas norės iš sve
čių išklausys šv. mišias ir prieis 
prie Sakramentų.

Po tam bus teikiami pusryčiai. „ . . ■ ■ , T >-
3 vai. p.p. bažnytinėje saleje, Eur(iu) S1M Ona ir Baltra. 

W. ath St., bus laikoma trumpa pranas Ljn.
..... . JgisM.

5 v. p.p.. procesijoje, dalyviai 
eis bažnyčion. Čia bus sakomas 
pamokslas ir suteikiamas palai
minimas su Švenčiausiu Sakra
mentu.

Po tam įvyks vakarienė.
Kviečiami į šį atgailos kon

gresą ir ne nariai. Visi melski
me Lietuvai laisvės.

Aukos. Mokyklos dažymui au
kavo: Ona Daniels $10, Pranas 
Averka $10, Juozas Zujus $10, 
Morta Benzevičienė $5, Marcelė 
Paulauskienė, Belvina Thomas 
$10.

Pikniko fondui suaukota — 
salėje $75.00. bažnyčioje $325.

i Labai labai ačiū.

i

9:30 vai. ryte Masinis SusirinkimasSouth Boston High School Auditoriume-Salėj
___ __________________

Kančios, kraujas ir mirtis yra da
bartinėje Lietuvoje. Taip rašo ir kalba 
tie, kurie patyrė, kas dedasi už Stalino ; 
‘’geležines uždangos

tas J. V. Miliauskas ir parapi
jiečiai taip gražiai įvertina sun
kų seselių - mokytojų darbą.

♦ ♦ ♦

Dabar lauksime kitos parapi
jinės mokyklos vaikučių prog
ramos. Gerai p. Putirskas sakė: 

j “Jei nori pamatyti gražų vaidi
nimą — atvažiuok į Scrantus”. 

A. iš D.

Metines Mirties Sukaktuvės 
A. t A.

ONA M. ŽIUROLYTE
Jau metai prabėgo, 

kaip negailest i n g a 
mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo ką tik pražydu
sią gėlę — Oną Mari
joną Žiurolytę, tai yra 
mūsų mylimiausią du
krelę ir sesutę. Ji mi
rė birželio 29, 1945 m., 
sulaukusi 29 metų

Minėdami tas liūd
nas metines mirties 
sukaktuves, šeštadie
nį, birželio 29 d., 8 
vai. ryte, lietuvių Šv. 
Petro bažnyčioj. So. 
Bostone bus atnašau
jamos Šv. Mišios už 
a. a. Onos-M. sielą, 
kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir pasimelsti už velionės sielą.

Nuliūdę.
Tėvas Simonas, motina Marijona, Žiuroliai ir 

sesuo Marijona Bykauskienė.

i
I

Tačiaus Lietuvos žmonės nenuleidžia rankų. Jie! 
kovoja prieš okupantus už krašto išlaisvinimą. Jie tu-Į 
ri vilties savo tikslui atsiekti. Jie laukia visokeriopos 
pagelbos iš brolių Amerikiečių.

South Bostono lietuviai daro didelį vajų Lietuvos 
mirštantiems gelbėti, liepos 4 d.

8 vai. ryte laiko pamaldas Lietuvos labui, Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje.

9:30 vai. ryte, šaukia masinį susirinkimą, So. Bos-' 
ton, High School salėje, Lietuvos bylą pasauliui per-! 
statyti. Žymiausias šios bylos gynėjas bus Kongres-! 
manas O’Konskis iš Washington, D. C. Visi jo išgirski 
te ir kitiems praneškite.

O
• •

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKOJIMAS

Juozo Dransio - Dransevi- 
čiaus - Dransotavičiaus gimusio 
1892 m. Šaukoto dvare, Šaukė
nų vai. Šiaulių apskr. Alfonsija 
Povilaitytė gim. 1893 m. Tarvy
dų kaime Smilgių valse. Pane
vėžio apskr.

Sūnus Juozas dabartiniu metu 
gyvena Italijoje, Pizos mieste, 
Via dei Mille 5, ieško savo gimi
nių Amerikoje: Dransių - Dran- 
sevičių - Dransotavičių, Tamo
šaičių .Povilaičių ir kitų.

