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šauksmuose už Taiką nei 

žodžio apie Sąlygas 
Juo blogiau, juo geriau
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Katalikas, kiira neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Laikraščių žiniose apie nau
jai išleistas knygas pastaruoju 
laiku suminėta naujas didelis 
veikalas Vokietijos klausimu. 
Veikalas pavadintas “German 
Realities”. Jo autorius austras 
Gustav Stolper. Viename laik
raštyje šitos knygos recenzija 
turėjo tokią antraštę: “How a 
Ruined Germany Perils Peace”.

Buvo laikai, kada buvo šau
kiama, kad ginkluota Vokieti
ja esanti pavojinga taikai. Da
bar pradedama įrodinėti, kad 
nuteriota Vokietija sudaro pa
vojų taikai. Panašiai ir Japoni
jos klausime.

Jei Vokietijai ir Japonijai 
butų buvę palikta bent po pusę 
tos galios, ką jos turėjo prieš 
karą, tai dabar Amerikai ir 
pasauliui nereikėtų drebėti dėl 
trečiojo pasaulinio karo.

Dabar girdime du didėjančiu 
šauksmu. Vienas — kad trety
sis pasaulinis karas jau čia 
pat, reikią skubiai prie jo 
rengtis. Kitas — kad viską rei
kia daryti, kad taiką išlaikyti.

Kas nori karo? Niekas. Kas 
nori taikos? Visi. Ar tai ne 
tiesa? Žinoma, kad tai tiesa. 
Hitleris nenorėjo karo ir jo 
nebūtų pradėjęs, jei be karo 
būtų galėjęs grobti tą, ko no
rėjo. Stalinas nenori karo ir 
jo jis nepradės, jei galės grob
ti be karo tą, ko jis nori.

Taigi su Hitleriu buvo gali
ma palaikyti taiką, bet kokio- 
fliiv

Su Stalinu galima palaikyti 
taiką, bet kokiomis sąlygomis?
•

Yra žmonių, kurie stoja už 
taiką bet kokiomis sąlygomis. 
Tokiu yra dabar Amerikoj 
Wallace ir jo raudonieji fašis
tai. Jie pagatavi Stalinui leisti 
grobti viską, ką tik jis nori. 
Ta Stalino pataikūnų grupė 
nedidelė. Turime ir kitokių 
šauklių už taiką. Šie šaukia už 
taiką, bet stato sąlygą, kad 
Stalinas nei žingsnio toliau ne
žengtų. Ar šie mums pakeliui? 
Toli gražu jie negali mus pa
tenkinti. Jie nekelia klausimo, 
ką daryti su Stalino jau pa
grobtomis žemėmis. Jie šauk
dami už taiką su sąlyga, kad 
Stalinas nei žingsnio toliau ne
žengtų, bet nutylėdami apie 
pagrobtas žemes, duoda pasau
liui suprasti, kad jie už taiką 
pagatavi Stalinui palikti visą 
tai, ką jau jis yra prarijęs. To
kie mums negeresni už Wal- 
lace.

Mes lietuviai, kaip ir kiti 
teisybę ir laisvę mylintieji žmo
nės, negalime žavėtis ne tik 
Wallace’u, bet ir kitais, kurie 
savo taikos kalbų neremia rei
kalavimu išlaisvinti visas tau
tas iš po Maskvos jungo. Mes 
esame už taiką, bet ne bet ko
kiomis išlygomis.
•

Ką Washingtono ponai dary
tų, jei Maskvos Erodas sutik
tų taikytis su sąlyga, kad jam

Prelatas J. Mums 
SjnMai Ss!rg*s

I “ ————

Savaitraštis “Amerika”j 
praneša, kad Maspeth’o: 
(L. I., N; Y.) klebonas 
prelatas Jonas Balkūnas 
grįžo iš St. Louis sunkiai 
susirgęs. Vėliau liga dar ■ 
oaaštrėjo, ir ligonis iau 
visa savaitė guli lovoje. 
Namuose jį prižiūri gydy
tojas.

Paskutinėmis dienomis 
prelatas J. Balkūnas jau
čiasi kiek geriau. Atrodo, 
kad ligos krizė jau bus 
praėjusi.

Nuoširdžiai užjaučiame 
ir prašom^ Dievo mūsų iš
eivijos įžymiam vadui 
grąžinti sveikatą.

