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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Prez. Trumanas jau pasirašė 
Graikijai ir Turkijai paramos 
įstatymą. Kaip įprasta demo
kratinėje santvarkoje, tas įsta
tymas kongrese ir senate už
truko gana ilgai. Nemaža ginčy
tasi ir visuomenėje. Spaudoje 
matėsi daugybė laiškų už, bet 
buvo ir prieš. Kaip matyti iš 
laikraščių atsiliepimų ir sena
torių - kongresmanų balsavimo, 
amerikiečiai už bolševikiškojo 
imperializmo sulaikymą pasisa
kė net trim ketvirtadaliais.

Prezidentas paramą Graikijai 
ir Turkijai pavadino žingsniu į 
taiką. Taip mano daugelis. Kiti 
tvirtina, jog tai esąs žingsnis į 
karą. Greitai pamatysim.

•
Kas svarbu, tai kad Trumano 

doktrina nėra kokia negyva 
raidė, bet lemiantis posūkis pa
saulio istorijoje, kurį sveikina 
milžiniška gyventojų dauguma 
Amerikoje, Europoje ir kitur. 
Trumano pavardė įeis ne tik į 
Graikijos ir Turkijos istoriją, 
bet ir į tų visų kraštų, kurie 
nori atgauti ir apsaugoti savo 
nepriklausomybes. Naujoji A- 
merikos politika aiškiai rodo, 
kad bolševikinis komunizmas y- 
ra priešas ,su kuriuo visur ir vi
somis priemonėmis reikia kovo
ti. Trumano doktrina byloja, 
jog prieš nacizmą, fašizmą ir 
japonų imperializmą buvo kovo
jama ne tam, kad Sovietų Są
junga pasidarytų Europos ir A- 
zijos valdovu; kad Viduržemio 
jūra pavirstų Rusijos jūra; kad 
artimieji ir viduriniai Rytai pa
sidarytų bolševikų kolonijomis. 
JAV raudonajai meškai sušu
ko: “Toliau nė žingsnio”! Ar 
meška paklausys, tai jau kitas 
dalykas.

•
Galima drąsiai sakyti: Tru

mano doktrina tarptautinėj po
litikoj yra daug svarbesnis per
versmas, negu dešimtys konfe
rencijų. Gal būt tai pats di
džiausias įvykis nuo II pasauli
nio karo pradžios. Anglų pyli
mas, už kurio Amerika pusant
ro amžiaus laikotarpyje sukūrė 
savo turtus ir galybę, griūva. 
JAV laivynas išaugo taip, kad 
okeanai dabar priklauso ameri
kiečiams. Smunkanti D. Brita
nijos imperija pastatė Ameriką 
Viduržemio srityje veidu prieš 
Sovietus. Dabar — arba, arba.

Parama Graikijai ir Turkijai, 
be abejo, tik pradžia. Raudono
jo koloso atstūmimui į savo vie
tą priseis dar daug daugiau ir 
dolerių, ir sumanumo ir gal būt 
dar svarbesnių 
galima viltingai 
Amerika kad ir 
landą pasauliui
rinti užtenkamai ir pinigų ir — 
svarbiausia — idėjų ir idealiz
mo.

•

Aplink mus apsidairius, nori
si pastebėti gegužės 30 d. įvyks
tantį Vargdienių Seselių Rėmė
jų Seimą (Putnam, Conn. vie
nuolyne). Ši jauna Kongregaci
ja JAV yra bene lietuviškiau
sia, todėl mūsų visuomenėje jai 
rodoma daug palankumo, ypač 
kad Seselės imasi tokių pasiau
kojimo reikalingų darbų, kaip 
senelių globojimas ir tokių jau
nimui lietuvinimo priemonių, 
kaip kasmet jų vedama mer
gaitėms vasarinė stovykla. Kai 
Nek. Pr. Seselių vienuolija pa
didės nariais ir sustiprės me
džiagiškai, ji imsis ir kitų gra
žių Kat. Akcijos darbų. Šis Sei- .
mas, reikia linkėti, sutrauksi susidedanti iš 9 negrų ir 3 
daug nuoširdžių rėmėjų. č-baltveidžių, pripažino jį

TeL SOUth Boston 2680

Kelrody* j Nukryžiuotojo J ėzaus Seselių Vienuolyną, Brockton, Mass.
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Visi Vyrai Dalyvaukime Šventoje Valandoje

Gerb. Bendradarbių Ir Skai 
tytojų Dėmesiui!

! Iš priežasties mirusiųjų
atmin'mo šventės, gegužės 
;30 d., “Darbininko” penk
tadienio numeris neišeis.

Linkime visiems malonių1 
ir laimingų švenčių.

Truman Reikalauja Pailgin
ti Būtinos Medžiagos

Kontrolę

Pre-

aukų. Tačiau 
pasitikėti, jog 
paskutinę va- 
dar įrodys tu-

Lietuvos Pavergimo Klausimas 
Anglijos Parlamente

Valdžia Aiškiai Nepasisako 1 )rl 
Rusijos Užgrobimo

Londonas, geg. 26 — Pe- skirtumą su Jung. Valsty- 
ireitos savaitės pabaigoje bių nusiteikimu, kurios 
i Prof. D. L. Savory, kon- nepripažįsta Rusijai Pa- 
servatorius, Anglijos par- baltijo valstybių užgrobi- 
lamente iškėlė Pabaltijo mo.
'valstybių— Lietuvos, Lat- ----------------

T, i , ,___ - Jis reikalavo, kad valdžiaKongresą, reikalaudamas ..... • , *J3 . ■ .■ aiškiai pasisakytų, ar jipratęsti dar metams įo tei- - r J J
sę kontroliuoti 1 
kritiškai reikalingą me
džiagą, vartojama šiame 
krašte ir eksportui.

Kaip žinoma. Prezidento 
;Trumano teisė kontroliuo-! 
Iti šio krašto gaminius i_ 
jsibaigia birželio 30 d.

Vengrijos Raudonieji Nepa- 
tenkinti Amerikos Pagalbai

kaiknria PriPažįsta, ar nepripažįsta
ą Rusijai Pabaltijo valsty

bes, kurias ji užgrobė 1940 
(metais.
' C. P. Mayhevv, užsienio 
sekretoriaus pagelbinin- 

tY’jkas, parlamente pareiškė, Vengrijos atstatymui.

Budajiestas, Vengrija — 
Vengrijos Maskvoje išla
vinti komunistų vadai la
ba nepatenkinti dėl Ame
rikos teikiamos pagalbos

kad Britų valdžia negali Kaip žinoma, Jung. Vals- 
pasižadėti, kad jos de fak- tybės yra paskyrusios 
to pripažinimas Rusijai $350,000,000 šelpimui Eu- 
Pabaltijo valstybių — Es- ropos kraštų, tarp kuriu 
tijos, Latvijos ir Lietuvos yra ir Vengrija.
užgrobimo nebus išplėstas Vengrijos komunistai la- 
de jure pripažinimu. bai bijosi, kad Jung. Vals-

Atremdamas konservą- tybės gali finansuoti Ven- 
toriaus spaudimą dėl tokio grijos trijų - metų planą, 
užtikrinimo, C. P. Mayhevv Susisiekimo ministeris Er- 
atsisakė ką nors daugiau no Geroe, komunistas, sa- 
pasakyti, kaip tik tą, kad ko, kad Vengrija esanti 

‘ "■ i nėra padariusi kelyj į kapitalistų valsty- 
munistai kada nors butų į sprendimo apie pilną pri- bių draugiją. Taigi komu- 
tiek stiprūs pasigrobti Ita- pažinimą, 
lijos valdymą. Tačiau, jis 
mano, kad komunistai gali reiškė, 
(kelti neramumą ir betvar- negali nusiimti savo atsa- bankas.

Mitti Abejoja Komunistų 
įsigalėjimu It'l'.jcj

Roma, geg. 26 — Buvęs 
premieras Francesco Sa- 
verio Nitti. kuriam buvo 
pavesta sudaryti naują 
'valdžią, bet nenavyko, sa
ko, kad jis netiki, kad ko-Į valdžia

I

F RUSIJA APIPLĖŠĖ AUSTRIJĄ

New York, geg. 26 
kar vakare, Gen. Clark W. tuotas ir kaltinamas, kadi 
Clark, kalbėdamas per ra- jis būk užpuolęs baltveidęj 
dio, kaltino Rusiją už ne- moterį, 
teisėtai Austrijos gyvulių,: 
maisto ir kitokio turto 
konfiskavimą.

Jis tvirtina, 1 
sulaužė Potsdam sutartį.' 
Dėl Rusijos apiplėšimo 
Austrijos gyventojai 
badauti.

------------------------ ua* J
Va- go. Tas negras buvo areš-jkę.

De Gasperi Vėl Pakviestas 
kad Rusija Sudalyti Italijos Valdžią

Suomiai Siųs Daugiau Laik
raštinio Popierio Amerikai

nistai nori skubotai suval-
Prof. D. L. Savory pa- stybinti visas bankas. Jie 

kad Britų valdžia sako, kad suvalstybinus 
__ ___ , nebūtų galima 

komy bes dėl trijų Pabalti-1, gauti paskolos.
jo valstybių išvietintų j Vadinasi, komunistams 
žmonių likimo. Jis įrodė ne krašto atstatymas rūpi, 
Britų valdžios nusiteikimoI bet jo sukomunistinimas.

Helsinki, Suomija—Suo- 
jmijos industrijos produk- 
icija taip padidėjo, kad vai-

JUNG. TAUTOS NORI GAUTI 
PASKOLĄ IŠ AMERIKOS

Buvęs premieras Alcide de
1 Gasperi vėl pakviestas su
daryti ministerių kabine
tą. Jis jau turėjęs pasikal
bėjimą su partijų vadais ir 
igavo jų pritarimą.

geg.l Tik komunistai priešina-' 
Sekmadienį, birželio 1 d., 26 — Federalio Investiga- si Alcide de Gasperi’ui, ir į 

3 vai. po pietų, Jėzaus Nu- cijos Biuro agentai suėmė jie jį įspėja nebandyti su-j 
kryžiuotojo Seselių Vie- Godwin Bush, negrą, ku-jdanjii valdžią be komunis- 
nuolyno aikštėje, Brock- ris pabėgo iš N. Carolina tų ir be kairiųjų socialistų. ‘ 
ton, Mass. įvyks vyrams linčininkų gaujos, ir da-' 
Šventoji Valanda. Kun. bar jį laiko apsaugoje.
Dr. Antanas Bružas, M. S.J I 
misijonierius, pasakys tu- rys linčininkų įsibriovė Ėmės būti krikščioniu, 
riningą pamokslą. kalėjimą, Winston- Salėm,!

Apie šį vyrų maldininkų N. Carolina, ir jį išsivedė; 
sąskridį telpa platus pra- kur tai už miesto. Tikrai į 
nešimas ir taipgi kalba per manyta, kad Bush, 25 m.| 
radio šiame “Darbininko” amžiaus, negras, nužudy-j 
numeryj. tas. Bet jis kaip tai pabė-

FBI Suėmė Hegrą
< I

Kun. Dr. Antanas Bružas, M.S.
_______ ' VVashington, D, C.,

turi
Roma, Italija, geg. 26 džia tikisi šiais metais ek-JI --- ------------------------------------- -- —

sportuoti apie 75,000 tonų 
laikraštinio popierio 
Jungtines Valstybes.

-
I

Deja, aš neturiu laimės

Lake Success, N. Y., geg. daryti Tarptautinė Trem- 
: 26 — Jung. Tautos planuo- tinių Organizacija.
Ja prašyti Jung. Valsty-'i ----------------
ibių, kad paskolintų nuo 60 (JŽdraUSti Paraly-

lijonų statymui pasaulio 
j sostinės prie East upės.
i Jung. Tautos kol kas ne-'
turi pinigų statybai. Todėl 26 — Jung. Valstybių Se- 
kaikurie Sekretoriato vir- n^to ir Atstovų Buto va- 
šininkai mano, kad yra ge- dai turėjo pasitarimą apie 

- * _ , - riausia pasiskolinti iš bilius prieš unijas ir dar-
taip vadmamą Colombijos j Vulstybių ir pradėti bininkus.

darbą, o kai kitos valsty-j Senatoriai ir kongresma- 
bės įneš savo dalį, tai bus nai pritaria, kad Preziden- 
galima skolą apmokėti.

Teismas įsakė Uždaryti 
Kolombijos Komunistinę 

Organizaciją

žuojančius Streikus

VVashington, D. C., geg.

Bogota, Colombia — Ka
ro teismas įsakė uždaryti 2-

Pereitą penktadienį bū-'būti teologu, bet turiu lai- Darbininkų Konfederaci
ją, nes ji yra komunistų į- 

Fr. Ozanam.* takoję.

Nuteisė Komunistę Marzanj
Už Apgaudinėjimą Valdžios

Lietuviai Tremtiniai Brazilijoje
Į

Armija Pasiruošus Globoti 
Tremtinius

tas turėtų teisę uždrausti 
■streikus, kurie gręsia vi
suomenės sveikatai ir sau
gumui.

___________I

gegužės mėnesio 26 die
nos. 27 dieną jie išvyko ge
ležinkeliu iki ‘Campo Lim- 
po’ netoli Sao Paulo ir iš 
ten bus paskirstyti tarp

Iš Rio de Janeiro prane-Į 
šama, kad šio mėnesio 
(gegužės) 16-17 dienomis! 
atvyko į Rio laivas “Gene-: 

!ral Sturgis” su 860 imi-j 
grantų, sudarančių pirmą-1 Brazilijos ūkininkų, kurie 
ją grupę iš 5000, kuriuos turės sudaryti notarų pa- 
Brazilijos Imigracijos Mi- tvirtintus kontraktus vie-

Rusai Užvertė Berlyno 
Juodąją Rinką Tabaku

Berlynas, Vokietija, geg

VVashington, D. C. — Fe- kaltu visais 11 kaltinamo- sjja išrinko tarp tremtinių niems arba dvejiems me- 
’jo akto punktų. Už kiek- įr pabėgėlių Vokietijoje.deralis teismas šiomis die

nomis sprendė Carl A. 
Marzani, buvusio J. V. val
stybės departamento pa
reigūno bylą.

Jis buvo kaltinamas už 
tai, kad išpildydamas ap
likaciją neteisingai atsakė 
11 klausimų. Svarbiausia, 
kad Marzani paslėpė tą 
faktą, jog jisai buvo ko
munistas.

vieną punktą jis gali būti
nubaustas iki 10 metų ka- gUma vra lenkai ir asme-|cm nnn , ... .i_- ___ m'

___ -__________ 'tams, Brazilijos valdžios 
Tarp šių 860, kurių dau-(priežiūroje.

Lake Success, N. Y., geg.
26 — Gen. Joseph T. Mc-‘ 
Narney, buvęs Amerikos, 
okupacinių jėgų koman-!
dierius Vokietijoje, pa- 26 — Praneša, kad Bcrly-
reiškė, kad Jung. Valsty- no juodoje rinkoje galima 
bes pasiims globoti tremti- gauti milijonus Rusijos 
nius ir išvietintus žmones cigaretų, ir juos parduoda 
Vokietijoje ir Austrijoje, beveik už pusę kainos kaip 
jeigu to tuojau negalės pa- Amerikos išdirbvstūs.

Įėjimo ir $10,000 piniginės, nyS be pilietybės, yra 50! Prižadėta Lietuvos pa- 
pabaudos. Marzani paleis-lietuvių vyrų, 25 moterys reigūnams Brazilijoj duo- 

38 vaikai, daugumoje ti kiekvienos lietuvių šei- 
_______ mynos adresą kuomet bus 
Laivas nesustojo Rio uo- paskirstyti į S. Paulo Es- 

ste, bet tiesiog plaukė į tado ūkius. Ponas Taylor 
Marzani karo’“Ilha das Flores”. Tai yra iš Tarptautinio Pabėgėlių 

i specialiame sala netoli nuo Rio, skiria- Komiteto pasakė, kad iki 
, kur imi- liepos arba rugpiūčio pa-

lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

Prisaikintieji teisėjai.

tas po $2,500 kaucija. Jis jr ;
gali prašyti naujo bylos žemdirbiai, 
svarstymo, gali apeliuoit į i 
aukštesnį teismą.

Carl A. 
metu dirbo 
karinės ir politinės žval-'ma imigracijai, 
gybos skyriuje (Office of grantai turi išpildyti visus baigos dar atvyks daugiau gramos per visą Valanda. 
Strategic Services). Tai legalinius formalumus, imigrantų, bet negalėjo DARBININKAS RADIO
buvo atsakomingos parei- Čionai jie gyvena valdžios pasakyti kiek bus jų tarpe 366 VVest BroathVfcy, So. Boston 27, Mass.
gos. Ilaikomame viešbutyje ikijietuvių. 1 Tel. SOUth Boston 2680 arba NOKuood 1449

ęlgužės 31 d., 1:15 vai. po pietų į- 
aflio programa. Prašome pasukti sa- 
‘ Imt 1230 kilocvcles ir klausytis pro-

šeštadienj, gegužės 31 d., 
vyks Lietuvių R: 
vo radio rodyklę Int 1230 kilocycles ir klausytis pro-
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i

Klebono Sidabrinis Jubiliejus

Atsisaukimas Į Amerikos 
Katalikus

_________ ______________ 2 
NENUTRAUKIAMA EILE ŠV.

MIŠIŲ UŽ LIETUVĄ

ATVYKO B LIETUVIŲ 
IŠ EUROPOS

Gegužės 22 d. laivu ER- 
NIE PYLE atvyko iš Vo
kietijos dešimts lietuvių, 
kurių šeši J.A.V. piliečiai 
ir keturi su imigracinėmis 
vizomis.

Atvykusieji išvažinėjo 
pas gimines:

Albina Bilaitienė J.A.V. 
pil. su dukrom Eleonora ir 
Vida apsistojo pas brolį 
Walter Plikaitį, 751 Harri- 
son Avė., Harrison, N. J.

Dr. Alfonsas Kalvaitis 
su žmona Marija ir sūnum 
Algimantu buvo apsistoję 
pas gimines New Yorko a- 
pylinkėje. o vėliau vyksta 
pas brolį J. Kalvaitį. Box 
65. Hemphill, W. Va.

Florence Zapkuvienė, J. 
A. V. pilietė, su sūnum j

i Kęstučiu apsistojo pas pa
žįstamus: G Mr. A. Ma- 
shall. Corner Hoffman 
and Height St. Torrington, 
Conn.

Liucija Tarvydienė, J. A. 
V. pilietė, apsistojo pas dė
dę P. Satkų, 1420 S. Cice
ro Avė.. Cicero 50. III.

Ida Vaičiūnienė laikinai 
sustojo New Yorke.

Gegužės 19 d. DROT- 
TINGHOLM laivu iš Šve
dijos atvykusieji daktarai 
Petras ir Zina Kazlauskai 

įsu sūnum Juozu apsistojo 
i pas broli Waterbury, Ct.

ERNIĖ PYLE laivu at
vykusius be giminių ir 
draugu dar pasitiko Liet. 
Gen. Konsulato New Yor
ke attache A. Simutis.