Juozas Dransys.
' _
I

ĮSPŪDINGA procesija—
Southbostoniečiai Dievo Kūnoi

Šventę paminėjo maždaug kaip 
Lietuvoje — įspūdinga procesi- 

Birž. 22 d., apsivedė ex-karei- ja gatvėmis.
i Birželio 23 d. Šv. Petro Lietu- 
■ vių bažnyčioje, iškilmingus miš
parus laikė kun. Pr. Aukštikal
nis, S. J. Jam asistavo kun. S. 
Saulėnas ir klierikas Kontautas. 
Sekė iškilminga procesija ir Ke
turių Evangelijų giedojimas. 
Jas giedojo: kun. Dr. K. Urbo
navičius, kun. A. Abračinskas, 
kun. S. Saulėnas ir kun. P. Auk
štikalnis, S. J. Lauke, prie baž
nytinės salės durų (W. 5th St.) 
ir prie klebonijos (W. 6th St.) 
buvo įrengti gražūs altoriai, ku- 

jrie skendo jaunų berželių žalu
me. Ta puiki bažnytinė procesi
ja sudarė tikrai įspūdingą ir 
jaudinantį vaizdą. Prieky važia
vo policijos automobilis. Sekė 

, gražiai plevėsuojančios Šv. Tė
vo, Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos; kryžius; mažytės mergai
tės; berniukai; draugijos su vė
liavomis; altoristai; kunigai ir 
Švenčiausias Sakramentas, kurį 
nešė kun. Pr. Aukštikalnis.

Lauke prie altorių be Evange-

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repšius, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

■ .

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI _

1A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
We>t Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

,VWKXSWSSXX»0Cg

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU 4645
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Ii jų buvo giedama Šventas Die-J didžiulė minia. Prie altorių to- 
ve ir Tegul bus Pagarbintas? bulai įrengti garsiakalbiai E- 
Tas lietuviškas giesmes jautriai vangeli jų ir giesmių balsą pla- 
giedojo ne tik choras, bet visa čiai įk> apylinkė paskleidė. (Gar- 

į siakalbius įrengė elektro-tekni- 
' kos inžinierius Vincas Mocka- 
ipetris). Procesijai sugrįžus į

REIKAL INGA wąitresses, bažnyčią buvo suteikto Palaimi- 
dirbti pilnam laikui ar dalimis. • nimas Švč. Sakramentu. Visą 
Atsišaukite tarpe 11:30 — 3:00 laiką choras vadovybėje seselės 
vai. pas Mr. Baldwin. Hotel\ puikiai giedojo. Procesiją tvar- 
Commander, Cambridge, Mass. I kė kun. A. Abračinskas ir kle- 

(28) bonas kun. Pr. Virmauskis, ku-
— ------------------------------ - rio dėka ir rūpesčiu tos Lietuvą;
REIKALINGA moterys dirb- primenančios iškilmės suruošta. Į 

ti prie marškinių. Press opera-f 
torės; patyrusios ir nepatyru- 
sios; shakers. fyderės, lanks-| 
tytojos. Geras atlyginimas. Bos
ton Laundry, 10 Soden St., i 
Cambridge, Mass. (21-25) ■ 
___________________________I 

mirė Jonas Jankauskas, 60 m REIKALINGA patyrusių sti- c, gyv- 1150 Dorchester Avė., So. cherių - siuvėjų vyriškų drabu-' gog^one p.......................
žiu. Atsišaukite asmeniškai. —j
GARFIELD MFG. CO., INC.
11 Linden St., West Lynn,

2nd floor. (25-2)

Parapijinės Mokyklos Mokslo Metų 
Užbaigimo Programa Pavyko

Pradžia 4-tame pusi

N

REIKALINGA merginos prie 
lengvo darbo. 5 d. savaitėje. 
Dieniniai šiftai, 7 a. m. iki 4 p. 
m. Vakarinis šiftas: 4 p. m. iki 
11 p. m. Hoague-Sprague Corp., 
130 Eastem Avė., Lynn.