Kaip žinoma, prelatas J. I 
Balkūnas yra pakviestas 
sekmadienį bal. 11 d., | 
Brocktone, sakyti pamok
slą. Tikimės, kad Dievulis 
iki sekmadienio leis pa-! 
sveikti ir atvykti į Brock-' 
toną.
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Indijos Ministeris Pirmininkas Pandit Jawarhar!ai Nehru, pirmuti
niame “jeep’puke” inspektuoja Indijos kariuomenę Delhi. Nehru yra 
mirusiojo Mohar.das K. Gandhi mokinys.

išvyko I Eurooą BALF
Reikalais

• ------- I
New York — balandžio!

Britų Karininkas Įspaja

SKCENTS.

Tarp Vakarų Valstybių Ir Rusijos

Sovietai vieną dieną atsiprašė, 
o kitą dieną apkaltino

Laučku Išrinktas | Tarybą 
Antram Terminui

i — — - ■ ■ —————

Ragina laikytis su Vakarų
- Sąjungininkais

*

7 d. laivu Queen Mary į 
Europą išvyko p-lė Izabe
lė V. Rovaitė. Ji yra siun-[ 
čiama BALF, tremtinių

New York — p. Juozas re^alams.
B. Laučka, ALRK Fede- P-lė Izabelė V. Rovaitė
racijos Centro Valdybos yra ilgus metus dirbusi 
narys ir atstovas, T _ _ _
džio 4 d., Washington, D. gerovės įstaigose Roches- Britų militaris guberna- karo departamento virši-
C. , išrinktas National terio mieste. 'torius, atsišaukė į Vakarų ninku Robert Pell lankėsi f
Council of Catholic Men P-lei Rovaitei linkėtina!Vokietijos žmones, kad jie pas Jo šventenybę Popie- 
Direktorių Tarybos na- laimingos kelionės ir sėk-j įsitikintų, jog Rytinė Vo- žiu Pijų KTU

Duesseldorf, Vokietija, kanui, atvyko iš Ispanijos

Berlynas, bal. 8 — Į vy-. į vykusios nelaimės. Mar
kiai aiškiai rodo Vokieti- salas Sokolovskij, Rusi

jos komandierius Vokieti
joj, pareiškė apgailestavi
mą britų komandieriui ir 
pažadėjo, kad panašių ne
laimių daugiau nebeįvyk- 
sią. Anglija tokiu pasiaiš
kinimu pasitenkino. Ang
lijos ir Junsr. Valstybių 
militarės valdžios pareiš
kė, kad karo lėktuvai pa
lydovai nebus reikalingi. 
Vadinasi, pasitikėjo So
vietų komandieriaus paža
dėjimais.

Bet štai kitą dieną So
vietų Rusijos vyriausybė 
pasiuntė Anglijai dvi no
tas. Vienoje rusai apkalti
no anglus dėl tos nelai
mės Berlyne. Jie sako, 
kad anglų transporto lėk
tuvas iškrypęs iš kelio. 
Ką sako rusai antroje no
toje, kol kas neskelbia.

Po tokio Rusijos vyriau
sybės pareiškimo ir ap
kaltinimo Anglija ir Jung. 
Valstybės visai nebepasi- 
tiki rusams. Galimas da
lykas, kad vėl’įsakys karo 
lėktuvams lydėti trana- 
portinius lėktuvus į Ber
lyną. Ne tik tas, bet kilo 
ir daugiau nesusipratimų.

Rusai pranešė, kad jo
kių vokiečių laiškų neiš
leis iš Berlyno be Sovietų 
karininkų leidimo į Vaka
ru zonas. Dabar apie 60,- 
000 įvairių siuntinių guli 
sukrauta Berlyne ir lau
kia rusų “išlaisvinimo”.