Lawrence, Mass.— Jubi-’ “Souvenir” knygutė jau 
liejaus Rengimo Komisija ruošiama spaudai. Taigi,! 
uoliai darbuojasi ir plati- kurie dar nepadarėte savo 
na bankieto tikietus. kuris sveikinimų, raginami nea- 
ruošiamas birželio 22 d.. 5 tidėliojant juos priduoti. 
va.L po pietų Švč. Marijos Taipgi yra ruošiama 
salėje, kleb. kun. Praną “Maldelių puokštė”. Visi 

i savo 
maldomis, kad Dievas pa- 

va-

Mūsų tikybinis gyvenimas 
tremtyje Vokietijoj yra apverk
tinas, kadangi neturime nė vie
no dvasinio turinio laikraščio; 
saikuoja ir tikybinės krypties 
knygų. Vienas laikraštis buvo, 
bet ir tą patį uždarė. Dabar 
siuntinėju tik 4 puslapių rotato
rium atmuštus mėnesinius laiš
kus. bet tai lašas jūroje.

Būkite tokie geručiai, užrašy
kite tremtiniams per “Žvaigž
dės" administraciją šį gražų, 
turiningą ir pamokinantį Jėzaus 
širdies iaikraštį "žvaigždę".

Patys tremtiniai jo užsisakyti 
negali, nes pas mus Vokietijoj 
doleris labai brangiai kainuoja. 
Padarykite labai gražų ir gai
lestingą darbą. Jėzaus Širdis 
Jums už tai atsilyginsi

Aš pasiunčiau “žvaigždės" 
Administracijai visų stovyklų 
adresus, kurių yra virš šimto ir 
nurodžius, kiek kurioj stovyk
loj yra žmonių.

Gavę “žvaigždę" tremtiniai 
skaitys, siųsdami iš rankų į 
rankas, o laiko jie turi gražaus; 
gyvenimas pasidarė sunkus ir 
nuobodus I

Iš anksto dėkodamas ir pasi-
j vesdamas Jūsų maldoms, 
i Misijonierius Tėvas Jonas

Bružikas, S. J.
“Žvaigždės" Administracijos 

adresas:
“Žvaigždė".

188 E. Seventh St..
So. Boston 27. Mass.

IB J
1 w

Pavasaris paveikė — Ši baltoji meška kie
tai miegojo Brookfieid zoologijos sode, Chica
goj. Pavasario šiluma ją išbudino. Bet nusižio
vavus ji vėl atsigulė ir užmigo.

Jurą pagerbti, jo Sidabri- kviečiami prisidėti 
nio Jubiliejaus proga. ų ‘

Komisija pataria visiems dgtų mūsų klebonui - vi 
bar. kieto bilietus tuojau į- duį ilgiausius metus veikti 

‘visuomeninį darbą.sigyti.
Bankiete dalyvaus vys , 

kūpąs John J. VVright, D.’ 
D., Bostono arkivyskupo 
pagelbininkas: Mayoras
James P. Meehan, Kon- 
gresmanas Lane ir kiti į-; 
žymūs svečiai.

PASIRYZKIME BŪTI GERAIS 
KARIAIS AMŽINAJAM TĖVUI

LIETUVIAI TREMTINIAI 
ŠAUKIASI PAGALBOS

Britai Iškėlė Bylą Prieš Al
baniją Pasauliniame 

Teisme

(Vasario 16 d., 1947—vasario 16 d., 1948)
. Mišių Vajus už Lietuvą labai aiškiai parodo, 

kad mūsų į Ameriką atvykusiems tėvams labai rūpi 
Lietuvos apverktinas padėjimas. Jie aiškiau
siai supranta, kad galingiausioji-malda yra Šv. Mišios, 
ir vien tik jų dėka Šv. Mišios yra kasdien laikomos už 
Lietuvą mūsų parapijose ir vienuolynuose. Politikie
riai neišgelbės Lietuvos! Vien tik žemiškomis jėgomis 
nieko neatsieksime! Todėl gelbėkite Šv. Mišių už Lietu
vą “lenciūgą”! Tebūna Šv. Mišios už Lietuvą laikomos 
ne tik Šventėse, bet KASDIEN!

• v

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.

Birželio 16 — Šv. Kazimiero par., Philadelphia, Pa.
Birželio 17 — Šv. Petro ir Povilo par., Elizabeth, N. J.
Birželio 18 — Šv. Jurgio par., Philadelphia, Pa.
Birželio 19 — Šv. Andriejaus par., Independence, Kansas.
Birželio 20 — Šv. Gabriėlio Vienuolynas, Brighton, Mass.
Birželio 21 — Švč. Trejybės par., Newark, N. J.
Birželio 22 — TT. Marijonų Vienuolynas, Hinsdale, III.
Birželio 23 — Šv. Pranciškaus Vienuolynas, Pittsburgh, Pa.
Birželio 24 — Don Eosco Kolegija, Punta Arenas, Chile.
Birželio 25 — Šv. Pranciškaus par., Miners Mills, Pa.
Birželio 26 — Karalienės Angelų par., Brooklyn, N. Y.
Birželio 27 — TT. Jėzuitų Vienuolynas, Pomfret Centre, Ct.
Birželio 28 — Šv. Patriko par., Pueblo, Colorado.
Birželio 29 — Šv. Kazimiero par., Sioux City, Iowa.
Birželio 30 — Šv. Marijos Vienuolynas, Hartford, Conn.
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos
Liepos 10 — TT. Jėzuitų Vienuolynas, Pomfret Centre, Conn.
Liepos 11 — Šv. Kazimiero par.. Nashua. N. H.

1 — Šv. Pranciškaus par., Athol, Mass.
2 — Šv. Patriko par., Pueblo, Colorado.
3 — Šv. Marijos Vienuolynas, Hartford, Conn.
4 — Karalienės Angelų par., Brooklyn, N. Y.
5 — TT. Jėzuitų Universitetas, Scranton, Pa.
6 — TT. Jėzuitų Vienuolynas, Pomfret Centre, Conn.
7 — TT. Jėzuitų Vienuolynas, Pomfret Centre, Conn.
8 — Don Bosco Kolegija, Punta Arenas, Chile.
9 — Šv. Patriko par., Pueblo, Colorado.

Į
Tam, 

Kurs iš paties Amžinojo 
Tėvo didžiausį vardą ga
vo, aš laimingai iš šios 
kruvinos puotos grįžau 
pas savuosius.

I Iš armijos rikiuotės grį
žau, bet kareiviu būti ne

Kova už laisvę Lietuvoje(p. Vytauto Motekaičio kai- f bet pasidčkoja.nt
ba, pasakyta šeštadienį, geg. K
24 d. š. m.. Darbininkų Radio J 
programoje iš WESX sto
ties ). I
Brangūs broliai lietuviai.
Neseni dar laikai, kada'

po visą pasaulį skambėjo : . , j
trys didi vardai: Hitlerio, nustojau Matydamas, kad

(Tęsinys)

Jau ankstyvą pavasarį, ,
andžio mėn., LTSR Vi- apygaraa.

kentėjo karinė “Tauro” a- 
pygarda ir “Didž. Kovos” 

Bolševikai ne- 
, teko apie 1,400 karių už
muštais ir sužeistais. Kri-

Bendrojo,nes dėl tų pačių priežasčių Musolinio ir Stalino. Kiek- PalikusiJar g2Xa treči°jį 
____ _  __ i ne 

gavojbūkle ir dėl to pastaruoju didis, bet didžiausis vi-
. ____  r____ todėl jie

kiantį laišką, atėjusį is susirgimų. slaptai galvojo ir planavo,........................T_ -
,Vokietijos. Jį paraše lietu-' “Labai daug ligonių guli kaf čia nuvertus u, kurs Jus’ ^įrašiau į Jezaus kar
vių tremtinių komisija. at-!UNRRA arba vokiečių sa- a jam įVgUS ar gai net " 
liekanti BALF pašalpos natorijose, kur ir priežiū- djdesnis už jį. Ir susikybo 
gėrybių skirstymą. Ji a- ra ir maitinimas yra silp- 
liarmuojančiai nusiskun- ni. 
džia kasdien sunkėjančiai 
būkle. Ji prašo padidinti ir 
paskubinti paramą.

Štai tame pagalbos pra-{
išvme vra ir taip pasakyta:' . .“ „T • • mums visais budais .Į Lietuvių Vokietijoje! 
! maitinimas paskutiniu lai-' 
ku visiškai pablogėjo.

“Nepaprastai 1 
riebalų ir mėsos. Su gau- 

inamu maistu žmogus ma
žai tegauna vitaminų.

“Maži vaikai ir senesnio
o i___ , dėl

Indijos ligo-i patalpų stokos, dėl blogo 
u su panele jose ore

Gegužės 16 d. Bendrojo nes dėl tų pačių priežasčių Musolipio ir Stalino. K 
Amerikos Lietuvių Šaiposlžymiai pablogėjo plaučių vienas jų norėjo būti 
Fondo \ aldv ba ga\ojbukle ir dėl to pastaruoju didis, bet didžiausi: 
graudžiai pagalbos sau-(laiku padaugėjo džiovos same pasaulyje, todėl

<4

balandžio mėn.,______  _
daus Reikalų min. MVD
Sse7r,aSVa”taj- UetUVidU UrPC bUV°
(MGB) min. gen. Efimo-Z>'mesnlųvadų' 
vas pareikalavo prisiųsti: 3. Trečioji akcija buvo 
'sustiprintų MVD pajėgų.:vykdoma Šiaulių apskrity-

Dievo priešų galva ir A- 
merikoje stiprina komu-į 
nistų eiles kovon prieš Jė- į Gegužės pabaigoje į Vil-įje ir Žemaitijoje ir trečią 
zaus Vardą ir Jo garbinto-:nių, Kauną, Šiaulius ir Pa-įkartą Prienų, Marijampo-

Lake Success, N. Y. — 
Britanija formaliai prašo - 
Tarptautinio Teisingumo 
Teismo padaryti nuo
sprendį prieš Albaniją už 
sunaikinimą dviejų Britų 
laivų Corfu kanale pereitą 
spalių mėnesį.

Gamtos Daktarė Pašvęs 
Savo Gyveninę Ligoniams

do armiją, tarnausiu Jėzui 
nuoširdžiai ir ne tik aš 

už pirmenybę du didieji:^;■***.ragl"siu kiek™- 
Hitleris su Stalinu. Bet vi- kad' lr /s butų

Visur trūksta tinkamų sa ta didžiųju tre.. taipgi Jezaus Vardo arm‘-
ivaistų, kurie galėtų patai-jybs žinojo kad ir tada,-Jos karys.
jsyti sveikatą, išgelbėti gy- kada kurs nors vienas nu-! Vyrai, lietuviai, girdėjo- 
^V“!?pS’ i- U.-J .'smaugs savo abu oponen-ite, kad sekmadienį, birže-

Raskit budą^ pagelbeti įu, ^aj įr įo vįeno likusio lio pirmą dieną rengiasi 
------ • . vardas vis dar nebus di-i susirinkti Brocktonan vy-

Tai šauksmas, kuris turi džiausiąs pasaulyje, » nes rai iš visų Bostono apylin- 
ibūti išgirstas. BALF yra ul je . _ - -.................................

trūksta siuntęs didelį kiekį vaist^!dar vienas tikrai 
į bet tos siuntos jau su var- 'nai didig vardas 
totos. Eikime kenčian-.yardas< Taigi besismaug- zaus Vardo draugijos įga- 
tiems pagalbon, skirdami damį vienas kitą, jie visiiliotas, kviečiu Jus, broliai, 
sa\o duosnias aukas, kad vjsu smarkumu puolėsi su-i lietuviai 
būtų is ko nusiųsti vaistų, naikinti ne tik didį Jėzaus siai l_ 
maisto ir kitu reikmenų. ------ —

Aukokite BALF per sa- kurs jį garbina
panelei jose oro. dėl saulės stokos, vo skyrius, draugijas, pa- tarnauja 
.i.*— —nepakankamu- rapijas, laikraščius, radijo 1 

rachitą ir įvai- programas <
tiesiog BALF centran:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine.
105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Roma — Panelė Gisella
Maxia. jauna gamtos dak
tarė ir mokytoja, išvyko į
Indiją, kur ji pašvęs savo;amžiaus lageriuose, 
gyvenimą T 
niams. Kartu
Atzori. medicinos daktare.-maitinimo 
ji darbuosis ligoninėje, mo gauna 
kuri yra Jėzuitų kunigų rius odos išbėrimus, 
vedama prie Calcutta mie-j “Pas paaugusius vaikus 
sto. ir vidutinio amžiaus žmo-

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 

įvyks rugpiūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Providence. R. I. Didis organiza
torius ir josios leidžiamojo laikraščio “Darbinin
ko” prietelis kun. Jonas Vaitekūnas su savo dar
buotojais deda visas pastangas, kad šis LDS Sei
mas būtų įspūdingas ir vaisingas.

Be tradicinio darbininkiškų klausimų svars-

/ laukti įžymių svečių iš Europos.
/ LDS kuopos raginamos atsupti kiek galima 
J daugiau atstovu ir svečiu.

I Kun. P. M. Juras,

LDS pirmininkas.

4 C

nių, Kauną, Šiaulius ir Pa-kartą Prienų, Marijampo- 
inevėžį atvyko apie 10,000 lės, Alytaus, Kaišiadorių 
naujos MVD kariuomenės, ir Vilniaus apskrityse. 
Birželio pradžioje prąsidė-, Veiksmai prasidėjo rug- 
jo didžiosios akcijos veiks- piūčio mėn. 12 d. ir baigėsi 
mai. Jie vyko trimis fazė-:to pat mėn. 16 d. Dalyvavo 
mis. j 6,000 MVD. Kaišiadorių

1 r»- - i- 1 j a nnn aPskr- įvyko stambios1 Birželio 1 d apie 4.000, ^utynėsVrp 98 lietuvių 
| enkavedistų vykdė valymo: tfzan jr
j akciją Suvalkijos srityje, ;^VD BraiP št
da yje Kauno, Prienų ir; icij lietuviai nukovė 
dalinai Marijampolės aps-nlJgus ir patys netekę

pasaulyje. » nes'rai iš visų Bostono apylin- krityse. Veiksmai truko a-:o 4 „užmetu
plačiai skamba kės lietuvių kolonijų į šv. pie 4 dienas. Jų metu di-:Dasitraukė Iš viso Der šia 
tikrai ir amži- Valandą, šia proga panau- dėsnių susirėmimų neįvy- ne£ko *
mdas - Jėzaus dedamas Brocktono Je- ko. bet visgi šioje srityje fe Iietuviai _39
igi besismaug-; zaus Vardo draugijos įga- bent 8-se vietose vykusio- karju
_ 1.21 _ — 2 — ..2 I 1 i z\4-n n Anui Turi z-\11 <-» i I CiA ly n nl'VTVmcm i nr» 1 v* a4-aLz\ ' 4

i koskaitlingiau- 
suvažiuoti Brockto- 

Vardą, bet ir kiekvieną, .nan. Tuomi parodysime, 
ir Jam kad mūsų uolumas dar di

desnis už uolumą tų, kurie igavietėse.

se kautynėse rusai neteko j 
120 karių. Lietuvių parti-j 
zanų krito 23. Jų lavonai' 
buvo išmėtyti Prienų, Vei
verių ir Marijampolės tur- 

Kita tuo pat
arba siuskite Ir Pasiliejo upėmis krau- kiekvieną progą panaudo-'metu pasiųsta enkavedis- 
aroa siųsKite nrįsikimšo koncentra- Ja pademonstruoti savo:tų grupe iš 3,000 kanų 
centran: __ , ... prisirišima ir meile ūsuo-isiaute Alvtaus ir dalinai

I.....II

Nauji Maisto Pakeliai 
I Europą

Vykdydami valymo akci
ją bolševikai išviso nužudė 
48 nekaltus ūkininkus jų 
tarpe 8 moteris; sudegino 
7 sodybas ir areštavo apie 
120 ūkininkų; iš jų vėliau 
apie pusė buvo paleisti, o 
kiti patalpinti į kalėjimus, 
iš kur bendra tvarko su ki
tais kaliniais, suimtais po
litiniais sumetimais, veža
mi į Sibirą.

Be čia aprašytųjų didžių-

Icijos stovyklos, gailiai su-iprisiTinlą- ūsuo-iaautė Alytaus ir dalinai
dejavo žmonija !tam JuozUL Jus V1S1 žino-j Seinų apskrityse. Čia lie-

J J te, kaip komunistai uoliai! tuvių nuostoliai skaičiumi
Sukilo tautos, susirikia-Į jam tarnauja, dėl jo atsi- buvo mažesni: žuvo 8 par- 

tėvynės, tizanai; bet skaudūs vado- 
ir savo sielą vaujančio personalo at

žvilgiu. Bolševikai čia ne- jų valymo akcijų ~ visą va- 
teko 86 karių, jų tarpe 9 sąrą veikė maži MVD dali- 
karininkų.

2. Antroji akcija prasi
dėjo birželio 28 d. ir su ma
žomis pertraukomis tęsėsi 
ligi liepos 16 dienos. Šioje 

" j : dalyvavo apie
jais savo1 Amžinajam Tė-i 14,000 MVD karių, pačiam 

gen. maj. Bert šiūnui va
dovaujant. Buvo valoma 
Kauno, Prienų, Marijam
polės, Vilkaviškio, Aly
taus, Seinų, Trakų, Uk
mergės, Utenos, Panevė
žio, Rokiškio ir Biržų aps- 

j kritys. Lietuvių partizanų 
i šioje akcijoje krito apie 
*200 vyrų. Ypatingai nu-

vo milijonai jaunuolių, lyg žada net savo 
angelai prieš Liuciperį ir'žmoniškumo 
jo armijas, ir užsipliekė* parduoda.

Kviečiu tat Brocktonan 
dar kartą visus vyrus, y- 
pač karo veteranus. Bro
liai, veteranai, jei sugebė
jome būti gerai kariais že
miškosioms galybėms, tuo, 
labiau pasirįžkime būti; akcijoje

kruvinas antrasis pasauli
nis karas. Daug ir mūsų 
brolių lietuvių šiame kare 

bet Hitle
rio ir Musolinio galvos vis 
tik nukirstos tapo.

Teko ir man toje kruvi
noje puotoje būti dalyviu.

CARE skyrius Bostone: galvas paguldė, 
Boston CARE Committec

140 Clarendon Street
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

MAISTĄ VOKIETIJAI
Berlynas, Vokietija — 

Praneša, kad jau penki A- 
merikos laivai atplaukė į 
Bremeno uostą su grūdais! 
ir miltais. Kiti Amerikos:

laivai atvežė maisto ) 
Hamburgą ir Emdeną.

Sakoma, kad 116 Ameri
kos laivų su maistu plauks 
į Vokietiją per ll savaičių.

vui. Grįžę iš žemiškos ka-‘ 
rionės j savo namus pas: 
savo Amžinąjį Tėvą gausi
me už uolų Jam tarnavimą 
tokį atlyginimą, kokio ne
gali duoti narsiausiam sa
vo kariui nei vienas žemiš
kas galiūnas.