• (11-28)

i i

Pristatome Alų ir Tonikų |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir X 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems x 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: x 
BORIS BEVERAGE CO. |

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

ir

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas
t

258 Vest Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

iI

Dujų Skausmai? Aitru
mas? Galvą Skaudą? 
nuo vidurių užkietėjimo

■ • Nekentėk šių skausmų! Palengvink 
i sau ūmai, maloniai. Kramtyk Faen-
■ a-mint. apsaldintą kramtomą gumą 
j vidurių liuosavimui. Turįs tuos pačius 
l daugelio daktarų užrašomus vaistus.
Milijonai jį naudoja. Im-

; kitę kaip nurodyta ir vėl 
' jausitės puikiai. Pabandy-

raminę knygą seserų įdėtos gra- klte llICT
žios mintys, kurios prašosi pa- VIEN-A-8NNT 
kartojamos, būtent:

Rap.;
zapo parapijinė mokykla. Tad 

,Šv. Kazimiero Seserų Kongre- 
: gacijos seselės jau auklėjo šioj 
: parapijoj antrą generaciją.

- se-į 
selės • mokytojos dabar kursto 
300 vaikučių širdelėse religinę 

Paliko brolį Adomą. Iir tautinę ugne1?- Pasitikėkime. 
Laidojamas iš Šv. Petro par. i kad ko1 gY'^os lietuviška mo-

MIRĖ

Birželio 24, miesto ligoninėje'Na™ laikl* vaidelutės —
-____IT- ____ — 1_1....

bažnyčios, birželio 27 d., 9 vai. Į kykla, tol lietuviuose pasilaikys 
ryte, Šv. Mykolo kapuose. Lai
dotuvėms patarnauja 
Kasperas.

■ ir tautinė — lietuvybės dvasia. 
Juozas ® ta*P Yra ir hus. tai tą

j vaizdžiai parodo ir čia aprašyto-
■ ji vaikučių programa. Visa pro
grama išpildyta vien tik lietu
viškai. O vaikučių kalba — gry-

Birželio 23 ir 24 dienomis. įvy- na- k “žydavimų”, tarsi jie tik 
ko LDS Seimas. Waterbury, vakar atvežti iš Lietuvos, ar

III
iI
. AM LMZkJ UOLIUOS, OLCI UU1 JT ,

'Conn. I Seimą iš South Bostono kur nors iš Europos koncentra-
II

8EIMIOJA

LABAI PAGEIDAUJAMA 5- j
6 kambariai So. Bostone. Mes tro iždininkė p. Ona Siaurienė. 
lietuviška šeimyna su dviem; LDS 1-mą kuopą

lietuvi:
Ištremtųjų, prislėgtųjų lietu

vių širdyse dega vienas troški
mas... LAISVOS TĖVYNES. Jų 
dainos nutilo, maldos pakilo, o 
mes?

Pergyvenę vėl jaunystės die
nas “MAŽAM KAIME KAIMU- 
ŽĖLY” atbuskime ir mes. Gel
bėk im savo vargstančius brolius 
lietuvius!

■ i

Taigi, gelbėkime ne tik “savo' i
j vargstančius brolius”, bet ir sa- į 
vo sūnus ir dukteris, skęstan
čius nutautėjimo bangose —; 
siųskime juos į Šv. Juozapo pa-, 
rapijinę mokyklą!

* * #

Teko aplankyti mokyklą ir 
matyti naują kambarį, kur bus!

; vaikų darželis. Sakoma, bus vie- • 
nas iš gražiausių, ką bile mo
kykla šiame mieste turi. Kam
barį puošia graži, aukšto, veik 
per visą kambarį ilgio lenta, ku
rioj nupiešta įvairių rasių vai
kučiai. Matosi gražių gamtos 
vaizdų, Šv. Juozapo bažnyčia ir 
mokykla. Tą darbą atliko viena 
sesele artistė - piešėja.

* * *

Kita maloni ir ypač seseris 
džiuginanti žinia, tai nupirki
mas naujo seserims namo, ku-> 
ris randasi šalę mokyklos. Na
mas, kai tik iš jo dabartiniai į-l 
namiai išsikraustys, bus re-' 

Beje, atsilankiusiai publikai moįtuojamas ir, tikimiasi, dar 
buvo dalinamos gražios progra- gįemet sesels galės į jį persikel-' 
minės knygelės, kurių viršelius ti DžiugU( kad klebonas prela-'

So. Boston FumltureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380^ West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GBABORIAI

S.BaraseviiluslrSnB
MOTERIS FAGELBININK8 

LMuvIų Oratorius Ir 
Baisa muotajaa 

Turi Notaro Taiaaa

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boeten MSO 
SOnaua gyvenamoji vieta 