jos padalinimą. Gen. Lu- 
cius D. Clay, Jung. Vals
tybių militaris guberna
torius, labai abejoja apie 

i Sąjungininkų Kontrolės 
Tarybos susirinkimo šau- 
kimą šeštadienį ,balandžio 

i 10 d.
į Kaip jau žinoma, Rusi- 
I jos lėktuvas ‘kovotojas” 
Berlyne lekiodamas . už
kliudė ir numušė anglų 
transportinio lėktuvo 

j sparną. Toje nelaimėje 
[žuvo visi keleiviai ir įgu
la — jų buvo 14. Rusų 
lėktuvas “kovotojas” taip 
pat nukrito ir jo vairuoto
jas užsimušė. Anglijos ir 
Jung. Valstybių koman- 
dieriai tuojau įsakė kari
niams savo lėktuvams, ly
dėti keleivinius transpor
to lėktuvus į Berlyną. Be 
to, Anglija pareikalavo, 
kad Rusija duotų paten-

balan- labdarybės ir socialinės bal. 8 — Gen. Sir Brian, į Romą. Jis kartu su J. V. kinantį pasiaiškinimą dėl

riu antram 3 metų-termi- mingai iatjUrtima, _________ ,, 
" lležine uždanga” ir kad tie, Taylor lankėsi pas gen.

J kurie dar yra laisvi ką Franco ir kitus įžymius 
nors veikti turi laikytis valdžios pareigūnus, 
su Vakarų Sąjunginin
kais, jeigu jie nori išlai
kyti savo laisvę.

Šią kalbą britų karinin
kas pasakė šiaurės Rhino- 
Westpalijos parlamente, 

‘ kuriame dalyvavo įžymūs 
vokiečių asmenys.

nui. "A ją.

Jung. Valstybės Pasiūlė Italiją 
Priimti j Jungtines Tautas

Lake Success, N. Y. — goliją. Kaip žinoma, 
Jung. Valstybės, Anglija starosios valstybės 
ir Prancūzija vėl pasiūlė Rusijos kontrolėje. 
Italiją ir Transjordaną laiko atgal Sovietų Rusija ,, , 
priimti į Jungtines Tau- priešinosi ir Suomijos pri- rTCZIOCfltO TniRMO Atsto
tas. ėmimui, bet dabar, kada

Rusijos ir jos pavergtos ją privertė 
Ukrainos atstovai pareiš- “draugingumo 
kė, kad jie nesipriešins I- apsigynimo” 
talijos ir Transjordano ir Suomija gera, 
priėmimui, jeigu tuo pa- --------------
čiu metu Jungtinių Tautų VtfenMOi PHdctOVO

pasirašyti j 
ir bendro 

sutartį, tai

ras Jau Vatikane
Roma — Myron C. Tay- 

lor, Prezidento Trumano 
asmeninis atstovas Vati-

Saugumo Taryba sutiks 
priimti Albaniją, Bulgari
ją, Rumuniją, Suomiją,

Vallace SusirHimę
________ •

- Šiomis dienomis Brook-Vengriją, ir Išorinę Mon- lyn N y ivyko Henry

~.n
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Amerikiečiu Paradas 
Trieste Pavyko

Trieste — Balandžio
,d. (Armijos Dienoje) 
Jung. Valstybių kariuo
menė, pilnai apsiginkla
vusi , paradavo Trieste 
gatvėse. Paraduojančius 
amerikiečius nuoširdžiai 
sveikino minios žmonių, • sėlių Vienuolyno Rėmėjų 

Centro pirmininkas, sek
madienį, balandžio 11 d., 
1 vai. po pietų, Brockton, 
Mass., atidarys Rėmėjų 
seimelį ir pasakys įžangi
nę kalbą. Pirmininko kun. 
Pr. M. Juro vadovybėje 
Rėmėjų skyriai veikia vi
sose Bostono arkidiecezi- 
jos lietuvių parapijose ir 

i bus atstovaujami šiame 
seimelyje.

Kun. Pr. M. Juras,
Nukryžiuotojo Jėzaus Se-

liurde Galės Nusileisti 
Didžiausi Lėktuvai

ypač italai šaukė: “Lai 
gyvuoja Amerika!”