Iki pasimatymo Brock- 
tone!

niai, kurie krėtė ūkinin
kus, patruliavo ant kelių; 
naktimis slapukų pavyda- 
le gulėjo pamiškėse, ja
vuose, kelių sankryžose ar 
slampinėjo paliai ramias 
ūkininkų sodybas. Besiar
tinantis ruduo ir ilgėjan
čios naktys paraližavo bol
ševikų veiksmus didesnių 
akcijų prasme, o ypatingai 
mažesnių dalinių veikimą. 
Rudens ir žiemos meto lai
kotarpis, kaip ir kitais me
tais, bus ramesnis”.

Iš “Tėvynės Aidai”.
(Bus daugiau)
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO R
Bntered as aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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Ivalstybė, šitame dieve yra 
daug asmenų, visi gi rau
doni. Valstybė yra visaga
linti ir visaturinti. Visas 
žmogaus gyvenimas pri
klauso nuo valstybės. Val
stybei reikia tarnauti be 
jokio klausimo; niekad ne
galima josios žodžiu abe
joti. Reikia aklai jos klau
syti. Žmogus turi dėl vals
tybės prakaituoti, kentėti 
ir mirti, kaip jau milijonai 
Rusijoj padarė. Nepaklus
ti valstybei yra šventva
gystė. Valstybės rankose 
yra sutelkta jėga; ar žmo
gus dirbs ar ne, valgys ar 
badaus, gyvens ar mirs, 
tai priklauso nuo valsty
bės. Žmogus yra valstybės 
vergas. Jis nieko neturi ir 
turėti negali. Viskas yra 
valstybės nuosavybė. Net 

;ir vyro žmona ir vaikai 
priklauso valstybei. Krou- 
pskaia, Lenino našlė, sa
ko: “Nebūkime neišmanė- 

jliai, sakydami: eik pas sa
vo tėvus ar į vaikų namus. 
Nebėra jau daugiau tėvų. 
Ir vaikų namai jau dau
giau nebeegzistuoja.” (Iz- 
vestia, No. 51). Žmogui 
nevalia nei daryti, nei sa
kyti, nei manyti ką nors 
bloga apie raudonąją vals
tybę. Jam nevalia nieko 
daryti be jos leidimo ir pa
tvirtinimo. Valstybė atliks 
jo galvojimą ir vadovavi
mą. Jis turi tik paklusti. 
Valstybė yra viskas. Žmo
gus valstybei.

Komunistas vietoj Kry
žiaus turi piautuvą, vietoj 
Šv. Rašto — Lenino Ko
munizmo Manifestą. Vis- 

gai tegyvuoja bedievybė!”‘,ka?’ kas.ten P^ažyta. yra ® J J laikoma šventu, nors ir y-
JŲ DIEVAI ra daugybė prieštaravimų.

dėlko komunizmas yra 
taip plačiai išsiplėtęs ir 
taip greit priimamas. Mū
sų laikai yra jam palan
kūs. Kadangi Dievas yra 
pamirštas, žmogus turi tą

Parašė
Tėvas Gabrielius M. 

Jeskelevičius, 
Pasijonistas.

30 ir 49 puslapiuose 
! randame pasakyta,

dinamoj “Komunizmo Ma
nifestas” (1848) mes skai
tome: “Komunisto pažiū-j tuštumą kuo nors užpildy- 
ra gali būti suvesta į vie-jįs turi sukurti savo 
n4 sakinį — panaikinimas dievą, pats jį pasirinkda- 
privačios nuosavybės. Vi-,mas įr> žinoma, sau mėgia- 
durinės klasės nuosavybės mą. šiandien darbininkas 
savininkas turi iš tikrųjų'dažnai yra išnaudojamas 
būti nušluotas iš kelio ir!to, kuris jį samdo ir per 
padarytas nepavojingu”, .dažnai išnaudojamas tų,

•

Mes pareiš- tent> Unijos. Darbininkas 
. * pr* z-* ■*»*■* !»■ r* ■•'■v i 4- r* 1 a <7*4" z~*

karna, kad patraukus juos'kurti žmonių giminei tikrą 
į savo pusę, bet galu gale rojų ant žemės”. (Protinis/------ - 
visa privati nuosavybė tu- Gyvenimas, Oct. 1928, iverKas-.. . .... ., . . .. pusi. 175). r-—---

Nėra

mes 
kas

$3.00 Į turi būti daroma su miesto 
-- -- žmonėmis, kurie turi savo

DARBININKAS į namus, būtent, kolonijali-
866 Wert Broadway,------------------------------------- South Boston. Masa Trockis, komunistų pra-lkurie \urėt« ji saugoti bū-

prekybininkais. “Jiems našas, sako: “Mes pareiš-įtent, Unijos. Darbininkas 
nuosavybė tuo tarpu palie-ikiame, kad mes norime su. Į nėra jokia kapitalisto nuo- 
i_______ •___ i .__a_____ i_._ •_____*i_____•__________ r__ .-i eavvhp Jis nėra tain nat,

kokio nors darbo vadovo 
-------- Komunistai pasi
naudoja šiais išnaudoji- 

l darbinin- 
kui geresnes sąlygas ir ge- 

voj. Kur tau. Laikraščiui labai nepatinka sauvališku- dėjo, bet ir vandens burnon prisisėmę. Jei tą vandenį, resnį gyvenimą. Šiais pa- 
mas ir brutalumas geležinkelio tarnautojų. Net pavar-'švelniai, sumažybintai ištarti, tai išeis “vodka”. įžadais jie gudriai slepia
dės atsakingų pareigūnų suminėtos: Akindejevas iri Įdėta dar vienas laiškas nuo skaitytojo A. Sidaro, ^as lankią darbininkų, 
Žemaitis. Jie “nekovoja dėl kultūringo tarybinių žmo- kurs nudejuoja, kad esą nepavydėtina padėtis kelei-įJęi komunistai kada nors 
nių aptarnavimo stotyse, traukiniuose, prie bilietų ir vių, kurie važiuoja šeštokų - Kauno geležinkeliu. Trau- viską paims į savo rankas, 
bagažo kasų. Šie valdovai nustojo dirbę auklėjamą dar-!kinys i šeštokus ateina naktį ir išeina anksti rytą. Tą Kiekvienas, kuris šiandien 
bą savo kolektyvuose ir liovėsi sekę, kas dedasi įvai-'ilgą laikotarpį keleiviai turi šalti, nes stotis nekūrenta, jiems priešinsis, yra vadi- 
riose transporto grandyse. Dėl aiškinamojo darbo ir'langai “neįstiklinti”. ( 
nuolatinės kontrolės stokos kai kur įsivyravo perdėm! čia vėl seka redakcijos pastaba: 
šiurkštus ir įžūlūs elgimasis su tarybiniu žmogumi, vi-.kas spaudos signalas taip pat atsidūrė papkėje. Šį sykį 
siškai teisėtu keleivio reikalavimų nepaisymas ir tar- pas keleivių judėjimo tarnybos inžinierių T. Riženko- 
nybos prievolių nepildymas”. jvą, laikinai pavadavusį vyr. revizorių drg. Bondaren-

Savo pastaboms sutvirtinti, “Tiesos” redaktorius ką. Laikinoji pavaduotoja gražiai įsiuvo minėtą skun- 
paduoda keletą laiškų su nusiskundimais. Kažkoks dą į papkę, kur jis buvo atkastas tik po trijų savaičių... 
“drg.” Leonardas Jokūbėnas rašo, kad jis nusipirko O atsakymo iki šiol taip ir nėra”... 
bilietą į vagoną Nr. 10 ir norėjo ten įsilipti, bet kur! Į “papkę” vis dėlto įsibrauta, deja, be rezultatų, 
tau... Vagono palydovė piktai pareiškė, kad nėra vie- Oi, tie inžinieriai, inspektoriai bei revizoriai su papkė- 
tos ir šiurkščiai stūmė “drg.” Jokūbėną į krūtinę. Bet mis ir be papkių, bet su rusiškomis pavardėmis. Kiek 
tas “tarybinis žmogus” vis dėlto į vagoną įsigrūdo, sielvartų jie suteikia “Tiesos” redakcijai!
Tačiau kitas bendrakelis “drg.” Kšanaitis (kodėl ne- Dar vienas nusiskundimas. Drg. J. Bereika rašo: 
parašyt teisingai: Chrzanowski?) nebuvo toks laimin- “Kaune ir Joniškėlyje įsigalėjo suktas paprotys “ap- 
gas. Kai energinga vagono palydovė stuktelėjo jį į krū- valinti” bilietų kainas, aišku, keleivių nenaudai. Per- 
tinę, tai “drg.” Kšanaitis ėmė ir nuvirto. Mat, slaviš- kant bilietą iš Kauno į Panevėžį, tenka mokėti 30 rub-^uuyniua n vaisumus, bu
koji kilmė prieš moterišką ataką nebeatsilaiko. Toks lių, nors biliete pažymėta 28 rubliai. Grąžos nelauk,!rie buvo įvykdinti ir vyk- 
pat likimas ištiko ir drg. Alę Norbutienę. (Kodėl ne nes negausi. Joniškėlyje ima už bilietą į Žeimelį vietojeį 
“tovarišč”? Tas “drg.” nei šis, nei tas. Taip ir prašosi 7 rublių net 10 rublių ir pan. Reikia imtis griežtų prie- 
ištariamas: “dargana”. “Tovarišč”, kur kas jaukiau), monių vagišiams sudrausti”.

Paduodama ir daugiau nusiskundimų. Skaitytojas “Priemonių reikia imtis, ir neatidėliotinai”, — su- 
Augustas Jarutis rašo: “Iš Vilniaus pasiunčiau siunti- tvirtina “Tiesos” redakcija, 
nį į Radviliškį. Laukiu jau penkis mėnesius, o siuntinio 
Radviliškio stotyje dar nesulaukiau”.

“Tiesa” daro štai kokią pastabą: “Tai buvo 1946 
metų lapkričio mėnesį. Redakcija kreipėsi raštu į Lie
tuvos geležinkelių valdybą, prašydama imtis priemo
nių kaltininkams surasti ir nubausti. 1946 m. gruodžio 
6 d. valdybos viršininko pavaduotojas drg. Sičiovas 
uždėjo rezoliuciją: “Imtis priemonių ir atsakyti”. Raš
tas su ta griežta rezoliucija nukeliavo pas keleivių tar
nybos vyr. bagažo inspektorių drg. Suchovą. Tuo vis
kas ir pasibaigė. Suchova įsidėjo raštą į papkę, jokių 
priemonių nesiėmė, jokio atsakymo neparašė. Tiesa, 
rašte nebuvo nurodytas kvito numeris. Bet Suchova 
ir nemėgino jo sužinoti nė iš drg. A. Jaručio, kurio ad
resas buvo nurodytas čia pat, nei redakcijoje. Jinai, 
prisisėmus burnon vandens, bevelyjo tylėti. Taip, mat, 
ramiau”.

Ta Suchova tai tikra artistė. Ne tik į “papkę” įsi-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................   $5.00
Vieną kart savaitėje metams.... ^>.w.
Užsieny metams ................... — $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50.

Joneliai-Durneliai
Lietuvoj išeinanti bolševikiška “Tiesa” labai rūs

tauja dėl tipingos bolševikiškos tvarkos Lietuvos ge- ri būti panaikinta”, 
ležinkeliuose. Rodos, turėtų džiūgauti, kad atgabenti Komunistų biblijoj, va- 
iš Sovietų rojaus papročiai įsigyvena lietuviškoj dir- —----------------------------

sunku suprasti, ^ais ir pažada

(Kodėl nepasakius: išdaužyti?). namas fašistu, o pagal ko- Aušros žvaigžde, melskis
“Šis bolševikiš- munistus tai reiškia, kiek

vieną, kurs eina prieš juos.
TIESOS NUTYLĖJIMAS

Mūsų laikraščiai ir žur
nalai kartais pagelbsti ko- “Yra absurdas rūpintis 
munistams savo tylėjimu. Dievu Dievas mums visiš. 

kai nereikalingas”. (O- 
pium, Sheen. pusi. 5).

Leninas, vienas 
munizmo kūrėjų, 
“Mes smogėme 
kiems karaliams, 
smokime dangaus 
tų Karaliui.” 
Pusi. 14). 
knygoje Leninas toliau sa
ko: “Šalin su religija. II-

už mus!
munistu. Toje pačioje kny
goje taip pat skaitome: 

> rūpintis
Kada kokia katė negali iš 
medžio išlipti, tai kai ku
rie laikraščiai skubiai 
siunčia savo reporterius j 
tą vietą ir vėliau paduoda 
tikrą ir pilną įvykio apra
šymą. Jie trokšta žinių. 
Bet kodėl jie taip tyli apie 

: žudymus ir baisumus, ku-

domi Rusijoj, Meksikoj, 
Ispanijoj ir Baltijos vals
tybėse. Kai kurie viešai 
palaiko komunizmo pusę.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

6.

Dičkio Pasaka
J _

— Kam čia ilgai šnekėti? Vesk mane pas 
vadą, ir pamatysi, koks aš šnipas.

— Na, tai eime.
Toli nereikėjo eiti. Už kokios poros šimtų 

žingsnių buvo jų stovykla. Mano palydovas 
atvedė mane pas nedidoką stambų vyrą ir, 
stuktelėjęs užkulniais, kariškai atrcportavo:

— Vade, atvedžiau belaisvį.
— Iš kur tu? — burbtelėjo vadas, žibtelė

jęs akimis.
Aš jam greitai atpasakojau mūsų šeimos 

padėtį.
Vadas vėl mane akimis persmelkė.

— Ar nemeluoji? Ar čia ne provokacija?
Mane pyktis paėmė. Smarkiai jam atkir

tau:
— Ar gi aš į melagį panašus?
Vadas šyptelėjo.

— Ne. Melagiai tokie neišauga. Tu dau
giau panašus į kalnavertį. ūgis, pečiai, krū
tinė. Negaliu netikėti, kad tu tuos du bolše

iš ko- 
sako: 

žemiš- 
dabar 

skliau- 
(Religija. 

Toje pačioje

I

'Daugelis laikraščių leidėjų Antireliginės kovos di- Nėra 10 įsakymų. Yra du 
—'nusideda prieš pirmąjį ge- rektorius Yaroslavsky sa- svarbūs įstatymai: ga- 

daug griežtesnių ir galingesnių, nes paremtų valdžios j ros žurnalistikos principą,1: ko: “Nėra jau daugiau re- mink ir valstybę mylėk už 
įsakymais. Tos valdininkų priemonės atitinka vyriau-į būtent, skelbti teisybę ir ligijos, nėra jau daugiau viską labiausiai. Nėra 
šią bolševikų planą: iš pašaknų suardyt Lietuvos gy-;nieko daugiau kaip teisy- laumių pasakų, nėra jau draudžiama 
venimą. Tie visi, “papkininkai” ir “papkininkės” 
šaiposi iš naivių spaudos pastangų įnešti kiek tvarkos 
į planingai vykdomą netvarką. Juk toki skaitytojų bal
sai ir naivūs redakcijos šūkavimai tai valstybinis sa
botažas !

Ar gi nesusivokia “Tiesos” Don Kišotai, kad aukš
tesnieji okupantų valdininkai su panieka žiūri į “tary-įkalė 
binių” lietuvių užtaravimą. “Vot duračok našolsia’ksako: “Kiekvienas, 
(štai koks durnelis atsirado). Užtarauti “tarybinius Į vadindamas 
žmones”! Ar jis dar nesupranta, kad visi lietuviai — 
“tarybiniai”, ar netarybiniai — tai beteisiai, nieko ne
reiškią nuliai. Čia Rusijos Sovietų Sąjunga! O ne kokia 
ten Lietuva. Jos gyventojų skurdą reikia ne tik suly
ginti su Rusijos skurdu, bet didesnį padaryti. K.

Taip, tai taip. Bet kad ir anie imasi priemonių
labiausiai.

i vogti, meluo- 
tik bę. 'daugiau pragaro”. (Madi-t.i, svetimoteriauti. Kas tik

Komunistas _ ' . - •
■ Dievo buvimą. Jis turi tai!kalba pono Fenerty. Jan.įra gera, kas jam kliudo — 
daryti, nes kitaip jis joks 1946). j bloga. Nėra tokio dalyko,

j komunistas. Raudonasis' Krylenko, Viešo Perse-1 kaip nuodėmė, nebent tai 
‘Niholai Bucharin savo vei-!kioiimo komunistas, pa-! būtų kas komunizmui 

“Komunizmo A.B.C.”į reiškė Msgr. Budkievvicz kenksmingo.
saveibyloje (jis vėliau buvo nu- 

komimistu, žudytas,
jei tebesilaiko įsikibęs į 
savo religinį tikėjimą, jei 
religinių įsakymų vardu 
nusikalsta komunizmui, 
tuo pačiu liaujasi būti ko-

paneigia;son Square Garden, Pra- padeda komunizmui — y-

jo smegenys iš
taškyti): “Aš spiaunu ant 
jūsų religijos, kaip ir ant 
kiekvienos”. (Walsh, pusi. 
183, 184).

Komunistų dievas yra

i

(Bus daugiau)

Rašyti laikrašty — tai 
rašyti visiems. Reikalas y- 
ra rašyti trumpai, aiškiai, 
priverčiant save galvoti 
universaliu būdu.

vikus lyg avinus kaktomis sugurinai. Ir ko
kios rankos! Su bulium galėtum imtis.

— To dar nebandžiau, bet arklį tai pake
liu.

— Tikiu, tikiu. Tokių mums vyrų!
— Aš kaip tiktai ir noriu į jūsų būrį įstoti. 

Bet pirmiau susimildami gelbėkit mano tėvus 
ir jauną sesutę!

Vadas rimtai suraukė skruostus.
— Tai skubotas dalykas. Tuojau susiri- 

kiuosim. Tu mums parodysi kelią.
— Čia nepertoliausia. Mūsų kaimas vadi

nasi Pagiriai. Gal girdėjote?
— Mes jį žinom.
— Tai ir gerai. Kelią patys rasite. Aš ko 

greičiausiai bėgsiu namo, lyg kažką nujau
čiu.

— Manai, kad jiems gresia staigus pavo
jus?

— Nežinau. Gresia, ar negresia, aš noriu 
jiems pranešti, kad atvyksta partizanai, tai
gi kad pasiruoštų brangius svečius priimti.

— Puikiai! Mes tinkamai įvertinsim jūsų 
svetingumą. Tad keliauk sveikas, mes neuž
ilgo atvyksim.

— Ar didelis būrys?
— Neperdidžiausias, apie dvidešimt vyrų.
— Tad iki pasimatymo.
Nežinau, kodėl aš taip skubinausi! Deja, 

buvo pervėlu. Kruvinas darbas jau buvo at
liktas. Tėvukai nužudyti. Danutė... O, aš ne
galiu atpasakot... Ji buvo negyva, kruvina, 
sudraskyta... Sustaugiau vilko balsu ir griu
vau šalia jos kūno... Negaliu pasakyti, ar bu
vau dalinai apalpęs ,ar paliestas kokio klai
kaus sapno, tik pamenu, kad drugys mane 
krėtė. Tokioj apsvaigusioj pusiau nuovokoj, 
lyg išgirdau žingsnius, kažkokią kalbą, riks
mus, lyg šūvių tarškeseną, sukrėtimą galvo

je, baisų skausmą, ir viskas dingo užuomar
šoj.