838 Oeroheeter Ava 
Tti. COLumMa 2ST

________________

“Darbininko” Redakcijos ir Ad-. cii°s stovyklų, 
ministracijos išvyko redakto- §ją mokyklą lanko ne vien bė
rius Antanas F. Kneižys ir ad- tuvių, bet ir kitataučių vaikai, 
ministratorius Ant. Peldžius. ' Tą galima pastebėti ir iš abitu- 

Taipgi išvyko į Seimą ir Cen- rientų pavardžių. Jie ne tik mo
kyklą lanko, bet mokosi lietuvių 

atstovauti kalbos ir dalyvauja scenoje. Te
ko patirti, kad viena airė mer
gaitė iš lietuvių kalbos yra ga
vusį 85 r!f pažymį.

Ogi kaip su lietuviais? Tiesa, 
į mokyklą lanko apie 300 vaiku- 
I čių. Bet parapijai priklauso virš 
, 1000 šeimų, tad gal tik trečdelis 
šeimų savo vaikus siunčia į savą 

■ mokyklą. Kodėl ? Nejaugi du 
į trečdaliu parapijiečių dar nepa
jėgia suprasti savos mokyklos į- 

I takos ir reikšmės?..

šeimyna su dviem ■
Už nurodymą kam- i išvyko p. Bronislava Cūnienė.

Į Atstovai tikimasi grįš seima-
vaikučiais.
barių atlyginsime, šaukite
ALG. 8745. (25-9) i vę antradienį, birž. 25.

Draugijų Valdybų Adresai

I 
H

< ,'S.n.n.nJn.S.S 'S S.< '<]

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
8 Winfield St.. So. Boston, Mass.

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

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

11 Springer St.. So. Boston. Ma3s. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

I Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO E V. BU. RABAUPiNta 
DRAUGUOS VALOYBA

Plrminlnkaa — Juozu Bvagždya,
601 6th SL, So. Boston, Man.

Vlce-Plrminink&a — Pranas TuleUds
702 K. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Ra&L — Jonas Olineckla,
6 Thomas Pk., So. Boston, Msss

Fin. Rast. — Aleksandras Ivatka,
440 E. Slath St, So. Boston, Masa.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St., So. Boston, Mana

MarSalka — Jonas Zaikla,
787 E. Broadway, So. Boston, Mana

Draugija laiko susirinkimus kas tn
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos saHj 
492 E. 7th SL. So. Boston, Masa

puošė gražūs lietuviški kryžiai, 
j kur be programos ir abiturien- 
I tų sąrašo randasi daug profesi-
jonalų ir biznierių, kaip lietu
vių, taip ir kitataučių, skelbimų. 
Bet kas ypač metasi į akis ir 
pasilieka mintyse, tai j tą prog-1

I 
i

AMERICAN 
RED CROSS

CASPER
FUNĖRAL HOMB
187 Dorohester Street 

South Bocton, Man. 
U------- U- Mf >_____J8S8|M w. iisper 

(KASPER A 8) 
Laidotuvių OtroktortaB P 

NOTARY PU&C 

Patarnavimas Dieną fr Naktį 
Koplyčia Aormonlma Dykai 

Tel. ŠOU Boaton 14S7 
ŠOU BaatMi SMt

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletakaa 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

PatamavUnaa dieną ir naktį 
Koplyčia tormenlme dykai 

NOTARY PUBLIC 
ToL ŠOU Boston 0819 

ŠOU Boston 2608
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Piršlybos
Vestuvių Papročiai Rytų 

Aukštaitijoj
(Tęsinys)

Piršlys pripratęs, vis 
mato ir supranta, kuri nu
sigandusi. tai bus savoji, 
o kuri juokiasi, tai jau kai- 
minka. Pasirinkęs tikrąją, 
ima jai už rankos ir sako:
— Nagi tai va šioji man 

geriau atseina!
Atspėjęs tikrąją “žąse

lę”, piršlys ima ją už ran
kos ir vedasi gryčion. Jau
nikis sėdi užustalėj. Močia 
deda stalan užkandžius. 
Tėvas įeina pirma visų a- 
tidarydamas duris. Paskui 
jį piršlys veda “žąselę”, o 
ją lydi draugė. įėjusi gry
čion duktė pasveikina sa
vo močią, pabučiuodama 
jai rankon. Paskui taip pat 
pasveikina ir savo tėvą. 
Tuomet sveikina jaunikį 
rankų pasispaudimu. Pirš
lys mergelę sodina gale 
stalo, šalia jaunikio. Greta 
jos sėda ir draugė kaimy
nė. Piršlys sėda ant atski
ro palaikio suoliuko šalia 
stalo, negarbingoj vietoj— 
ne užustalv.

Piršliui užgeriu butelį 
užstačius ant stalo, kas 
nors namiškių išbėga kie
man ir piršlių arklį nuva
žiuoja nuo prieklėčio į gur
bą, bet niekuo neliuobia, 
nes toki yra senovės prie
tarai, kad niekuomet pirš
lių arklius neliuobia.

Prasideda užgertuvės. 
Piršlys prašo mergaitės 
atkimšti buteliuką. Ši nu
ėmusi nuo buteliuko kaklo 
rūtas, atkemša kamštį ir 
pastato ji ties piršliu. Pir
šlys pripilia taurelę ir už
geria į tėvą:
— Sveikas, tėveliukai, 

užauginęs gražią dukrą!
Toliau tėvas geria į mo

čią. Močia į žentą. Žentas 
geria į mergelę. Ta geria į 
savo draugę. Visi geria tik 
po vieną stiklelį. Tuo metu 
tėvas siunčia sūnų ar jau
nesnę dukrelę pas kaimy
ną kviesti į “apsėdąs”.

Po užugerių pradeda pir
šti savo jaunikį tam tikra 
iškalba, kur viską labai 
perdėtai nusako:

No didalas žemas 
- trijų valokų pir-

>

— Šis jaunas bernužėlis, 
kaip žolias diemedėlis, Jo
nas Kukeniokas, tėvelių 
bamylimas, susiedų apkal
bamas, 
dviejų
mos karūnos. Vieta kokios 
aplinkui niekur nerostum. 
Kiemas sūriais brukavo- 
tas. Tvoros kilbasom tvar- 
tos. Trobų dungčiai laši
niais dingti. Sviesto žor- 

idai prižordyti. Pilnos sto- 
nios žvingia žirgelių. Pilni 
gurbai baubia galvijų, šul
niai midaus. Upeliai vyno, 

i Varsma pieno. Sodai neap- 
I sakomi, neužmatomi, vis 
sarbintynai ir vyšninai.

TRYS FRAGMENTAI
(Ri»”'*onjesi*rr‘S valdant 

Vidurinę Europą)

1."
Europa, mano tu Europa, 
Ir kas tave prišnekino. 
Kad. žemei verkiant, tujen šoki 
Tvarkais vagių įstatymais.

Negi neliko nieko šventa,
Kad raišo lazdą atimi, 
O apie kaklą tavo rankos 
Vyniojasi gyvatėmis.
O praregėk bent vieną kartą, 
Atmerk akis užbrinkusias — 
Tai tave tautos rauda vartuos. 
Tai tavo, nors ir gintumeis.

O kiek jų žuvo nuteriotų, 
Parkrito ir nekėlė jau?...
Europa, mano tu Europa, 
Didžioji nusidėjėle...

2.
Nespėjai dar paslėpti kraujo 
Ir kaulų dar surankioti, 
O jau ruoštis ir vėl iš naujo 
Pasaulį griaut ir naikinti.

1
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Birželio 9, Šv. Vardo draugijų vyrų šv. Valandos pamaldose Šv. Jono seminarijos choras puikiai giedojo 
bažnytines giesmes. Vaizdas parodo tą chorą giedantį, kuriam dirigavo Kun. Francis Shea.

BIRŽELIO 15, PRASIDĖJO 
NAUJAS RŪBŲ VAJUS

VĖJELIS KYL’

Vėjelis kyl’, bangelės ūž’, 
Kilk Lietuvon, laiveli.

13; Ten mylimoji tėviškė,

16; Radzevičienė 9; Montvila, 
i 140, maisto 28, mokyklos reik. 
! 6; Šiugžda 17.

Maspeth, N. Y. BALF ir Vieš
paties atsimainymo par. 878; K. 
Galčius knygų 7; Richmond 
Hill, N. Y. Stankevičienė 25; 
Ridgewood, N. Y. P. Skridul 30, 
madisto 12; Ozone Park, N. Y. 
J. Ligmont 14.