Kai atgavau sąmonę ir irZginau pasijudin
ti, baisus skausmas persmflkė mano pakau
šį. Čiuptelėjau galvą, ji buvo apraišiota. Tur 
būt buvau surikęs, nes kažkokia švelni ranka 
paglostė mano veidą ir malonus balsas pra
kalbėjo :

— Nesijaudink, branguoli. Esi prietelių 
rankose. Mes tave išgydysim.

Tai buvo moteriškas balsas, angeliškai 
saldus. Atidaręs akis, pamačiau šalia manęs 
stovinčią aukštą, liesą, gražią, dar apyjaunę 
ponią. Čia pat stovėjo mano pažįstamas par
tizanų vadas. Reiškia, esu išgelbėtas! Taip 
nudžiugau, kad atsisėdau ir mėginau atsisto
ti. Abudu puolėsi mane laikyti ir vos-vos pa
guldė. Pajutau, kad vadas turi geležines ran
kas. Jis taip spustelėjo man alkūnę, kad tik 
žektelėjau ir ant lovos parvirtau. Per alkūnę 
perėjo kažkoks dieglys, kaip kad tamsta aną
syk mane suklupdei. Bet — nuostabu! — Gal
vos skausmai visai atslūgo.

— Palauk! — sušuko labai susijaudinęs 
Genys. — Sakai, kad tas vadas neaukštas, pe
tingas, žibančiom akimis ir tamsiais plau
kais?

— Taip, lygiai taip, — atsakė nustebęs Dič
kis. — Kam taip klausinėji?

—Ar nežinai, kuo jis vardu?
— Partizanai jį vadu vadina, o ta gražioji 

ponia vadino Viktoru.
— Viktoras! Ar tai galima? O kaip jis ją 

vadino?
— Eugenija, — atsakė dar labiau nustebęs 

Dičkis.
— Viktoras ir Eugenija! Tai brolis ir se

suo. Tai mano mamytė ir dėdė!

— Ką?! — patrynė akis Dičkis. — Su ko
kia gražia šeima esu susipažinęs!

— Ne tik susipažinęs, bet esi mūsų brangus 
prietelius Bet kaip visa tai įvyko? Kas tave 
sužeidė? Kaip jie tave išgelbėjo?

— Kai sustiprėjau, — kalbėjo toliau Dič
kis, — vadas štai ką man papasakojo. Parti
zanai ilgai netrukus išvyko į mūsų buveinę. 
Kai jau miškas pasibaigė, jie savo įpročiu ap
sidairė, ar ką įtartino nepastebės, ir pamatė 
kiek atstu išeinantį stypčiomis iš miško enka
vedistų būrį. Luktelėjo pažiūrėti, kur jie eis. 
Ėjo tiesiog į mūsų kaimą. Partizanai, ilgai 
nelaukdami, pradėjo juos sekti, ir kai anie 
jau buvo arti mūs namų, pradėjo į juos šau
dyti. Bolševikai, netikėtai iš užnugario už
klupti, pasileido bėgt, bet vienas kiek atsiliko 
ir stabtelėjęs smogė man gulinčiam šautuvo 
buože į pakaušį, žmogžudys mėgino pabėgti, 
bet vadas jį nukovė. Penketas enkavedistų 
žuvo, kiti įšoko į sunkvežimį ir pabėgo. Parti
zanai nuostolių neturėjo, nes priešai bėgdami 
apyrečiai ir netaikiai atsišaudė. Partizanai 
kone verkdami gražiai maniškius palaidojo. 
Su manim nežinojo, kas daryti. Buvo manę, 
kad ir aš mirtinai nukautas, bet pajudinus 
sudejavau. Tuomet jie mane nugabeno i savo 
ligoninę, toli nuo mūsų kaimo, ir ten išlaikė, 
kol pasveikau. Pasirodo, kad bolševikai buvo 
atvykę mane suimti tuo pačiu laiku, kai aš 
ieškojau partizanų. Neradę, nužudė visą šei
mą ir pasitraukė į mišką palaukti, kol aš pa
reisiu. Pamatę, kad pareinu, jie grižo ir mane 
paimti, bet atbėgę partizanai sugadino ių pia
ną. Būdami, pamatė mane gulintį. Manė, kad 
aš iš skausmo apalpau. Gera proga nužudyti. 
Vienas tai pamėgino ir savo gyvybe už tai už
mokėjo.

(Bus daugiau)



Antradienis. .4

moteriš-

senatoriau, aš 
kad jūs esate

Kauno zoologijos sodas. Jau prieš dešimti metų įsteigtame zoologijos sode Kaune, Mickevičiaus slėny, buvo ir tokių įdomybių: vil
kas, briedžiai, arai, gervė, stirnaitė ,pelėda, poni arkliukas, lapės.

Ko amerikiečiai nori iš jų

pašto. Pirma- 
šitaip praside-

įveda klientą'skamba telefonu 
ii sako savo,kas balsas:

! — Aš čia turiu dvi dele
gacijas, kurios nori maty
ti senatorių. Viena jų puo
la kainų kontrolės įstaigą, 
o kita gina.

Kiek apsiraminus tele
fonams, Bilis puola prie] 
rytmetinio 
sis laiškas 
da:

“Mielas 
sužinojau, 
užsienių reikalų komisijos 
narys. Anglai pradėjo au
ginti leghornus. Būkite 
malonus išrašydinti man 
kiaušinių vienam perinimo 

kad senatorius yra dide- lizdui”, 
lis Evalyn VValsh Me. Lean 
draugas, 
tus, apie 
saulis. 
yra a t 
nim. 1;
mantus pamatyti, 
galėtumėt taip reikalą su

Senatorius . 
į savo raštinę 
sekretoriui:
— Bili. štai Joe Jonės, 

mano rinkikas. Jį radau 
prieškambary, jis turi ko
ki tai reikalą.

Kreipdamasis į klientą; 
senatorius sako:

— Mano sekretorius vis
ką tamstai sutvarkys. 
Tamsta gi žinai mano šū
ki: “viskas rinkikui”. Da-; 
bar atsiprašau, turiu svar
bų reikalą ir turiu jus pa
likti.

Jonės dėsto sekretoriui 
savo reikalą:
— Aš skaičiau laikrašty,

f *

:' * »

Šitaip prasideda diena 
Ji gi turi deiman- senatorių aplinkoje. Nė 
kuriuos kalba pa- konstitucija, nė statutai 

Maro žmona, kuri šitos veiklos nenumato, ta- 
tvykusi kartu su ma- čiau ji sudaro jų egzisten- 
abai norėtu tuos dei- ei jos pamatus. Senato- 

Ar ne- riaus darbo savaitė susi- 
o_______ ____k. _u- deda iš šešių darbo dienų.'
tvarkyti, kad mes būtume o diena iš dešimties darbo 
pakviesti pas ją pietų.

Bilis visaip atsiprašinėja 
ir bėgioja nuo vieno tele
fono prie kilo, kurie be
veik visi skamba vienu 
metu. Vienas rinkikas 
klausia, kur būtų galima 
vienai dienai išsinuomoti 
kostiumą: kitas norėtų
viešbuty kambario; tre
čias reikalingas senato
riaus pagalbos labdarin
gai loterijai.

O čia dabar 
fonu pats 
ko:
— Bėk greitai į laivyno senatoriaus pareigų Bil- 

ministeriją ir sužinok, kas bao turėjo dar ir Columbia daugiau negu 
trukdo sklypo pardavimą aistrikto komisijos pirmi- 
ligoninei. Paskui ruošime nirko pareigas, 
interpeliaciją apie Balka- raštinė turėjo 
nūs. | “apyvartą”.

vėl. Pirmasis sekretoriaus

va

Iš kito

valandų. Jie gauna bega
lybę laiškų, turi priimti 
daugybę lankytojų, be
veik nepertraukiamai kal
bėti telefonu - dieną ir 
naktį trukdomi svarbiais, 
o kartais ir juokingais rei
kalais.

Jiems tenka dažnai su
trumpinti ir atostogas, nes 
iš savo rinkiminės apylin
kės dažnai tenka bėgti po- manęs? — paklausė 1940 dar vieną aistrą — arche- 
ilsiui atgal i VVašingtoną. m. vienas sekretorius, pra- ologiją. 
Jų sekretoriai gi dažnai dėdamas eiti pareigas.

vidaus tele- miršta darbo vietoje. Se-
senatorius Įsa- natoriaus Bilbao sekreto- tume tarnybos sutartis —

rius išėjo iš proto, nes be atsakė senatorius.
Todėl tie sekretoriai yra

sekretoriai
— jie yra diplomatai, įvai
riausi tarpininkai, kabine
to šefai, patarėjai. Tai pa- ji atsiuntė 
tvirtina šis laiškas, ;
suolas Texas senatoriui: ir pažadėjo vėl už jį bai- rinkimus? Jų ateitis daž-
----------------------------------suoti — išsitarė sekreto- niausiai šviesi. Jų mielai 
B B B---------------- rius nediskretišką valan- ieško įstaigos ar privačios
B B BIii

M H B B

kambario

tat jojo 
nepaprastą

tikslas yra rūpintis savo; — Daug mano dukters 
patrono populiarumu ir draugių yra pakviestų į 
pasisekimu. Jojo sugebė ji-’ Annapolio laivyno savaitę, 
mai tam darbui vertinami tačiau mano duktė ne. Ar 
pagal tai. ar senatorius negalėtumėt paprašyti ku- 
perrenkamas, ar ne. Tam rį nors laivą, kad ją pa- 
uždaviniui pasiekti jis tar- kviestų? — 
nauja kūnu ir siela. štai dar vienas laiškas:

— Ko jūs reikalaujate iš — Be religijos aš turiu

|

jiems neskiriama daugiau 
kaip 6000 doi., nes, mat, 
senatoriai gauna iš vals
tybės ne tik algą, bet ir 
tam tikrą sumą savo raš
tinei ir personalui išlaiky- 

? ti. Metinė suma įvairuoja 
(tarp 21,860 ir 30,000 dol., 
žiūrint atstovau j a m o s 
provincijos (valstybės).
Senato komisijų pirminin
kai gali turėti valstybės 
apmokamą štabą iki 15 

buvo sustojusi Nojaus ar- asmenų. Jų tarpe būtinai 
ka. — bus vienas juristas.

Sekretorius jai išsiuntė: Senatoriai turi ir priva- 
atitinkamą uolieną. Įčių sekretorių,
— Matyt toji uoliena bu- savo privačių lėšų apmo- 

vo panaši į norėtąją, kad karnų.
” -—-r senatoriui en-! Kur dedasi

Štai dar vienas laiškas:

Aš labai prašau 
parūpinti man akmeni nuo 

— Kad 1946 m. atnaujin- Ararato kalno, ant kurio

natoriai gauna ir tokių 
laiškų:
— Tuojau bus mano duk

ters vestuvės, ir iškilmėms 
norėtume turėti palmių. 
Ar tamsta negalėtumei pa
daryti intervenciją pas že
mės ūkio ministerį, kad jis 
mums jų paskolintų. Aš 
pats nuvykčiau savo ma
šina jų atsivežti...

Gal Amerika ir keista, 
tačiau reikia pripažinti, 
kad ji gyvenimiška ir jos 
etiketas demokratiškas.

žinoma, iš

„ r«.- j* —— j   -------- sekretorius,
adre- tuziastingą padėkos laišką jei jo patronas pralaimi
. . v 1 — • -1 V •••Ji ’.-I______ ~ O T-- „i. ‘L.’ J _ X

i firmos; jie nekartą tampa 
Sekretorių amžius yra ir senatoriais, jų patro- 

labai įvairus — nuo 25 iki nams užimant kitas vie- 
75 metų. Trečdalis jų yra tas. 
moterys. ' 
tapti sekretoriumi — rei
kia būtinai būti kilus iš se
natoriaus provincijos ir 
gerai tą provinciją pažin
ti. Dažniausia tai būna ge
ri draugai, biznio dalinin
kai, kartais buvę žurnalis
tai, bet dažniausiai jau 
prityrę toj srity specialis-

JŪSŲ FORDO DYLERIS PAŽYSTA JŪSŲ FORDĄ GERIAUSIAI!
Pradėk vasarą sumaniai ir gerai. Atvežk savo Fordą 
“atgal į namus”, patikrinimui ir taupyk laiką, išvengk 
rūpesčių ir sutaupysi pinigų 4-riais atvejais Tikru For
do Aptarnavimu.

Būtina sąlyga Publikos susirašinėji
mas su senatoriumi yra 
nepaprastai didelis. Jei ko 
nors neprašo, tai praneša 
savo nuomonę tuo ar kitu 
senate svarstomu klausi
mu. Kai kurių senatorių 
raštinės kasdien išsiunčia 

■ po 600 laiškų — atsaky
mų. Yra momentų, kada 

jtai, buv. senatorių sekre-] laiškų užplūdimas yra pa- 
itoriai. Dabartinio Illinois sakiškai didelis. Ginčams 
: senatoriaus Brooks sekre-! dėl kainų kontrolės prasi- 
torius J. Mason jau ketvir-’ dėjus, New Jersey senato- 
tą kadenciją užima tą vie- rius Smith vieną dieną ga- 
tą. vo 3000 laiškų, neskaitant

Sekretorių profesijos ir 4,000 atviručių ir 700 tele- 
į išsilavinimas įvairus. New gramų. Tai yra pasakiški

Wilhelmas II ir 
muzikas

iI

— Kas čia buvo? — pa
klausė Grunfeldas.
— Mano žmona, — atsa

ko d’Albertas. — Aš vėl 
vedžiau.
— Ar galiu paklausti ke

lintą.
: —Tik šeštą.

— Taip taip. — sako 
Grurdfeldas, — Jūs su 

;žmonomis, tai ain Betho- 
venas su simfonijom. Ses
toji jo simfonija buvo pa
storalinė. Saugokitės de-
(vintosios — ji bus su cho- 
!ru.
I

ii
i

I 
I

į:

3. Specialūs Fordo Įrankiai 
I. Tikros Fordo Dalys

1. Fordo Išlavinti Mechanikai
2. Fordo Fžcirtos Metodus

IR
LEISKITE
MUMS...

• PATIKRINSIMI
OISTRIBUTORI

ISLUBR-KUOK 
CHASSIS.

GREITAS APTARNAVIMAS...

• išvalysime ir 
NUSTATYSIME 
SPARK PLUGS

• NUSTATYSIME
KORBURATORIŲ

• PATIKRINSIME IR 
NUSTATYSIME BRAKES

LENGVI ISSIMOKĖJIMAI
Hčr« Geresnės Vietos Kaip "Namai" Fordo Aptarnavimui

Henrikas Grunfeldas 
kartais grojo su savo bro
liu Alfredu kaizeriui Wil- 
ihelmui II-jam. Muzikas 
buvo painformuotas, kad 
kaizeris nemėgsta jokių 
prieštaravimų. Po koncer
to kaizeris malonėjo pa
kalbinti brolius ir bekalbė
damas pasakė, kad jie, tur 
būt, dvyniai esą.
— Klausau, Jūsų Didybę 

— atsakė Henrikas. —Mes 
esam dvyniai. Bet mano 
brolis Alfredas, iš seno ne
pasižymintis kuklumu, ir 
šia proga užlindo man už 
akių ir pasaulį pamatė vie- 
neriais metais anksčiau.

<: £ '-i'

Henrikas Grunfeldas 
kartą atėjo pas kompozi
torių Eug. d’Albertą, kuris 
kaip tik skambino Beetho- 

jveną. Jie užsikalbėjo. Tuo 
(tarpu įėjo kažkokia ponia., vėliau, kaip visada, 
(kažką pašnibždėjo d’Al- mano žmona jau miegos, 
bertui į ausį, nusilenkė ir 
vėl išėjo.

I

kantriai 
jaunas 

paprašė, 
pasakytų

Ii

Vienas jaunas kompozi
torius pagrojo Richardui 
Straussui sa ro kompazici- 
ją. Straussas 
klausėsi. Kada 
kompozitorius 
kad Straussas
savo nuomonę, šis visai at
virai pasakė:

— Žinot ką mielas drau
ge, geriausiai, jei kompo
ziciją mėšit ir pasiieškosit 
kito darbo.

Jaunasis 
įsižeidė, griebė 
das ir išėjo iš 
Bet F 
spėjo sušukti:
— Dar vienas patarimas! 

Nepaisykit mano sprendi
mo. Ir man seniau yra vi- 

' sai

kompozitorius 
savo gai- 
kambario. 

Straussas jam dar

taip pat sakę.

Nėr Ko Bijoti

i c o ~ r i

'Jersey senatoriaus Smith skaičiai, tačiau tas liudija! 
; sekretorius buvo Bostono apie tas sunkenybes, su 
futbolo komandos narys, kuriomis žmonės susidu- 

iNevados šen. Mc. Carran ria iš ieško jų išrišimo. Be
■ sekretorė Eva Adams yra pasitaikančių ir kvailo tu-i 
baigusi teisių fakultetą. rinio laiškų, daugiausia}

Kartais senatorių sekre- betgi yra rimtų. Daugiau-] 
(toriai yra jų šeimos na- šia klausimų žmonėms yra1 
iriai. Taip Minnesota šen. pripainiojęs karas ir jo pa- 
Bal sekretoriumi yra jo sėkmės. Senatoriaus adre- 
žmona, Louisianos šen. suojami laiškai dažniau- 
Voerton— jo duktė, o New šiai sukasi apie našlių pen- 
Mexico — sūnus.

Kas geresni sekretoriai kojimą, paleidimą
— vyrai ar moterys? Pa-1 
stebėta, kad moterys la- karo teismų sprendimų ir 
biau atspėja rinkimų re-’t.t. Kad senatoriai grei-

■ akcijas, geriau įsigilina į čiau galėtų savo klientams 
| klientų užpakalines min-Į atsakyti, 
tis, yra kantresnės, man- 
dagensnės.

Ar sekretoriai pakanka- muose įrengė specialius o- 
mai apmokami? Sakoma.! 
kad yra sekretorių. gau
nančių 20.000 dol. i metus,(vairiausias žinias.

‘tačiau iš valstybės iždo Tačiau net šiandien se-

I

sijas, kare dingusių paieš- 
iš ka

riuomenės, skundus dėl

riuomenes 
n isterijos

Šiandien aš pareinu namo
Aš bijausi,

— .Jei taip, tai tau visai nėra 
ko bijoti.

jj

ū
»

? 
l«

I

sausumos ka- 
ir laivyno mi- 
Kapitolio rū-

fisus, kurie tuojau ir ten 
pat teikia senatoriams į-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
s
1 
i&Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- , 
kių Jums obligacijų išaiškinsime visas smulkme- $ 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 •!

panatijinimo planas.

V-

n faSHIKIGTON
COOF’ERATIVE BANK
430 IIOADWAY • SOUTH BOSTON
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Fulton Sheen - Amerikos

- Tasai, kurs komunistų redaktorių1 
atvede į Bažnyčią ir Fordą padare ka
taliku. - Zymiausis radijo kalbėtojas.
- Po kiekvienos kalbos šiemet gavo po’^SXj 
6,
800 dolerių metams. - 50,000 

čių radijo klasytojams. - Lietuvos 
draugas.

333 laiškų. — Pašto išlaidos pas jį: i 
rožan-

DARBININKAS

Seserų Rėmėjų Dėmesiuisugebėjimus ir darbą, pa
keldamas į monsignorus.

Nuo 1930 m. jisai pradė
jo savo garsiuosius pa
mokslus per radiją, ir dau
gybė jam rašo klausdami 
patarimo apie pasidarymą 
katalikais, 
kiekvienos 
jis gaudavo 
6,000 laiškų, 
mas laiką jis kartais va
žiuodamas automobiliu 
diktuoja sekretorei laiš
kus, atsakymus į laiškus. _ ... ... .. _T

Pereitais metais jis per mo SeserU Gildos narius ir visus norinčius paremti N. 
vieną radijo kalbą pasakė'Pr- Švč. p- Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas 
nusiusiąs rožančių kiek-^i seseles tremtines maloniai kviečiame dalyvauti šia- 
vienam, kuris tik neturi ir.me Seime. ..
atsiųs savo adresą. Ir... jis: ^',P^1 S'c’P‘1 *

> 50 000 rožančių ' Nekalto Pras. Seserų Gildos Centro Valdyba,j

i at Pu» ^ad jis duos paskaitas.? 
Šiintš“35,000j“iaiškų, sta>. Saunam“s » to paJ™?' 

'eis neturtingosioms baz- 
klausėsčbent >'Pg. juodukų re-

Šiais metais llgmiam svietimui. Fulton 
F- Jiedu pa- nėje. Tur būt daktaro įsa- daug laiškų ateina nuo tų, Sheen _Patsai savo lėšomis 
-tos pamoks-'kymu dabar jisai, jei tik kurių šeimos irsta. Kar- Pastate vežamąsias (spe- 

Ful- oras leidžia, dukart savai- tais Fulton Sheen per vie- cialus automobihai)
i tėję žaidžia tenisą, ir dar ną ‘ - --

pasa1 ė pirmose Kalėdose 
Japonijai užpuolus USA. >

Be šių garsenybių yra vi
sa eilė l itų konvertitų, jų 
tarpe ir juodųjų atstovė— 
monsignoro virėja.

G.UtSUSIS RADIJO
KALBĖTOJAS

Per _ 
i Fulton Sheen yra garsiau-i 
siu Katalikų Radijo valan
dos kalbėtoju, o taipgi su 

pervažiavęs j 
visus žymesnius Amerikos' 
miestus.

Visuomenės dėmesį jisai 
patraukė būdamas Lon-į 
;done. Dar 1925 m. vienas: Msgr. Fulton J. Sheen 
1 amerikietis studentas su j -----------------------------
:savo deda nuvyko pamal- meris ir telefonas — ne- išsiuntė __ _______

:stmis-_erio kate- skelbiama. Ten pat jis tu- Prieš keletą metų, kai ra-1 
uodu buvo dideli an- ri koplyčią, kur kas rytą jįjo klausytojai jam 
iJhos mėgėjai ir dėdė! laiko Mišias. ’<

; v n’■ Prieš parketą metų nuo tistikos žinovai apskaičia- 
puikiai kalba, nieku - arsidirbi 10 jisai turėjo Vo, kad jo

Jungti- kuri laiką praleisti ligoni- 17,500,000.

i
septyniolika metų*

I
i
1

Šiemet, po 
radijo kalbos 
maždaug po 

Sunaudoda- 
I i

Š. m. gegužės 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Seimas.

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

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius 
geradarius.

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

Visus Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėji-

1.

2.
3.
4.

done.
ameri:ūeti 
savo dėd_ 
dom s į W 
drą. Juo 
!glu k
1 - 4-pratę

sakydamas pa-taip 
ėsc Va 
lauso.

*■' ri
'•-■O

KAIKURIŲ JO KON
VERTITŲ ISTORIJOS
Per Heyvvood Broun lai- ' 

dotuves 
mokslą 
žymėjo,

VYRAS GARSENYBES
ATVEDUS PRIE 

ALTORIAUS
Vienas iš pačių garsiau

sių radijo kalbėtojų ir A- 
merikos minty to jų yra 
Fulton Sheen. Kaip Euro- taTai^ko^rtitas

apie 45 minutes kalbėjo, Lon Sheen iš Peorijcs, Illi- 
kodėl, jo nuomone, Bažny- neis... Amerikos 

i čia nenorėsianti jo priimtinai ^radėjo rašyti anie 
j ir kodėl jis pats norįs būti minias, kurias jis sutrau
kos nariu... j kia Į Londono katedrą.
! Fulton Sheen mėgstą! Be c jeigu

Fulton Sheen pa-';, 
kad pirmame su- j

I

c* . >.✓ - *-j

-no . 4-
° O' ' 

sužinojo:1poje buvo mėgstamas ven
grų Tihamer Toth, kaip, 
Lietuvos auklėtojai bran-: 
gino Foersterį, taip Nau
jajame Pasaulyje plačiai 
skamba vardas monsigno-' _ . . ...
ro Fulton Sheen. I Fulton Sheen megstąi jeigu laikraščiai pa-

Ne kas kitas, kaip jisai į-,ieistl žmogui išsipasakoti rašo ką apie jį netikslaus, 
vedė į Katalikų Bažnyčią: savo vidaus pergyvenimus Jis nesirūpina^ atitaisyti, 
garsiuosius konvertitus: Įr dvasios kovas, r 
rašytoją, kongreso atsto
vę Clare Luce, komunistų 
redaktorių Budenz, pulki
ninką Horace Mann, libe
ralų rašytoją Broun, gar
sųjį pramonininką Henry 
Ford; net ir žinomas fi-i 
nansininkas John Moodyį 
savo veikaluose pripažįs
ta, kad jo atsivertimą į
Katalikų Bažnyčią nulė- kad supažindintų su tuo 
mė Fulton Sheen knygos garsiuoju pamokslininku.' 

Pulkininko Mann krikštas 
Ir nenuostbu, nes Fulton sukėlė didelį susidomėji-

kodėl, jo nuomone, Bažny-nojs laikraš

o pas- taip pat kaip iš jo papras
čiau — rūpestingai sten- tai neįmanoma gauti pasi- 
įgiasi pertiekti Kristaus! kalbėjimą spaudai.
i mokslą. Konvertitą Broun Neseniai du laikraščiai 
jis mokino 2r/2 mėnesių, Parašė, kad Fulton Sheen 
ipašvęsdamas tam iš viso’skambina piano. Jo gerbė- 
90 valandų. Jai prisiuntė jam tūkstan-
„,.... , čius lakštų gaidų... Tiesa,PulkininKas Mann buvo įan0 jis turi tik su

palrauktas vienos per ra-; pora pirštų paskambina 
diją girdėtos Fu.ton Sheen senaį pažistamas melodi- 

^“^Įjas- o neskaito...
NERCKO .NEGERIA, 

BET SPORTUOJA
Dabar jisai yra Wash- 

Sheen yra ne tik garsus imą, nes buvo žinomas aš- ingtono universiteto pro- 
kalbėtojas, puikus rašyto-; trios jo kalbos prieš Baž- fesoriumi. Dėsto religijos 
jas, bet ir gilus filosofas, nyčią, kai jis stojo prieš filosofiją ir į jo paskaitas 
Aukšto išsilavinimo žmo-^Al Smitho išrinkimą pre-‘ kartais tiek daug prisiren
gus, jis yra pasiekęs gal zidentu. Kai Mann liko;ka pašalinių studentų, kad 
tuziną įvairių mokslo laip-;Bažnyčios nariu, abudu su'klasę palikus tenka kaika- 
snių Europos ir Amerikos! Smithu pasikeitė sveikini- da kraustytis į didžiąją u- 
universitetuose. Jo para-mo telegramomis. Universiteto salę.
šytų veikalų skaičius pra-! Fordas pasiekė Fulton Prof. Sheen yra viduti- 
šoksta 20. [Sheeną dėka motinos savo nio aukščio, juodbruvis, 52
— Fulton Sheen veika-.sužadėtinės. Keletą mene-'metų amžiaus.

luose yra nepaprasta šių ėjęs tikybos kursą i Yra taip labai apkrautas 
jungtis: juose daug švie-jprieš vestuves buvo pa-.darbu, kad norėdamas bū- 
sos ir karščio, — rašo ne- krikštytas. Clare Luce bu-jti mažiau trukdomu gyve- 

Liber- vo paveikta puikaus pa-'na toliau universiteto — 
mokslo, kurį Fulton Sheen Georgetovvne. Jo namo nu-

skaitymas.

Party Line" Pasitarnavimui

katalikų žurnalas “

DRAUGIŠKAS BŪDAS GERAM

’ NEW ENGLAND TELEPHONE t TEIEGRAPH COMPANY

4 *;?&*■• *

Šaukimus atsakyk kaip gali 
šia.

ma greičiau-

Bandyk kalbėti kuotrumpiausiai. Pasi
kalbėjimą suplanuok iš anksto, tuomi su
taupysi laiko.

3

4

Būk atsargus, nepertrauk pasikalbėjimo 
jei telefono linija yra užimta.

Kada turi keletą pasikalbėjimų, šauk su 
pertraukomis, kad davus ir kitiems nau
dotis telefonu.

Jūsų nuoširdumas, naudojant party line, pas
katins ir kitus i tai atsižvelgti... ir duos pro
gos pasinaudoti party line patarnavimu kiek
vienam.

gurno, o išlaisvinimas iš 
baimės jei bus atskirtas 
nuo meilės, tos keturios 
laisvės pavirs baisiais A- 
pokalipsės raiteliais, kurie 
su šėtonišku įtūžimu lėks 
per pasaulį, mindžiodami 

kop- kiekvieną laisvę ir tik pa- 
} vakarą "padiktuoja 50 AlabamoJ ir Texas’

galėtų peršokti per tinklą., atsakymų — patarimo lai-
Jis nerūko, negeria ir y-'škų. Vien pašto ženklams' 

į ra atsargus valgyje. Ke-įper metus jam tenka iš-j 
jliasi anksti. Nežiūrint i leisti apie 800 dolerių,
gausaus darbo, jis kasdie
ną ištisą valandą (neįskai
tant Mišių ir brevijoriaus) 
praleidžia 1_________
mas savo koplyčioje, 
jei keliauja — bet kurioje idavo Fulton Sheen, atei-i 
bažnyčioje. Jo buto vidus i d.avo jauna moteris, kun 
išdažytas šviesiomis spal- išjuokdavo, darydavo pa- 
vomis ir daug langų - niekinančias veido įsrais- 
šviesos. Sukti laiptai veda kas per kiekvieną sakinj... 
į antrą aukštą. Su jUo|Dabar J1 katahke ,r elna 
drauge gyvena ir kiti pro-,sakramentų, 
fesoriai. Koplyčioje, spe-i Kitame mieste vienas 
cialios šv. Tėvo dispensos'Xtras ,uzrekorduodavo F.l 
dėka, jiems leista visą lai- ®h-rtfnda!1b,tS’ ^tenuoK™ i1^' nušnekėjo apie tiky- terys, našlaičiai 
ką tabernakuly laikytii'"1"'" SsVvOOYT TVfl Ir i o i anenronai 
Švenčiausiąjį.

IŠBANDYMAS: AR , Hokšteles plgrieždavo .nebūti taip drąsiu toj j turi kreiptis į Lietuvos 
MOKSLAS NEPRIPCTĖ į prijungdamas savo pasi-į®^’ kuri nera J0 specia' KonsuIat^ sekančiu adre- 

tyčiojimus. Neseniai jis* yFukon Sheen 
naują mokyklą! . . r »•J ^įsmernia nacizmą, fašizmą 

ir komunizmą, pabrėžda
mas, kad tos sistemos pa
našios, paremtos prievar
ta:

— Tarp tų totalitarinių 
formų skirtumas tėra tik 
toks, kaip tarp sukčiavi
mo, plėšimo ir vagystės. 

Ypač jis palankiai užta
ria bolševikų imperializmo 
skriaudžiamuosius karš 
tus, jų tarpe ir Lietuvą. 

Įžvelgdamas dabartinio 
pasaulio tragediją, kalbė
damas apie paskelbtąsias 
keturias laisves, jisai pa
sakė:
— Jei religijos laisvė bus 

atskirta nuo Dievo, —kal
bos laisvė nuo tiesos, — iš
laisvinimas iš vargo jei 
bus atskirtas nuo teisin-

PORA NUOTYKIŲ
orevijoriaus j Bet rezultatai dideli.^ ,
bemedituoda- Prieš kelet4 metų į radijo žiniai 2 

translacijų salę kai kalbė- “ ' “

niekinančias veido išraiš-

negrų moti- kankiniu dėl garbės Dievo, 
mus lais-

Jis įsteigė
inoms ligoninę ir dabar kurs padarė
I stengiasi sukelti 330.000 vais... 
dolerių naujai ligoninei ir F 
negrų gailestingųjų sese-.ruošiančiai prie šventimų, 
rų mokyklai. 1938 metais kartą jisai pasakė: 
ponia Macaulay paliko jo 

l'ū savo turto ir
Fulton Sheen juos suvar
tojo statybai bažnyčių ne
grams.
BALSAS UŽ LIETUV OS 

LAISVŲ
Fulton Sheen drąsiai ir 

ryžtingai gina katalikybės 
dėsnius. Kai garsusis Ein
šteinas, padrąsintas savo 
laimėjimais gamtamoks-

- ’•

Seminaristų klasei, besi-

— Bažnyčiai reikia ug
nies vyru, degančių uolu
mu”.

Tokia uolumo ugnimi de
ga patsai Fulton Sheen.

Dr. J. Prun.skis.

įsikurdinimas Kanadoje
Lietuvos General. Kon

sulo Kanadoje pranešimu, 
į Kanadą gali įvažiuoti: tė
vai, nevedę sūnūs ar duk- 

i brolvai- 
j . Fulton Sheen parašė kiai, seserėnai ligi 16 me-kur seserys neturėjo radi- . . . .; ® t ,į jo, ir ten patefonu joms atsakymą, pnminda- tų. Nor, į Kanadą atvykt!

VĖJŲ...
Gimęs jisai 1895 m. ge- pastatė 

gūžės 8 d. EI Paso, Illinois, tame mieste, pavesdamas! 
kur jo tėvas turėjo įvairių seselėms... 
prekių ir ūkio padargų’ Fulton Sheen išsiuntinė- 
krautuvę. Buvo pakrikš- ja tūkstančius knygų ir 
tytas Petru (sutvirtinimo daug kitų dalykų. Parei- 
vardas — Jonas), bet kai kalavimai ateina net iš In- 
pradėjo eiti į parapijinę dijos... Vienas vyras 
mokyklą, prisitaikant prie Brooklyno parašė 
senelio norų vieton Petro, laišką, prašydamas 
buvo vadinamas Fulton: 
pagal motinos pavardę. 
Abu jo tėvai — airių kil
mės. Vienas jo brolis gy
dytojas, kitas advokatas, 
o trečias — “Coca-Cola” 
egzekutyvo narys.

Išėjęs katalikų aukštes
nę mokyklą lankė Viata- 
rionų kolegiją, baigė semi
nariją St. Paul mieste ir 
buvo įšventintas kunigu 
1919 m. Studijas gilino 
Washingtone, Belgijoje, 
Romoje, Paryžiuje, Angli
joje. Jis buvo pirmas ame
rikietis. laimėjęs kardino
lo Mercier premiją.

Grįžęs iš Europos buvo 
paskirtas Šv. Patriko pa
rapijos klebonu Peorijoje. 
Aštuonius mėnesius pabu
vęs tose pareigose, vieną 
dieną jis vyskupo buvo pa
šauktas prie telefono:
— Prieš trejus metus aš 

buvau pažadėjęs jus pro-į 
fesoriumi į Katalikų Uni- _ .. » . ... „ .. ... .... .. .. ... .
versitetą, bet aš bijojau. I“* nera reikalo laišką rašyti, tik Įdekite šią iškarpą J 
kad pasisekimas Europoje 
galėjo pripūsti daug vėjų į 
galvą. Norėjau patirti, ar 
moki paklusti. Esi geras 
“bernaitis”, važiuok ir mo
kink! — buvo vyskupo pa
tvarkymas.

35,000 LAIŠKŲ
Kas vasarą jis grįždavo į 

Europą su paskaitomis. 
Artimai susipažino* su po
piežiaus Pijaus XI Valsty
bės Sekretoriumi Eug. Pa- 
celli, dabartiniu Pijumi 
XII. Vatikanas įvertino jo

i iš' 
jam 
ap-

siausto. Prel. Sheen pa
prašė katalikų labdaros į- 
staigą Brooklyne pati
krinti, jei reikia — nupirk
ai paltą ir sąskaitą atsiųs- 
jti dėl F. Sheen. Įstaigą at- 
įrado, kad žmogus tik no
rėjo išbandyti, ar monsig- 
noras jam duotų...
KOPLYČIŲ IR LIGONI

NIŲ STATYTOJAS
Msgr. Sheen susitarė su 

vienu pietinių USA vysku-
‘ 11 n ■ ■■ ■ ■ ■■■ ■

su: Consul General of
Lithuania, 110 St. George 
Street. Toronto 5. Ontario, 
Canada.

Be to, gautomis žiniomis, 
Kanadoje esąs priimtas 
naujas pabėgėlių iš Vokie
tijos įsileidimo įstatymas, 
pagal kurį būsią įsileista 
120,000 žmonių sekan
tiems darbams: miškų ek
sploatacijai, žemės ūkiui 
ir anglių kasimui. Norį 
vykti turės pasirašyti vie- 
neriems metams sutartį ir 
iš darbdavio gauti afidavi- 
tą. Išdirbus 1 metus, būsią 
galima laisvai pasirinkti 
darbą. Turį giminių Kana
doje gali prašyti, kad 
jiems sudarytų darbo su
tartį ir atsiųstų afidevitą. 
Tuo reikalu žada teikti pa- 
gelbos ir kai kurios orga
nizacijos Kanadoje.

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigų?...

I

Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 
pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 

i puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
!nes jų neperdidžiausj kiekį turime. Siunčiant užsaky-

konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas ........

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

'4
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Prelato Macie jausko Laidotuvės

Po visų pamaldų kūnas buvo 
lydimas į Los Angeles Kalvari
jos kapines. Miestu gatvėmis 
nusitiesė daugiau, kaip šimtas 
automobilių, kurie slinko kapų 
link... Čia gražioje vietoję, ša
lia kitų kunigų, rado ir Prela- 

vietą.
prieš savo mirtį 
atgavus Lietuvai

'rūpino apie 10,000.00 dol. lietu
viams tremtiniams kunigams 
stipendijų. Daugeliui velionis iš
rūpinu affidavit of suppurt. pa-; ’ * . ■ siųsta šimtai asmeninių maisto 
ir drabužių pakietėlių. atsaky
ta tūkstančiai patarimų ir sura
minimo laiškų. Prelatas šventai 
tikėjo į Lietuvos prisikėlimą, to
dėl visus ragindamas dirbti ir 
nenusiminti ir pats tikėjosi su
grįžti į Lietuvą sveikas ir tik 
tada pasimirti. Reikia manyti, 
kad Prelatu Maciejausko mir
ties žinia sukels bendrą liūdėsi 
visu

išgyveno lietuviai, dėl kurių 
Prelatas dirbo su neapsakoma 
meile ir pasiaukojimu.