Siųskite rūbus, maistą, kny
gas, mokslo įrankius, vitami
nus, medikamentus, žaislus ir 
kitą į

L nited Lith. Relief Fund 
of America, Ine. Warehouse 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

BALF sandėlyje rūbai tuštėja, | Jacksonville, III. skautės
Siuntinys paskui siuntinį plau- Jersey City, N. J. Šv. Onos par.' Ten lauk manęs tėveliai, 
kia į Europą. Plaukia ir mais- 57; Kearny, N. J. Baltrukonie- 
tas, ir knygos, ir mokslo įran- nė 20.

Į Lowell, Mass. J. Tamošauskie-
naujų; nė 20; Mrs. E. Saulėnienė 24;

Melvin 
skautės 17;J 

c 
f 
!

\ isi pilni paukščių gėsmi- jr įur tu nQn ajęįs padėsi, 
nykų, žūsų rėksminykių, ir kuo tu pasiteisinsi?! — 
gaidžiukų raudoniukų ir gu žemėm sumaišyta Desjė, 
kalakutų barzduliukų. \ i- Sudeginta patamsiuose, 
si šoko: rojus, o rojus... į

Baigiant iškalbą jauni
kis perspėja piršlį:
— Gana jau gana, perde

di labai!
Tačiau piršlys to neima 

dėmesin, jis tą iškalbą kal
ba ir tuomet, kada jauni
kis mergos tėvams geriau
siai žinomas, nors ir iš to 
pat kaimo būtų.

Peršamos dukters moti-’ 
na juokaudama sako:
— Matai, dukrele, kokia

gi tu būsi bagota! Ir ma
noji Agotytė neprasta, gi 
pirmutinė gula, paskutinė Ir apie dorą, apie taktą, 
kelias. O darbininkė — kai Kas dera ir kas nedera, — 
apatinė girnų pusė. i Paskui imi ir vieną naktį

Po šios oracijos, jeigu Kelias valstybes prageri. 
P.iršliai. nepažįstami, atva-i 
ziavę is toliau, tai piršlys Dar a
pradeda sakyti teisybę,' . . .. ...
apsakydamas jaunikio ar
turtą, šeimyninę padėtį ir 
viską, ką jis turi ir ko rei- Ir nemanyk, kad kas nors tiki, 
kalau ja. j Kad nors bent vienas įtiki!

Atėjo ir bent pora pa- Europa, tujen išdavikė — 
prašytų kaimynų į apsė- Ir tai visa politika! 
das. Pagarbinę ir pasisvei-! D. P-tis “D.”
kinę sėda už stalo. Tuoj ---------------------------------
vienas drąsesnis pliumpt — Tėvai, ar priimsi antrą 
stiklą gėrimo į lubas ir sa- butelį? 
ko: j Jeigu tėvui neatseina

—Kad bitelės geriau šo- dukterį leist už to jauni- 
kinėtų! įkaičio, tai tėvas neleidžia

Po šio visi geria po vieną piršliui statyti butelį, bet 
kitą stiklelį. Piršlys klau- tėvas užustato savo butelį, 
šia: i Jaunoji ir jaunikis negeria

ir mažai tekalba.
I Piršlys su jaunikiu tar- 
pusaviam susikalbėjimui 
turi sutartus ženklus, ko
ja pamina ar ranka nežy-įką” (Liet, gramatikos) 44; Ell- 

wood City, Pa. skautės 42; Ex- 
eter, Pa. Jonas Tamašiūnas 24; 
Evanston, III. skautės 6.

Fort Wayne, Ind. skautės 12; 
Great Neck, N. Y. vyčiai per 
A. Vasiliauską 119; Great Bend, 
Kansas skautės 32.

Hamburg, N. Y. Mrs. R. A. 
Cousins 10; Hinsdale, III. Mari
jonų seminarija 185.