Pirmiausia velionis buvo nu
vežtas į Hamroch laidotuvių 
būstinę, kur buvo balzamuotas 
ir aprengtas.

Ketvirtadienį, gegužės 16 d..
4 vai. p.p. velionės mirtingieji 
palaikai buvo pervežti į Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią ir 
čia pašarvoti, kur be pertrau
kos lankyti ir melstis ėjo būriai 
žmonių. Vakare buvo kalbamas 
rožančius. Pamaldas atliko kun. 
J. Kučinskas ir pasakė pamoks
lą.

Ryto metą 7 vai. prasidėjo eg
zekvijos. Po to sekė trys gedu
lingos šv. mišios, kurias laikė 
kun. J. Jusevičius. kun. Tamu
lis ir kun. J. Kučinskas.

Vakare, kaip ir prieš tai. buvo 
kalbamas rožančius. dalyvau
jant daugybei žmonių, kunigų ir so prie atverstos naujų planų ir 
vienuolių. Pamaldas vedė kun.
J. Jusevičius.

šeštadienis, gegužės 17 d., 
buvo skirtas pagrindinėms lai
dotuvių apeigoms 
tuvių bažnyčia

pasaulio lietuviuose, nes 
daugybė jo asmenyje neteko 
maitintoju, rūpestingo Tėvo ir 
geradario.

Dar žodį tarė kun. J. Tamulis, 
konsulas dr. Bielskis, p. Lukšis 
ir p. A. Regis.

Laidojimu apeigas atliko Pre
latas M. Krušas. Choras sugie
dojo \ iespaties Angelas. \ įsa 
minia gailiai verkė, neišskiriant 
nė vyrų. Daugelis suprato čia 
prie velionies kapo, ko jie nete
ko. kas linkėjo jiem gero ir 
troško jiems tik laimės... Visos

paskutinį atsisvei- laidojimo ajieigos buvo nufil-

Eactrian kupranugarė su trijų savaičių vaikučiu VVhipsnade zoolo
gijos sode Bedfordshire. Tokių kupranugarių gimtinis kraštas yra Bac- 
tria, Azijoj.

LAtfRENCE, MASS.
šeštadienį, gegužės 17 d., po 

pietų šv. Kazimiero draugija 
Nuaidėjus Tautos himnui, vi- turėjo savo “partv” bažnytinėj 

Vyrai susirinko ne
bot kurie atėjo tu- 

laikus ir padarė

š m. gegužės 14 dieną. 1 vai. viškai — kun. J. Jusevičius. di- 
p. p., pu beveik 11 savaičių sun- delis velionies draugas ir gerbė- 
kios ir ilgos paralyžiaus ligos, jas.
Kristaus Dangun Žengimo Vigi
lijoj šv. Kazimiero parapijos 
klebonijoj, mirė Prelatas Julius 
Maciejauskas, 79 m. amžiaus. 
Los Angeles Lietuvių parapijos 
įsteigėjas ir pirmasis jus klebo
nas.

Ši skaudi žinia žaibo greitumu tas savo laikiną poilsio 
pasklido po visą Los Angeles nes velionis 
miestą. Visi trys didieji vietos prašė, kad. 
laikraščiai įdėjo Prelato plačius Nepriklausomybę, jo kūnas bū-
gyvenimo aprašymus ir foto- tų pervežtas į Lietuvą ir palai- 
grafijas. Ypač jautriai šią žinią dotas šalia jo paties pastatytos 

bažnyčios. Švėkšnoje.
Prie kapo

kinimo žodi tarė kun. J. Kučins- muotos. 
kas. dabartinis Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas ir sa minia nenoriai skirstėsi į na- svetainėje, 
velionies testamento vykdyto- mus. palikdama juodoj ir sveti- daugiausiai, 
jas. Pamokslininkas nupasako- moj žemėj ilsėtis savo dvasios rėjų gerus
jo visą velionies gyvenimą, jo Tėvą. Vadą ir didelį patrijotą. šiek tiek pelno, 
nuveiktus darbus ir didelį pasi- Ilsėkis ramybėje, 
aukojimą dėl artimo labo, jo at
likta heroišką darbą, steigiant 
Los Angeles lietuvių parapiją. 
Čia velionis perėjo žmogaus jė
gas viršijančias Kalvarijas, ta
čiau buvo viskas nugalėta ir į- 
kurta lietuvių parapija ir nusi
pirkta bažnyčiai patalpos, kur 
ir dabar gražiai ir darniai yra 
garbinamas Dievas ir skleidžia
mas mūs’ pavergtosios Tėvynės 
Lietuvos vardas pasaulinio ma
sto ir įdomybių mieste. Los An
geles.

Tačiau velionis Prelatas užge-

WORCESTER. MASS
ŠV. KAZIMIERO PAR.

—
J. Padauhietis. šv. Vardo draugijos dvasios 

vadas, kun. Jonas Bernatonis 
uoliai darbuojasi, organizuoda- 

: važiuoti į Šventąją 
kuri įvyks Brocktone 
d. Busas jau vienas

mas vyrus
Valandą, 
birželio 1

• nas ir vietinės Maldos Apaštala- 
! vimo skyriaus garbės dvasios 
vadas, kun. J. J. Valantiejus, 
kviečia visus Hartfordo Vysku
pijos Maldos Apaštalavimo sky
rius prisiųsti delegatus ir sve
čius į Kongresą. Kongrese kal
bės Tėvas Pranas Aukštikalnis, 
S. J., tema: Maldos Apaštalavi
mo nauda šių dienų žmogui, šei
mai. parapijai. Kongresas baig
sis šventąja Valanda už Lietu
vą. Pamokslą sakys Tėvas Jo
nas Borevičius. S. J. Po pamal- 
dų 
dėl

Lietuvos V yčių 26-tos kuopos pįjnas įr manoma sudaryti ki-
' įI

Atšilus orui ir Palangoje pra-
gvvumas. Palan-

visi kviečiami į auditoriją 
vakarienės.

Kun. P. Pranokus.

PADĖKA
Norime išreikšti padėką dide

liam savo prieteliui ir globėjui 
Juozui Bachunui. Giliai atjaus
damas nelaimingųjų tremtinių 
kančias, jis išrašė mums afide- 
vitus, o atvykus į šį kraštą, pri
glaudė savo gražioje vasarvie- 

, tėje, Tabor Faunoje (Sodus, 
Michigan) ir gražiai sutvirtino 
mūsų pirmuosius žingsnius. Ne 
kiekvienas brolis padaro tiek 
daug gero, kiek mums padarė 

! Juozas Bachunas. Paprastos 
i padėkos tikrai per maža, deja, 
[atleis jis, kad šiuo tarpu tegali
me tiktai kukliais žodžiais atsi- 

i teisti už jo lietuviškai taurią 
širdį. Jo broliai Valteris ir A- 
leksas mums taip pat parodė 
daug palankumo.

Antras, kuris mus rėmė iš
tremtyje tebesančius ir ligi šiai 
dienai mumis tebesirūpina, tai 
Jonas Raugalis iš Waterburio. 
Taip pat labai daug širdies pa
rodė E. ir A. Radauskai (Oak- 
vrll), suteikdami mums globą, 
kol susiradome darbą ir pasto
gę. Darbą susirasti padėjo arba 
kitokiais būdais mums pagelbė- 

i jo šie tautiečiai: J. ir A. Aver- 
! kai (Brooklyn), Petras Bernotą 
■ (Waterbury), Dr. Colney su 
■ponia (Waterbury), Dr. M. ir 
j A. Deveniai (VVaterbury), Kry- 
; žanauskai (Oakville), Charles 
įKulas (VVaterbury), Oksai (Ci- 
Įcero, III.), Stulginskiai (Water-

darbų knygos. Jisai sielojosi ir 
rinko aukas naujai bažnyčiai 
statyti, nes dabartinė pasidarė 
per maža Los Angeles lietu-

Kadangi lie-viams. Tam savo sumanymui į- 
buvo per maža, vykdyti buvo jau gavęs ir vietos 

tai Los -Angeles Vyskupas Pre- Arkivyskupo sutikimą, 
lato laidotuvėms davė savo ka
tedra. Žmonių minios lydimas 
8:30 vai. velionies palaikai bu
vo pervežti į katedrą 
goms pamaldoms. 
Prel. M. Krušas.
kun. J. Jusevičiui ir kun. Čižau- 
skui iš Meksikos. Pamaldose 
dalyvavo J. E. Vyskupas Man- 
ning. I^« Angeles Arkivyskupo 
pagelbininkas. daug kunigų, 
vienuolių. seselės lietuvaitės, 
kun. Jonaitis iš Arizonos ir pil
na katedra žmonių,
das giedojo šv. Juozapo 
lyno Tėvų Pranciškonų 
Angliškai pamokslą 
Rpv. Barbarich. OFM..

bet ne
gailestingoji mirtis to judraus 
Senelio gyvybę pakirpo. ir jisai 
nuėjo į Anapus gyventi... Bet 
Los Angeles lietuviai šį savo 
pirmojo klebono dvasinį testą-

gedulin-
kurias laikė
asistuojant mentą niekad nepamirš, jie visi 

yra pasiryžę, kiek galima grei
čiau. pastatyti erdvius ir gra
žius Dievo namus ir tuo būdu į- 
amžinti Prelato 
Angeles lietuvių 

Po to kalbėjo 
tas. Jisai iškėlė

susirinkimas įvyko gegužės 13. Į 
Susirinkimas atidarytas malda, 
vad. kun. Tamulevičiui. Adelė
Ivaška išdavė “pramogos" ra- dėjo reikštis 
portą. Marijona Jurgelionis iš- gos ir jos koplyčios prižiūrėto- koionjjos 
davė “Dramatic Circle” rapor- jas 
tą. Raportai priimti su pagyri
mu. Jonas Alonis. pikniko ren
gimo pirmininkas pranešė, 
kad pikniko komitetas stropiai i 
darbuojasi, ir piknikas ir pikni
kas įvyks birželio 15. Nutarta 
turėti “Beach Trip". Jonas Ba- 
činskas. pirm.: Jonas Alonis. 
Genovaitė Kondrotaitė. Albina 
Matulytė apsiėmė darbuotis. Jo
nas Gudelauskas ir Juozas So- 
kaitis rūpinasi važiavimu į Bos
toną pamatyti "Night Bali 
Game". Atsilankymo dovaną 
laimėjo Alfreda Sara pas.

Sekantis susirinkimas
birželio 10.

NEW HAVEN, CONN

NEWARK. N. J

Per pamal- 
vienuo- 
choras. 
pasakė 
o lietu-

6 vai. vakare jubiliejus pami
nėtas su gražia ir turininga pro
grama. kurią išpildė Moterų 
Sąjungos 43 kuopos choras, va
dovybėje komp. A. J. Aleksio.; 
Programa pradėta “Star j 
Spangle Banner”. Paskui cho
ras sudainavo porą dainelių. Į 
Duetą sudainavo N. Meškunas 
ir S. Sapranas. Dainas ir duetą i 
palydėjo gausūs aplodismentai. ■ 

Programos vedėja p-lė M. Jo-!
kubaitė pakvietė kuopos pirmu-L Ll’ 
tmeo nares ,r jubil.ejates atsi-tho, Mass , j Trečiokas ir 
stoti, ir kuopos vice pirmininke L |Oakviln Prof A Vai. 
S. Tamulienė prisegė kiekvienai,.. , ... «
nariai gėlę. Taipgi tapo pa
gerbta kuopos pirmininkės, ku-i 
riai įteiktas gražus rožių corsa- 
ge ir dovanėlė kuopos vardu.

Sekė vaidinimas “Meilė ir Lai-i džiausiai dėkojame, 
mė”, trijų veiksmų vaidinimas.! 
kurią labai gražiai tinkamai ir 
sėkmingai atvaidino sekanti: 
Ray Vaičius, Povilas Kaunec-; 
kis. Jonas Lusas, Phyllis Luk-i 
min, Marcelle Andrikis, Anna
Sabis, Helen Vaičius. Helen Pa- na Aušros Vartų Dievo Motinos 
daigis. Šie jaunuoliai tikrai at-; garbei. Pradžioje novenos įdo- 
sižymėjo savo rolėse. Ypatingai miai aprašyta stebuklingojo 
Jokūbas ir Ievutė suteikė daug švč. Panelės Aušros Vartų, Vil- 
juoko ir humoro publikai. Mo-iniuje paveikslo istorija. Kny- 
terų Sąjungos choras sudaina- i gutės kaina 25c. Užsakymus 
vo Moterų Sąjungos himną.• siųskite:
“Anniversary Song”; solo su-j 366 W. Broadway,
dainavo Nelle Meškunas, Są- i So. Boston 27, Massj 
jungietė Norkienė. “Lietuva Iš
eina Į Kovą”, choras “Šlama 
Šilko Vėjas”. “Whispering 
Hope” šauniai išpildė p. S. Sa- 
pranienė ir jos padėjėja. “Kas 
Man Darbo” solo jausmingai iš
pildė ponia H. Schnieder ir ka
tutėms kviesta sudainavo ‘Nak
tis Svajonėms Papuošta’. “At-' 
jok Berneli” visas choras. Taip
gi gražiai ir vikriai grupė jau-i 
nimo pašoko lietuvišką šokį — 
“Kalvelį”, kuris buvo labai ap-! 
sukrus ir matyti publikai pati-' 
ko. Mūsų klebonas kun. E. Gra-[

[luckas (Watertown), Genovai
tė Zovytė (Brooklyn), Inž. P. 
Žiurys (Lakewood, III.).

Visiems jiems kuo nuošir-Sodalietės Pagerbė Motinas
Motinos Dienoje visos šios 

katalikiškos moterų 
p. P. Raznauskas ten yra draugijos ir kuopos užprašė šv. 

mišias už gyvas ir mirusias mo
tinėles. ir “in corpore” priėmė' 
šv. Komuniją. Gražus tai -yra 
paprotis ir girtinas.

Po šv. mišių sodalietės pa
kvietė visas motinėles ben
driems pusryčiams, kurie buvo 
jųjų pagerbimui suruošti para
pijos svetainėje. Sodalietės. pa
sipuošusios lietuviškos 
žiurkstukais, maloniai 
vo visoms motinėlėms 
pasveikino.

j Kalbą, pritaikintą 
lems, pasakė vietos veikėja M. 
Jokubaitė; taipgi sveikino so- 
dalietes už tokių skanių pusry
čių suruošimą.

pasistatęs sau gražų vasarna
mį. Pavandenyje parapijos na
melio griūvantį piazą atstatė 

i jaunuoliai pp. Jankauskas ir 
Česniukas. Šią vasarą jie pri
žiūrės parapijos “bathing 
house".

Pasimirė a. a. Juozas Vasi
liauskas ir liko palaidotas iš šv. 
Pranciškaus bažnyčios gegužės 
17 d. Aguonėle.

spalvos 
patarna- 
ir visas

WATERBURY. CONN motinė-

įvyks
Rap.

Matilda, Nijolė ir Stepas 
Zobarskai.

Novena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove-

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.Sekmadienį, birželio 15. trečią 
valandą ]k> piet. Šv. Juozajjo pa
rapijoje. John Street. VVaterbu
ry. Connecticut. 
neetieuto Maldos

7 Skvrių Maldos ir
■ i

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

įvyksta Con- 
Apaštalavimo 
Atgailos Kon- 
metu bus pa-

atminimą Los j
isterijoj.
prof. K. Pakš-'vai. vakare. Šv. Jurgio
velionies dide- jos svetainėje. 180-2 New York maldos j šv. Jėzaus Širdį. Kon- 

lius darbus mūsų tremtinių la- Avė.. įvyks Lietuvos Vyčių aps-'greso vadovaujanti mintis — 
bui. Dėka Prelato 7 
lietuvių kolonija tremtinių šel-'ma ir šokiai. ^ezkius oi
pime visoje Amerikoje atsisto-j Gros šaunus orkestras. Kvie- sikėlimą!
jo trečioje vietoje. Velionis iš-,čia visus dalyvauti. I Šv. Juozapo parapijos klebo-

Sekmadienį, birželio 1
draugi-'gresas. Kongreso

d..

I
I

Los Angeles-krities choro muzikalė progra-Atgaila ir Atsiteisimas Švenč. 
---- i., .— 'Jėzaus Širdžiai už Lietuvos Pri-

Lanko Vale Universitetą
Jau apie metai laiko kaip mū

sų kolonijoj apsigyveno du ga
būs jaunuoliai pusbroliai, Les- 
ter Žiurinskas iš Danbury, Ct., 
kurio tėvelis Pranas Žiurinskas 
yra geras veikėjas lietuviškoj 
dirvoj, ir Leonardas Žiurinskas 
iš Brooklvn, N. Y. Abu jaunuo-
liai yra gabūs ir puikiai vartoja !deckas pasaki gražią ir jdomią
lietuvių kalbą. Jie lanko Yale, 
Universitetą, studijuoja Com- 
mercial Art. Sveikinam Lester 
ir Leonardą ir linkim geriausių 
sėkmių moksle.

I

I
1

kalbą Sąjungietėms ir visoms 
jaunoms moterims bei mergi
noms, kurios dar nepriklauso 
prie Moterų Sąjungos, kviesda
mas prisirašyti.

Programa baigta “Lietuvos- 
Himnu”, kurį giedojo skaitlinga 
publika svetainėje.

Dalyvavo sąjungietės iš 17 
kp. Hartford, 28 kp., So. Man-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Mūsų Ligoniai Sveiksta
Izidorius Gvildis. ilgametis 

j šios kolonijos gyventojas ir pa- 
Į rapijietis. po operacijos ligoni- 
| nėję sveiksta.
Į Leonora Jogienė, sąjungietė,chester, Moterų Gildos draugi* 
jau kelinta savaitė

'savo namuose ir priežiūroje sa- skritis,
Į vo šeimos
į \ isi parapijiečiai, --------- —— r i— —o
į draugai ir draugės, savo mal-| jungiečių chorui bei
' dose prašo Aukščiausio, kad ji jams
' greitu laiku visiškai pasveiktų.

M.

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

kaip serga jos. Moterų Sąjungos Conn. ap- 
_____ _ už visas dovanas ir at- 

laipsniškai sveiksta. Į silankymą, taipgi visiems atsi- 
sąjungietės,lankiusiems į parengimą ir Są- 

i vaidinto- 
ir komp. A. J. Aleksiui, 

nuoširdžiai dėkojame.
Programai užsibaigus sekė 

šokiai. Vienu žodžiu šio vakaro I 
programa buvo artistiška ir 
apvainikavo šio vakaro progra
ma už ką priklauso padėka 
komp. A. J. Aleksiui ir Moterų 
Sąjungos chorui, taipgi jauni
mui, kuris dalyvavo vaidinime.

Visi jaukioj nuotaikoj laiką 
praleido ir skirstės į namučius 
linkėdami sąjungietėms laimin
gos kloties. M.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6 1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., H’ebster, Mass.

Sąjungiečių Jubiliejinis Vaka
ras šauniai Pavyko

10 vai. rytą Moterų Sąjungos 
|33-čios kuopos narės skaitlingai 
Susirinko į parapijos svetainę, 
iš kur visos bendrai ėjo į bažny
čią išklausyti šv. mišių , kurios 
buvo atnašaujamos intencija 
gyvų ir mirusių narių, ir ben
drai dalyvavo šv. Komunijoje.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

— *
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VIETINĖS ŽINIOS
fcu iv'/ švz iv/

ŽINUTES
Geg. 25 d., Anielė Bernotaitė 

ištekėjo už Jono Dubovy, gyv. 
204 I St.

Tą dieną tapo pakrikštyti šie 
kūdikiai:

DAKTARAI

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Settadieniais nuo 2 iki 8-tai.
4------------------------------ -

Jonas — Jono ir Marijonos 
Janulevičių (Johnson) gyv. 
265 E. 8th St.

Jonas Povilas - Oliverio ir 
Bronislavos Slavinskų, gyv. 319 
E. 8th St.

Jonė Viktorija — Zenono ir 
Onos Vinčių ,gyv. 21 Rosselerin 
Rd.

Marytė Teresė — Vinco ir Es-} 
teros Marcinauskų, gyv. 505 E. 
8th St.

Petras Jonas — Petro ir Onos 
Kudrevičių, gyv. 55 Story St.

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broaduay 
So. Boston, Mass.

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

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

Geg. 24 d., mirė, porą mėne
sių sirgusi Bronislava Jarušai- 
tienė (Malinauskaitė), 61 metų, 
gyv. 545 Medford St., Charles- 
town, Mass. Paėjo Tryškių pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
42 metu. Laidojama geg. 28 d., 
9 v. r., iš Šv. Petro par. bažny
čios. šv. Mykolo kapuose. Pali
ko vyrą Vilimą, 5 sūnus, vieną 
dukterį ir keturias seseris.

Džiugi Iškilmė 
PnmaCijos

Ima, su padėjėjais ir padėjėjo-1 
; mis.
j Įdomus reiškinys, kad So. 

parapija turi 
kai kada ir

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Geg. 28 d., 7:30 v. v. bus lai
komos geg. mėnesio, Šv. Tere-j 
sės novenos ir Tretininkų Bro-i 
lijos pamaldos. i —

Gražiai pasidarbavo. Yra kuo! 
pasidžiaugti iš kaikurių gerada-' 
rių pasidarbavimo kun. Vlado! 
Brazausko primicijų bankieto 
surengime. Bankieto valgiai bu
vo tikrai gardūs ir tvarka labai 
puiki. Šiam sėkmingam bankie- 
tui pasidarbavo šie asmenys: 
Walter Marcinkus supirko la
bai gardaus maisto, kurį sko
ningai pagamino patyrusios šei
mininkės ponios: Marksiene, i 
Siaurienė, Jakimavičienė, Vo- 
lungevičienė, Neuronienė, Sut- 
kienė. Račkauskienė, Kasmaus- 
kienė. panelė Ausikaitė ir kitos.

Stalus sudėjo ir tvarką vedė 
padėkos užsipelnę vyrai: Valat
ka, Širka, Barolis, Slanina. Rus
teika ir Stakutis.

Šios gabios panelės nešė val
gius valgytojams: Grabijolaitė, 
Kleponytė, Markunaitė. Tulei- 
kaitė. Galvanauskaitė. Jankų-; 
navičiūtė ir kitos.

• Evervone lovos Stravberry Short- 
cakes! Here’s a tried and true recipe 
for ibis grand dessert. Flaky, rich 
biscuits, piled high with juicy red 
strawberries and vhipped cream. 
Something to make the whole family 
boast about your wonderful cooking.

F<>r extra strawberry flavor try a 
little honey for sveetening the 

„berries. And for estra. mclt-in-your- 
'mouth shorteakes, light and tender, 

make them the Spry way, with this 
creamv all-vegetable shortening. 
The recipe at the right is easy to 
make—ąuick to bake.

With other berries—fruits, too
The season for fresh strawberries 
is short, so give your family their 
fili of a favorite dessert—Solo Straw- 
berry Shorteakes. Clip the recipe 
r.ow and ūse it with blackberries, 
raspberries, peaehes and other sum- 
mer fruits as they come in season.

1 quart fres'a 
strauberries, 
sliced and 
swee:ened 
(reserve a few 
whole ones for 
garnish > 

•/į eup heavy 
cream, whipped

Tops in navor—tangy-sweet 
V/hat a luscious stravvberry treat!

SOLO STRAV/3LRPY SHORTCAKES
2 eups sifted 

all-purpose flour
% teaspoon salt
3 teaspoons 

baking powder
• į eup sugar 
■A eup Spry 
1 į eup milk 
1 egg, beaten

Sift flour with salt, baking pow<ier, 
and sugar. Cut in Spry fii.<. (Rom
bine milk and beaten egg and add 
to flour misture, mixing to a soft 
dough. Kr.ead lightly alx>ut 20 sec- 
onds. Roll dough on floured board 
to 54-inch tlūckness. Cut. with 2} gr
indi biscuit eutter ar.d place on 
baking sheet. Bake in hot oven 
(450°F.) 10-12 minutes.

Split hot shorteakes. Sprcad uit h 
softened butter and put together 
with berries. Top with additional 
berries, vhipped cream. and a gar- 
ni=ii of v.hole berries. Senes 6.

I

zijoje katalikams nėra nei pas- ro parapijos, 
ninko, nei abstinencijos.

šv. Valanda. Šią savaitę šv. Kondrotas 
Valanda bus laikoma ketvirta
dienį, vakare, o ne j>enktadienį. 
kaip paprastai.

Po šv. Valandai bus laikomas 
susirinkimas Maldos Apaštala
vimo draugijos promotorių.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
lo^oomi P)

s

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
414 W. Broadway

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

Paieško: sesers sūnus Kazi
mieras Slavinskas - Daugvy- 
das, šiuo metu Vokietijoje.

Juozas Raškevičius, gyv. New 
Britain, 85 (ar 65?) Beldon St. 
USA.

Paieško: brolio sūnus Petras 
Raškevičius. šiuo metu Vokieti

joje.
Norintieji smulkesnių žinių 

' bei pilnus adresus šių Vokietijo
je esančių giminių, prašome ra
šyti:

Margaret Samatauskas
199 Kingsland Avė., 

Lyndhurst, New Jersey.

So. Bostono lietuvių bažny- Bostono lietuvių 
čioje praėjusį sekmadienį laikė kasmet primicijas, 
pirmąsias šv. Mišias kun. Vla
das Brazauskas, marijonas. Iš 
šios parapijos kunigų marijonų 
yra net ketvertas.

Iškilmingos primicijos sutrau
kė pilnutėlę bažnyčią ! 
kurių veiduose matėsi džiaugs
mas ir rimtis. Primicijantui asi
stavo kun. A. Abračinskas, dia
konu— kun. J. Bernatonis, sub- 
diakor.u — kun. A. Janušonis. 
Ceremonijų vedėju buvo brolis 
marijonas P. Remeika, taip pat

I

southbostonietis.
Turiningą pamokslą apie ku

nigystės prasmę ir auką pasą- Jonas Juškevičius) kilęs iš Bir- 
kė kun. Dr. V. Andriuška, MIC. žu apskr. Nemunėlio - Radviliš- 
Kai baigdamas pamokslininkas kio valšč. Paskutinėmis žinio- 
jautriais žodžiai palygino jau- mis gyveno Boston’e. 

jnąjį kunigą su Kristumi, einan- 
‘ čiu į Kalvarijos kalną. 
: skyrimą nuo tėvų 
daugelio akis suvilgė ašaros.

Pasirodė gražiai ir choras su čiūtė, gim. Sabonių km. 
Dr. Antanėlio solo partija.

Po pamaldų parapijos svetai
nėje įvyko primicijantui 
gerbtuvių pietūs. Juose dalyva
vo arti trijų 
Nuoširdžias t ______  _____

į pasakė: klebonas kun. P. Vir
mauskas. kun. Eernatonis, kun.

i

M. Šmigelskis. kun. Dr. K. Ur
bonavičius, kun. Abračinskas. I 
kuris buvo bankieto vedėjas. P. 
Ivaškienės šokėjų grupės mer- 

igaitės padeklamavo ir kun. VI. 
Brazauskui įteikė dovanų.

Gražia lietuvių kalba primici-
; visiems padėkodamas vičienė. šiuo metu Vokietijoje, 

paminėjo, kad jį vyresnieji ‘gal Marija Černevska - Chaligan, 
būt siųs misijų darbui į Argen- gim. Latvijoje. Į Ameriką atvy- 

apsistojo

nevienas.

Grįžo Tautinių šokėjų 
Grupė

šeštadienį, geg. 24 d. grįžo iš, 
lietuvių, gt Louig. Mo. Bostono Lietuvių'

Tautinių Šokėjų grupė, vado
vaujama p. Onos Ivaškienęs. 
Toji grupė dalyvavo tarptauti-1 
niame festivale ir radio progra
moje.

PAIEŠKOJIMAI
Gedžius Juškevičius (ir sūnus

PARSIDUODA namas ir krau
tuvė. Namas 2 šeimynų. Vienas 
flatas yra tuščias. Kaina labai 
prieinama. Atsišaukite. Tony 
Lozekh, 675 E. Sth St., So. Bos
ton. (23-27)

I 
i

Paieško: Juškevičiūtės - Dilie- REIKALINGA
jo atsi- nes duktė Alisa Dilytė - Pakš-į MENDERS, stičeriai. Patyri- 

ir draugų, tienė, šiuo metu Vokietijoje. j mas nereikalingas. Geras atly- 
Leonas Bačkis. Ona Jackevi- ginimas, pastovus darbas. Dar- 

Biržų'bo aplinkuma maloni.
STANDARD OVERALL CO. 

26 Clayton St., 
Dorchester, Mass.

(16-t-4)

į apskr.
Paieško: Dr. Zenonas Mingi- 

pa- nas. šiuo metu Vokietijoje.
Gerulytės (4 seserys) kilusios

šimtų lietuvių, iš Paprūdžių km. Kelmės valšč. 
sveikinimo kalbas Raseinių apskr.

Paieško: sesers Gerulytės
Kazlauskienės duktė Antanina 
Kazlauskaitė - Bagdonienė, šiuo 
metu Vokietijoje.

Antanas Bokas (ir duktė Bro
nislava) gimęs Žinėtų km. 
viliškio valšč.

Paieško: brolio Jono 
duktė Jadvyko Bokaitė -

Rad

i
i

Ronan Upholstering Co.
Re-Upholstering of Ali Kinds of 

Fumiture and New Made 
To Order

FREE ESTIMATES 
ALL WORK GUARANTEED

TEL. GEN. 7516 
Joseph Cidlevicz. Manager 

112 Pleasant Street 
Dorchester, Mass.

Providence, R. I.' 
vargonininkas. ! ----! Pirmadienį lankėsi brolis; • .

Rainys. MIC., iš)
Hinsdale, III.

Pirmadienį, lankėsi Brolis K 
Rainys. Marijonas, 
kartu su 
Hinsdale, 
Uždavinio 
Marijono,

į
Šia proga Brolis

atlankė

Boko 
Jure-

So. Boston Fumiture Co.’ tina, kur marijonai jau nuo se- ko 1928-29 metais, 
^įniau dirba ir kur vienuolyno New York’e.

viršininko ir klebono pareigas! Paieško: pusseserė 
eina taip pat southbostonietis,; Bokaitė - Jurevičienė, 
kun. K. Vengras. j Širvydaitė, gimusi

Pietų paruošimui daug dirbo se ar Pagramaityje. dabar New 
p. Valatka ir p. Marksiene. žino- York’e(?)

Jis atvyko 
Broiiu Remeika iš 
III. dalyvauti kun. 
ir kun. Brazausko, 

primicijose.
K. Rainys 

“Darbininko” ir LDS
Iš ryto pamaldos: 7 v. r., bus Centrą, kurio skaitytoju ir na- 

giedamos egzekvijos ir mišios riu jis buvo per ilgus metus, 
už Aleksandro Kavaliausko vėlę 
ir šeimos mirusius. 7:45 v. r., 
giedamos egzekvijos ir mišios 
už Gabrieliaus. Rožės Treinavi- 
čių ir šeimos mirusius. 8:30 v. 
r. Tėvas Pranas Aukštikalnis 

, laikys šv. mišias savo tėvelių 
gerovei. Per šias mišias bus ge
gužės mėnesio skaitymai ir Li
tanija. Po mišių palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu.

Penktadienio Programa yra 
šiokia:

Smarkiai Ruošiasi 
Prie Pikniko

Jadvyga
I
I

Batakiuo-'
I

Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

Draugijų Valdybų Adresai l
380 ’ •> West Broa<lway,

Tel. ŠOU 2758

Metų bertainio pasninkai 
įpuola šią savaitę, trečiadienį,1 
penktadienį ir šeštadienį.

Penktadienį J. E. Arkivysku-; 
pas R. J. Cushing, D. D., Apaš-j 
tališko Indulto galia, dispensuo-; 
ja katalikus, savo diecezijoje, I 
nuo pasninko ir abstinencijos, 
iš priežasties Amerikos tautinės 
šventės. Kitaip tariant, nors 
geg. 30 d., yra penktadienis ir nimu. 
metų bertainis, Bostono diece-

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

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

PRANAS GERUT^KIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Geriausias Pasirinkimas

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

2 vai. p.p. Dramos Ratelio ir 
seselių mokytojų vadovybėje 
įvyks May Festival. Visi kvie
čiami atsilankyti ir linksmai 
praleisti keletą valandų su jau-

; Šeštadienį. 3 v. p.p., parapijos 
i bernaičiai ir mergaitės atliks 
■ savo pirmą išpažintį.

Vakare bus laikomos^geg. mė
nesio pamaldos.

Sekmadienį. 8 vai. r., parapi
jos vaikai priims savo pirmą šv.

I Komuniją.
9 v. r„ bus giedamos šv. mi- 

Išios intencijai Saldžiausios Šir-'
dies V. J. L. R. K. draugijos.

10 v. r., bus giedamos šv. mi
šios Prano ir Rožės Lukoševičių 
intencija proga jų vedybinio gy
venimo 50 metų sukakties.

Per šias šv. mišias Sodalietės 
eis prie šv. Komunijos.

1:30 parapijos vyrai busais 
nuo bažnyčios važiuoja į Vyrų

į i Šv. Valandą, kurią ves kun. dr. 
j J Antanas Bružas. M. S.. Seserų 
ii“ " ‘ ...................
I 
i

Sekmadienį, geg. 25 d , “Dar
bininko" patalinėse įvyko LDS; 
kuopų atstovų pasitarimas dėl; 
rengiamo LDS Naujosios Ang-į 
lijos Apskr. pikniko, kuris į-; 
vvks liepos 6 d.. Romuvos Par-!

;ke, Montello. Mass.
Pikniko rengimo komisijos i 

pirmininku išrinktas A. Zavec-j 
kas; vice pirmininkais: Julius 
Baronas ir P. Juronis. Iždinin
kais: B. Jakutis ir P. Radaitis. 
Propagandos komisijon A. 
Kneižys. K. Čibiras. A. Daukan
tas. A. Peldžius ir St. Grigana
vičius. Nutarta kviesti p-nios O. 
Ivaškienės Tautiškų Šokių Gru
pę ir vėliausiai iš Euroj>os atvy
kusį sveti kalbėtoją.

Visi ruoškitės prie šio sau-! 
naus išvažiavimo, kuriame link-; 
smai ir maloniai praleisite laiką.} 
Bus gera orkestrą ir graži pro
grama.

Jėzaus Nukryžiuoto Motiniško 
namo kieme. Brocktonc.

Tą dieną baigsis velykinis lai
kas. Todėl kunigai prašė žmo
nių. kad jie pasimelstų už tuos, 
kuriems yra sunku atlikti Vely
kinę.

Lankėsi
Pereitą savaitę lankėsi muzi-

PP- Siauriai Persikėlė 
Į Naują Vietą

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

Pirmininke — Eva Marksiene,
625 E. Sth St.. So. Boston, Mas3. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pinr.ininkč — G. Gailiūnienč,

8 VVinfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

410 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

i
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 

i 702 E. Sth St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 

5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway. So. Boston, Mass. j

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 1 
čia sekmadienį kiekvieno mėnesio' 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, i 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

I

Tamstos Nuoširdžiai Esate Kviečiami 
| SANDAROS IR GABIJOS 

Pavasarinius

SOKIUS
SPRING FROLIC

*
A. Gumauskas

Generalis Kontraktorius
694 C'halkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- I

jderniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.
_________

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

r
C A S P E R

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Maso. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Oirektorlua Ir 
Baloamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

Saturday Eve., May 31,1947
HOTEL SHERATON |

Bay Statė Rd. Boston, Mass.
Music By DERWALLIS Orchestra

Dress Optional J
Dancing 8 to 11:30 Admission $1.20 Tax Ine. |

!

lfIlgamečiai So. Bostono 
ventojai Julius ir Ona Siauriai. J 
gyvenę 443 E. Tth St„ So. Bos-j^ 
tone, šiomis dienomis persikėlė; J 
i puikiai įrengtą nuosavą rezi-|< 
denciją, 51 Tampa. Mattapan J

gy-
I

26. Mass. Telefonas: Park Way 
3207-J.

Pereitą pirmadienį pp. Siau
riai suruošė įkurtuvių puotą.Da- 
lyvavo sekantieji kunigai: kun. 
dr. K. Urbonavičius, kun. Vir- 
mauskis, kun. P. M. Juras, kun. 
J. Vaitekūnas, kun. P. Juškai
tis ir kun. A. Abračinskas. Kun. 
Dr. K. Urbonavičius pašventino 
namą.

P-nia O. Siaurienė yra ilgame-

!

kas V. S taše vičius. Šv. Kaziuue-ltė LDS Centro iždininke. Kap. 'ĮL

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.•9

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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— vieloje pritarti susiža-j tls pro langą. Kaimo gatve 
vėjusiam Jurginui, pats dėtai slinko, karvių trau- 
sau kalbėjo Stipinas. ‘koimi, mėšlo vežimai, dar- 
— Čia pavasaris, matyt, dėjo grįžtu 

ankstyvesnis.
kiu laiku, javuose viena tėję matėsi dirbantieji, 
varna pasislėptų. Dievas bangavo vasarojai, 
žino. ko. ia darbymetė šie
met tenai!