Griuvėsiuos dunkso miestų
i miestai,
Rauda lig Tano ežero. —
Tai tu ėjai ten pasiplėšti
Per kraują ir per ašaras.
Ir nedrebės tau rankos smau-

| giant,
i Parduodant ką ar apvagiant!
Europa, tujen džunglės augus

. Ir gyveni jų praktikom.
I 3.
i Nebėr gėdos, nebėr tau teisės
1 Ir niekas neberūpi jau. —
Per pokylius, per rautus, vaišes

• Humaniškai pašūkauji

Naujausias Britų karo laivas, kurį neseniai 
pakrikštijo kunigaikštytė Elizabeth. Jis išvyks
ta išmėginimo kelionei.

kiai, ir medikamentai.
Bet dar vis gauname 

dovanų, kurias skubame pa- ' Los Angeles, Cal. Mr. 
ruošti ir pasiųsti. Tik gauname! 16; Lebanon, Pa.
mažiau, negu reikalaujama.* Y- Į Lynnbrook, N. Y. per J. Stepo- 
pač reikia vyrams rūbų, avaly-1 navičių — Mrs. Chorpenter, 
nės. reikia riebalinio maisto ir Raudonaičiai, T. G. Jakštytė, 
pieno, reikia mokykloms įran-' Mrs. J. Watts, Mrs. H. Levanne,' 
kių. j Miss. L. Hohn, Mrs. B. Levison,

Tam tikslui pradėtas naujas Mrs. Edward Planeger, iš viso 
vajus birželio 15 d. Vajuje da- 449. 
lyvauti kviečiami visi praeituo
se vajuose dirbusieji ir dar ne- cėnas knygų 9, 
dirbusieji.

Per gegužės mėn. gavome iš 
šių vietų, draugijų, parapijų ir 
asmenų dovanų svarais:

Amsterdam, N. Y. Šv. Kazi
miero mokykla, knygų 80.

Bayonne, N. J. Kun. M. Ke
mėšis 81; Baltimore, Md. Juo
zas A. Stoškūnas, mokyklos 

j reikmenų 1; šv. Alfonso moky- 
i kla 2; Boston, Mass. J. P. Tui- 
nila 18; “Darbininkas” (įvairių 
aukotojų liet.-anglų kalbos žo
dynai) 16; Brockton. Mass. T. 
M. Couble, knygų 13; Buffalo, 
Wyo. John Z. Pašinas 3.

Chicago, III. Garden City Edu- 
cational Co., mokslo reikmenų 
168; BALF 82; Šv. Jurgio pa
rapija 187, maisto 68; Mrs. Lu
kas ir Mrs. Konrad 26; N.N. 32; 
BALF 6 skyr.: 4268, maisto 60. 
knygų 185. mokyklos reikmenų 
60, muilo 15; BALF 4 skyr. 495; 
Aušros Vartų parapija 536, 
knygų 38; Dievo Apveizdos pa
rapija 26; Šv. Kryžiaus parap. 
279; Švč. Panelės Gimimo 278; 
Ona Gūžias 73.

Cicero, III. Šv. Antano parap. 
411; Cincinnati, Ohio skautės 
23; Detroit, Mich. V. Kriaučiū
nas 11.

Elizabeth, N. J. Daina Baltra- 
maitytė 2; Kaz. Baltramaitis 2; 
Kun. Dr. Starkus per “Ameri-

i

miai nurodo, akimi sumer
kia ir kit. Duktė su tėvais 
taip pat yra susitarę ženk
lais susikalbėti.

Įpusėjus užgerioms ir 
sanderyboms užsimezgus, 
jaunikis su mergele išeina 
vienu du kur nors pasikal
bėti. Valandėlę pasikalbė
ję, vėl abudu ateina ir sė
da užustalėn. Po šio pasi
kalbėjimo, piršlys su tėvu 
gavę ženklą apie sutiktu
ves, jau smulkiai susitaria 
dėl pasogos ir kitų reikalų. 
Prieš 80—90 metų pinigi
nių ir daiktinių pasogų vi
sai nebuvo. Būdavo tik la
bai dideli kraičiai. Vėliau 
pradėjo išsiderėti vieną 
jungą jaučių ir kokią kar
vę. Arkliai pasogon įvesta 
žymiai vėliau. Kraičiai bū
davo duodami nesuderėti, 
kaip mergaitės savas tur
tas, nors juos skirdavo

, O jūron, mergužėle, žvelk, 
|Ar nematyt laivelio?

Tik bėk, laivei’, plauk Lietuvon, 
Ten lauk manęs tėvynė.
Sparneliais lėkčiau Lietuvon, 
Per tolimąsias jūreles.