į tą netiesioginį klausi
mą Jurginas neatsakė, nes 
jo dėmesį patraukė nau
jas, už kelio alkūnės atsi
vėręs, vaizdas. Nutilo ir 
Stipinas. Jį apėmė kaž
koks graudumas, ilgesys 
ar kaž kas kita, ko jis ne
būtų galėjęs žodžiais iš
reikšti. Panašus nerimas j 
jį kamavo visą laiką, bet į- tik sau, bet 
temptas darbas fabrike, kalbantieji, 
vėliau didieji 
fronto įvyl 
jausmui plačiau 
juo labiau, kad mieste nie- bu. Pasirodyt kaime nega- 
kas nepriminė jo paliktos Įima, taip ir šnairuoja. Pa- 
tėviškės. Gi dabar, kai pa
matė plušančius laukuose 
artojus, srnilkusi krūtinė
je ūkininko, netekusio že
mės, širdgėla pradėjo net 
deginti. Akyse stojo palik
to nežiniai ūkio vaizdai, 
laukią žagrės vaisiniai rė- težino 
žiai... Čia viskas priminė fronto 
paliktą žemę, 
tremtinio dalią. Ir toks 
skausmas suspaudė širdį, 
kad Stipinas vos nepravir
ko.

Jurginas plepėjo visą ke
lią, bet Stipinas jo negir
dėjo. Jis net nematė kelio, 
taip buvo susimąstęs. Vie-I 
nu metu jis vos nepateko 
po kariuomenės kolonos 
mašinos ratais, dideliu

— ---- --------,---- — ------------- greičiu lekiančios pro šalį/
švabiškas gegužės ilsisi ant kalno uolų, supa- Tik įvažiavus į prietelio 

; nušvito vi- si medžių viršūnėje ir žai- gyvenamą kaimą ir Jurgi- 
šūktelė-

oLiteratura
e

O Dieve, kaip graži svajonė, 
Kui ią. kaip saulę danguje. 
Tu ašarų ir skurdo klonin 
Siuntei liepsnoti žmoguje...

Svajonių polėkiai sparnuoti, 
Bet opūs, lepūs jų sparnai. 
Nes leidai siekti ir sapnuoti, 
Ir nepasiekti amžinai...

O Dieve, kaip gražus pasaulis 
Ir kaip jam pilna ir gausu 
Nebeužgęstančiųjų saulių 
Ir nesapnuojamų dausų.

Platus pasaulis ir beribis,
O širdžiai ankšta it narve. 
Kur tiek šventumo ir bjaurybės, 
žvaigždžių tiek spindinčių purve...

O Dieve, kaip gražus tas džiaugsmas, 
Kai meilės mūs širdis pilna 
Ir kai jos ilgesio ir šauksmo
Tavoji žemė sklidina...

Ji efemeriškai nurieda
Žvaigžde nudrikusia skliautu: 
Nuvysta ji išskleidus žiedą. 
Nuskęsta ji prie pat krantų...

J. Aistis.

I

Balys Gražulis

Artojas be žemės

matyt, dėjo grįžta iš laukų ūkio 
Pas mus to-i padargai; tolumoje, atšlai- 

javuose viena tėję matėsi dirbantieji, 
1 _ > vasarojai. Šie
vaizdai Stipiną net į langą 
įtraukė — pasirėmęs ant 
palangės jis sustingo, akis 
įsmeigęs į tolį. Jurginas, į- 
sileidęs į atsiminimus, bu
vo užėmęs klausytojus, ir 
Stipinas gerą valandą iš
rymojo nejudėdamas. Pas
kui jis giliai atsiduso ir 
pats sau tarė:
— Dirba žmonės...
Nors Stipinas tai pasakė 

: jį išgirdo ir 
fabrike, kalbantieji. Pusnys į jo žo- 

politikos ir džius net atsiliepė:
iai neleido tam — Velniai juos griebtų, 

išbujoti, tuos švabus, ir su jų dar

siust gali iš piktumo, kiek
viename žingsnyje girdė
damas vis tą patį ironišką 
klausimą: “Spazieren? Ja, 
ja, schones Wetter...” — 
(“Pasivaikšči o t i ? Taip, 
taip, puikus oras”).

tik dirbti, 
sugriuvimą,

Jie ir 
Prieš 

kol 
priminė dirbome fabrikėlyje, buvo

Prasisklaidžius ūką-'Atrodo, kad tie debesėliai 
noms, i 
mėnesio rytas i _
soje savo puikybėje. Per džia, lyg vaikai, kūliu ver-įnuį pakartotinai šūktelė- 
kalno keterą besišypsan- sdamiesi aplink kalnagūb- jus, jįs nubudo lyg iš kan
čios saulės spindulių nu-rį. Tai tik kalnuose tokį kinančio sapno, 
žertose lankose gailios ra- vaizdą ir gali pamatyti, 
sos lašai spindėjo visų 
brangakmenių spalvomis, telkęs, jausmingai, garsiai 
Garavo kalnai, linksmino- grožėjosi Jurginas. Bet 
si paukšteliai, o paplentės bendrakeleivis jo negirdė- 
vaisiniai medžiai, nusiplo- jo: jis tematė jaučių porą, 
vę pilkas dulkes ryto rašo- garuojančias vagas ir ar- 
je. traukė keleivio akį pa- tojo šūkavimus, 
sigrožėti žiedų kekėmis. — Pamanyk, tu man, jau 
kiekvieną vabzdelį viliojo bulves sodina. — garsiai 
pasmaguriauti, pasilsėti nusistebėjo Stipinas: — 
taurelių supynėje. Lau- mieste besitrindami, nė 
kuose. akmenėtose kalnų nepastebėjom pavasarį įši- 
atšlaitėse, darbštūs ūki- lūs. Ir rugiai tuoj plauks, 
rinkai kauptukais pureno Žiūrėk, žiūrėk,— nutrau- 
žemę. vienur kitur petingų kė jo mintis Jurginas: — į 
jaučių traukiamos, žagrės tą pilį ant skardžio. Pasiū
lytai vertė sunkias, drėg- tęs vaizdas... Norėčiau jo
nas vagas. Aplink spindė- je pagyventi... Tai kągi, 
jo. judėjo — lengva buvo viduramžiais, prie to meto 
kvėpuoti, gražu žvalgytis, artilerijos, gyvenk ir —
— Ponas Stipinai, žvilg- spiaudyk visiems prie- nu, malonu pasveikinti gy- 

terk į kalną.— parodė ran- šams i barzdą. Nė pats vėl- vuosius po karo! — pylėsi' 
ka, dviratį pristabdęs, nias tavęs nepaims. Bet ir sveikinimai iš abiejų pu- 
Jurgina.s: — kas per gra- sutempk ,tu man. akmenis šių. Iš virtuvės, triukšmą 
žumas. lyg pasakoje! į toki aukštį! Dabar ir tai išgirdusi, atbėgo Pusnienė

Stininas pakėlė galvą, sunku būtų, o tada, be ma---- ir sveikinimasis prasi-
burbtelėjo “Aha...” ir vėl šinų. be modernių keltuvų, dėjo iš naujo, 
nusekė akimis žagrę trau- Įdomu, kas joje viešpata- Dar nespėjus 
kiančių jaučių porą. vo! Atgal grįžtant būtinai nė atsisėsti,
— Jokio dailininko tep- užlipsiu pažiūrėti. klausimai:

tukas nepajėgtų tokio — Pamanyk, kaip viskas; —Na, tai pasakokit, kaip
vaizdo nutapyti, — tęsė jau buiniai žaliuoia. Net ir ten pas jus praūžė frontas, 
susižavėjęs Jurginas. — avižos per sprindį pakilę...!— klausė vienas.

— Girdėjau, kad mieste 
i jau susikūrė komitetas?— 
kišosi kitas.
— Ar ir ten taip su mote-

geriausi žmonės, kiekvie
nas lenkdavosi, sveikinda
vo, o dabar praeit nelei
džia.
— Visur vokiečiai tie pa

tys, — pritarė Jurginas:— 
visas jų gyvenimas labai 
nesudėtingas: tik “schaf- 
fen und sparen”. Jeigu vie
ną dieną vokietis netektų 
darbo ,tai aš nežinau, kas 
su juo atsitiktų.
— Ir iš kur tas gajumas! 

Vyrų kaime kaip ir nėra— 
tik seniai ir vaikai — vis
ką dirba moterys. Į kitą 
senę baisu pažiūrėti, atro
do, tuoj sugrius, o veža

' VYRAMS ŠVENTOJI VALANDA *
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo Draugi jų Valdybos ir 
Dvasios Vadai 

Sekmadienį, Birželio 1 d., 1947 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno Aikštėje. 

Brockton. Mass.
IŠKILMIŲ TVARKA:

3 vai. p. p. — Procesija su Švenčiausiu Sakramentu iš koply
čios prie didžiojo altoriaus.

ŠVENTA VALANDA:
Pamokslininkas: Kun. Dr. Antanas Bružas, M. S.

Celebrantas: Kun. Pranas M. Juras, 
LDS ir Kunigų Vienybės Pirmininkas. 
Diakonas: Kun. Albertas Abračinskas 

Subdiakonas: Kun. Jonas Daunys 
Muzikos Direktorius: Rapolas Juška 

4 vai. — Pertrauka — Užkandžiai. 
4:30 vai. — Kalbelių ir Muzikos Programa. 

Kalbėtojai: Kun. Jonas švagždys, Šv. Roko parap. klebonas. 
Kun. Francis McElroy, Šv. Vardo Centro atstovas. 

Daktaras Kastantinas Račkauskas, tremtinys. 
Iškilmės baigsis 5:30 vai. po pietų.

Vyrai, Parodykime Savo Katalikybę 
ir Lietuvybę!

”Ko tik prašysite Tėvą MANO VARDU. Jis jums duos".
★ *

nas nemokėjo ir nenorėjo 
išaiškinti. Jis kentė vienas 
ir nenorėjo užuojautos, tik 
didinančios skausmą.

Visą naktį prasivartė lo- 
Nedaug ti pajėgia. Kartais net gai- voje, negalėdamas užmig- nas sustabdė karvę ir, pla-. 1 t —. _ a. X 1 z-1 f* t 1 4- "KT X ~ « 1 1» X m a «« _ *_ _ _ J —_ __* — - X. -

numirčiau iš tinginio. Ar 
žinot, šį rytą, jei nebū
čiau įsiprašęs moteriai pa
dėti, nežinau, kas būtų su 
manim atsitikę. — Paskui 
ir vėl juokdamasis: — Jūs 

sušu-inesuprantat’ kaip £era y- 
jra stovėti drėgnoj vagoj, 
I laikyti, kad ir svetimos ža- 

atrodo „rgS rankeną gaujoj, kaip 
i smagu net ir karvei sušuk- 

’ ti “Olia!”
t. , .'Į Jis timptelėjo vadeles, ir 

iiridnn« «oimininkn P1 na nuostabos ir pnekai- fcarvė lėtai nukrypavo va- liudnus, seimininko st0 gaida paklausė Pus
nys.

I — O visai paprastai, — 
nutariau imtis darbo. Gali

kadarys, tas vyras, net iš- 
sivilkęs darbuojasi.

— Ir sugalvok, tu man... 
— pritarė Jurginas.

jiems priartėjus, Stipi-

i
I

_ _ _ • ' Prietelių greitai surado: —, —o---- , -------
visų Visą savo vaizduotę su- pirmas pasipainiojęs vai- mėšlą, perdien su kauptu- 

-iniicTyUnrro; oro T-ci'o j' ]ęas tiksliai nurodė, kur ku darbuojasi arba net ar- 
lietuviai gyvena. I 
jų čia ir buvo — kelios šei- la darosi bežiūrint, bet kai ti. Net smilkinius spaudė čiai šypsodamasis, 

atsakymo nerandą klausi- ko: 
mai: “Kaip tenai? Kas dir- _  jęa įaį fcaip
ba dabar mano žemę? Kas švabu ūkininkas?! 
atsitiko su gyvuliais?” Į- _ Puikiai, puikiai... Bet, 
kaitusioje vaizduotėje jis žmogau, kas tau užėjo? —

mynos. pagalvoji, kad norėjo pa-
Nors buvo dar priešpie- šaulio ponais būti, tai ne- 

tis, bet pas mokytoją Pus- noroms ir pasakai: “Tuš- 
nį jau buvo lošiama kor- čia jų, jiems taip ir Tei
tomis. Pulkutė buvo pa- kia”. Kita vertus, ir padėt 
čiam įkarštyje .tad lošėjai nėra kaip

nepertraukiamai, ir draudžia vokiečiams dirb
ti, o ir pačiam nusibodo 

Pikčiausia, kad 
gatvėj pasirodyt negali- 

lošėjai ma, kada visi dirba. Nesi- 
ir visi urmu nori erzint. Tai ir smirs-

prancūzai
rūkė
kambaryje, nors atdari 
langai, kabojo tiršti dūmų vergauti, 
debesiai.

Svečiams įėjus,
metė kortas L ________
pakilo pasitikti, o Pusnys tam perdien kambaryje, 
griebė juos į glėbį ir iš ei- ant kortų užgulę. Bepigu 

i lės išbučiavo.
•į — Sveiki atvykę! Malo-

matė dirvonaujančius lau
kus, f ' 
netekusių, gyvulių akis. 
Bešvintant, nemigo nak
ties nukamuotas, akis.

Vos prašvitus, nebeiš- nusibaigt bedykinėdamas. 
kęsdamas lovoje, jis tyliai Susitarėm su moterim — 
apsirengė ir išėjo pro du
ris. Išėjo paklajoti po lau
kus, atvėsinti degančią 
galvą. Nors ir žinojo, kad 
pamatymas vasarojų tik 
padidins jo skausmą, bet 
noras pabraidyti po rasą, pat mieste jau nebetveria. sikoje j, yra garbinama jau ke- 
paklampoti tik ką suarto- _ Bet... Niekas dabar ne- 
mis dirvomis, pajusti jų dirba, 
drėgną kvapą, nenumaldo
mai traukė už kaimo.

Įdienojus nubudę Pus
niai rado Stipino patalą 
net atvėsusį. Klausė Jur
giną, bet ir tas nežinojo, 

kad net Pusnie- kur dingo Stipinas. Pra
džioje pamanė jį grįžus i

ga.
Tiubingen, 1945, 9, 18.

Skaitytinos Knygos

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gesnižės mėnuo vra skiriamas ŠVČ. P kišosi kitas.

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuo- Ar ir ten taip SU motė
se rinkdavosi i berželiais nukaišytas sekly- rimis buvo, kaip pas 1Y1US? atsakė: 
čias ir ten suklaujię prie Dievo Motinos pa-— neatsiliko ir Pusnienė. 
ve’kslo užtraukdavo SVFHKA MARIJA.
DIEVO MOTINA' Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS 
MĖNESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

ružės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c.
Norintieji knygutę įsigyti. įdėkite į konventą 50c ir šią iškarpą ir 
u ža dresavę:

“DARBININKAS”,
306 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

prisiekite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.c

!

mieste, ten netaip greit pa
stebi dykuoduonį — skun
dėsi Pusnys.

Tuo metu atėjo vakarie
ne nešina Pusnienė ir kal
bos liovėsi. Bet Stipiną 
sunku buvo ištraukti iš 
lango. Vakarienės jis be
veik nevalgė — kąsnis au- 

svečiams go burnoje, springo. Ir va- 
užgriuvo karieniaujant, ir likusią 

vakaro dalį jis sėdėjo ty
lus, nukarusia galva ant 
krūtinės, 
nė paklausė:
— Kas gi jums pasidarė, miestą, bet radę dviratį 

kad taip nusiminėt, lyg že-1 savo vietoje, suprato išė
mę pardavę? — Stipinas jus pasivaikščioti, 
kreivai šyptelėjo ir tyliai ■

neturi jokio vyriškio na
muose — ir pradėjau. Kitą 
savaitę atsigabensiu šei
myną. Ir vaikai galės 
krapštytis, ir žmonai ne
bus taip nuobodu. Ji taip

The Grace of Giiadehipe, 
By Frances Parhenson Keyes

Guadalupes Švč. P. Marija 
prieš dešimtį buvo paskelbta 
visos Amerikos Globėja, o Mek-

turi šimtai metų.
Juoksis visi. Ir jkj §,o] mažai turėjome kny- 

mums net nepatogu, tam gų apie ją anglų kalba, šią 
spragą autorius užpildė mi
nimuoju veikalu. Jis praleido 
visą vasarą Meksikoje ir nuo-

pačiam kaime, — priekaiš
tavo Pusnys.
— Juoksis! Iš to, kad dir

bu? — nustebo Stipinas. Ir dugniai ištyręs Švč. Panelės ap- 
kiek pagalvojęs: — Kam sireiškimą vargšui indi jonui 
juokas, o man gyvenimas. Juan Diego, gyvai ir vaizdžiai jį 
Darbo man reikia, kad ne- aprašė.

Laimingas elniu kas. šis 10 savaičių elniu- 
kas, atskirtas nuo motinos, laimingas tuo, kad 
jis gavo naują maitintoją.

— Mat ūkininkas, pripra
tęs anksti kelti, tai ir čia 
neišmoksta ilgėliau pasile- 
pint lovoje.

— Bus išėjęs į laukus, vi
są dieną vakar į juos žval
gėsi, — paaiškino Jurgi
nas.

Nė vėlyviems pusry
čiams Stipinas negrižo. 
Net susirūpinę išėjo Pus
nys su Jurginu jo ieškoti.! 
Tik užėjus ant kalnelio, už 
kaimo, Pusnys iš karto at
pažino galingą 
stuomenį, tvirtai 

tės. ‘dirbančią, o pačiam šiam- niuojantį paskui
Vakarop kalbos išsisė-lpinėt į dirbančius besižval-traukiamą žagrę. Pusnys 

mė. Pašnekovai pavargo,'gant, sunkiau negu mirti, net riktelėjo: 
ir Stipinas pradėjo dairy-'jie to nesuprato, o Stipi- — Pasižiūrėk, ar ne juo-

— Taip ir yra, ūkį Lietu-_____ ___ _ __ _________ _ • —v —
— Čia, tai Dieve, Dieve, voj palikau, 
kas darėsi!.. Ir mes vos ap- 
sigynėm.
— Svarbiausia, l‘*:; J_ 

bar laikotės?— spyrė Pus- —guodė Pusnienė. 
nys. I Prasidėjo kalbos apie pa-

Svečiai nespėjo ir atšaki- liktus turtus, visi gyrėsi, 
nėti. Atsakinėjo ir patys ką turėję, skundėsi per 
teiravosi. Gyvas pašnekę- mažai pasiėmę, bet džiau-( 
sys Stipiną išblaškė, grą- gėsi gyvi išlikę. Jie negalė- 
žino į gyvenimo tikrovę, jo suprasti ūkininko pava-

Ką gi padarysi, visi šį 
tą palikom. Jei Dievas 

kaip da- duos, gal ir surasim grįžę,

'J|K- **

Šiuomi siunčiu 50c ir prašau prisiųsti man “Gegužės Mėnuo” kny
gutę.

Vardas .............................................................................
Adresas ........................................................

Kelias valandas jis repri- sarį, kad ūkininkui netek- 
įsiminė tėviškės, darbyme- ti žemės, matyti kitus ją.

I

Stipino' 
žings-! 

karvės j

— Pasižiūrėk, ar ne juo-