Brooklyn, N. Y. Mrs. Norke- 
vičius 22; Anna Laurina 3; E- 
lena Zeikuvienė 43, maisto 10; 

1 Kazimieras Leiga 11; Marcelė 
į Putinienė 27; Šv. Pranciškaus 

New Kensington, Pa. A. Ba- seserys J20; Petras Padžiūnas 
rūbų 7; New 5 • per Joną Brundzą rūbų 4, 

Haven, Conn. Šv. Kazimiero maisto 9, knygų 3, mokyklos 
par. mokyklos reikmenų 100. I reik. 8; K. Garbon 31; Macke- 

Ocean Side, L. I. Mr. S. Over-Vjėienė 26; Alfonsas Zenka 15; 
zat 175. j Jonas Cirgelis 11; A. Vaičiulai-

Philadelphia, Pa. Charles J. pis gaidų 1; Stella Jurevičiūtė 9; 
Becker mokyklos reik. 13; Pitt-'per Pr. Dulkę 36; B. Stankevi- 
sburgh, Pa. Šv. Vincento parap.' čienė 17; Strimaitienė 32; J. 
131; Rayersford, Pa. Mrs. Ch. Tumasonis knygų 48; Konst. 
White 7, St. Louis, Mo. Šv. Juo- Ražauskienė 18; J. Garšvai 7; 
zapo parap. 210; Scranton, Pa. Mrs. Anna Adams rūbų 105, 
Šv. Kazimiero seserys mokyk- maisto 25; Petronė Rimkūnie- 
los reik. 41; Shenandoah, Pa. nė 15, knygų 7; Mrs. Pulaski 
Dr. S. T. Siedlik 
parap. mokyklos

Trenton, N. J. 
VVashington. D. 
mokslo žurnalų 341; Waterville, 
N. Y. Mrs. Eliz. Anderson 30; 
Waterbury, Conn. Kun. J. M. 
Valantiejus, 8, mokyklos reik. 
20; Ona Narkevičienė 13; Wor- 
cester, Mass. vyčiu kp. 30, mo
kyklos reik. 17.

New York, N. Y. Salvation 
Army, mokslo reik. 217; Mrs. 
Jatem 12; Leopoldas Grigonis 
rūbų 26; per Goldsmith 
knygų reik. 55; Estijos 
Konlsulatas (Baltijos 
knygos) 75.

SV. ONOS HOVENA

14; Šv. Jurgio 
reik. 4.
skautės 19; 

C. V. Matelis,

Bros.
Gen.

Univ.
i

t

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite. DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Trijų Conn. Apskričių Metinis

Išvažiavimas - Gegužinė 
SEKMADIENI, 

Birželio-June 30 d., 1946 
Linden Park, Union City, Conn.

■*

4

motina. X
Baigiant apsėdąs, kai X 

jaunikis piršliui duoda su- X 
tikimo ženklą, šis prašo tė- y 
vus rytojaus dieną atva- y 
žiuoti jaunikio tėviškėn, y 
Kai tėvas pažada atva- y 
žiuoti pražvalguos, tuomet Į *j* 
vėl piršlys su tėvu išgeria Y 
“ant iščeslyvo kelio”. Ta- X 
čiau kada mergai jaunikis X 
nepatinka ar tėvams ją ne- ; X 
atseina už jo leisti, tai ne- ■ X 
pasižadama pažvalgų vyk- «*♦ 
ti. B. Buračas.

Muzikalę programą išpildys:
Šv. Juozapo parapijos choras Waterbury, Conn., vadovaujant komp. 

A. J. Aleksiui.
Šv. Cecilijos choras, Šv. Andriejaus parapijos, New Britain, Conn., 

vadovaujant muzikei E. Degutienei.
Nors neprižadėjo, bet gal dalyvaus—Hartford, New Haven ir Bridge- 

port, Conn. parapijų chorai.
Bus laimėjimas $25.00 ir kitos dovanos.
Gaspadinės sako, kad bus skanių užkandžių ir gėrimų.
Taigi nuoširdžiai kviečiame visus tą dieną atvykti pas mus. Tarp me

džių žalių prie skambančių dainų, lietuviškos muzikos ir šokių praleisime 
laiką linksmai — tikrai lietuviškai.

Pradžia pirmą vai. po pietų.
Rengia: LRKSA, ALRKMS ir LDS., Conn. Apskričiai.
Lietaus nereikia bijoti — parke yra daug pastogės.