JUNGTINIŲ TAUTŲ EKONO
MISTAI REMIA JUNG. VALS
TYBIŲ PAGALBĄ EUROPAI

būtu palikt, visa tai, kas jam Wailaee trečiosios parti
jų, Teherane ir Jaltoj duot. J" kandidato i preziden- 
ir k. jis vėliau pagrobė, nunku tu3' 3usl_nnltlma3. kuria-Jungtinių Tautų ekono-neuztektino 
nasakvti. Greičiausia toa tau- kalbėjo pats Wallace. mistai remia Jungtinių‘reikmenų.pasakyt,. Greičiausia ta tau- kalbėjo pats Wallace. mistai remia Jungtinių 
tos būtų paaukuotos ant suku- 3u3irlnklm^ pikietavo.Valstybių teikiamą pagal-] 
ro trumpalaikės taikos. Bet y- katalikai veteranai, kūne bą Europos atstatymui,! 
ra aišku, kad Amerika uetole- atkreipė visų dėmėsi, kad kaipo priemonę prieš to
ruos beribės Rusijos ekspansi- dauguma Wallace pasekė- fliaciją. Tačiau įspėja pa
jos. Tolimesnė Rusijos ekspan- JM >Ta žiaunos diktatūros.šaulio vyriausybes, kad 
sija ir vers Ameriką paleisti rėmėjai, būtent, komums- jos imtųsi griežtų žygiu.

Lake Success, N. Y. — Į reikalavimo padidinimo ir 
inertiniu Tautu ekono-1 neužtektino pristatymo

Paryžius — Šiomis die
nomis Prancūzijos valdžia 
pranešė, kad greitu laiku 
pradės didinti aerodromą 
arti Liurdo šventovės, 
kad transatlanto orlai
viai - lėktuvai galėtų nu
sileisti arčiau prie švento
vės ir tuomi maldinin
kams bus patogiau iš A- 
merikos aplankyti šią pa
garsėjusią vietą.

ra aišku, kad Amerika netole
ruos 1

Hoffman Paskirtas 
MarshaU'o Plano 

Vedėju

r c < Lietuvių Katalikų Radio Valanda
ŠEŠTADIENI, 1:15-^2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.
sija ir 
darban atomines bombas ir ki
tokius išradimus. Tokiame at
sitikime Lietuva ir kitos tau
tos, dabar esančios anapus už
dangos, ir rusų tauta bus iš
laisvintos.

Kadangi yra didelė abejonė 
begu Amerika dabar taikantis 
stovėtų už tautų laisvę esan
čių anapus geležinės uždangos, 
tai prieiname prie keistos išva-,V. vyriausias prokuroras įrodyti teismui dėlko jie f1’“*“*^ nttU f**3*) 
dos: juo dabar blogiau, juo ge- kreipėsi į Jung. Valstybių neklauso teismo draudimo **rta suma Europos at-
riau. Juo dabar blogiau, juo apskrities teismą, prašy- streikuoti ir dėlko negrįž- statymui butų tiksliai su-
tikresnis Lietuvos išlaisvini- damas, kad John L. Lewis ta darban. naudota,
mas. Juo smarkiau Stalinas ir United Mine Workers Kaip žinoma, John L. I Prezidentas Trumanas tone, 3:30 vai. po pietų. Kviečiame visus dalyvauti,
sieks naujų ir vis didesnių gro- unija būtų apkaltinti už Lewis yra įteikęs Jungėjau įsakė valdžios finansų j Visais šių radio programų reikalais rašykite ar-
bių, juo greičiau Amerika išeis neklausymą teismo įsaky- Valstybių teismui petici- koporacijai duoti $l,105,-.ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
prieš Kremlių, sugriaus geleži- mo užbaigti angliakasių ją, prašydamas kad teis- 000,000 Vakarų Europai, 366 WTest Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

— =_ ! i .... . .. -......... — .... ~ ... Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood
7-1449.

tai ir jų pakeleiviai. kad sustabdyti kalbas dėl

LEWIS SAUKIAMAS TEISMAN

Turi Pasiaiškinti Dėlko Neklauso 
Teismo Įsakymo Užbaigti Streiką

Washington, D. C. — J. atstovai pirmadienį turės

Washington, D. C. 
Prezidentas Truman pa-

šeštadienį, balandžio 10 d., 1:15 vai. po pietų 
įvyks Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudiesi i crauciuai) iiuiuan P“ r j  ----------------------r --------------- - --------------------------------------------------- -------------------

skyrė P. G. Hoffman, Stu-; dainos, muzikos kuriniai, pranešimai ir sveikinimai 
debaker automobilių kor
poracijos prezidentą, Mar- 
shall’o plano administra
torium. Senatas jau užgy- 
rė Hoffmaną.

Administratorius Hoff- tanZJ5
.v.- - 1 J ihdlUUS.man prižiuręs, kad pas-

plauks oro bangomis į visų patriotingųjų lietuvių na
mus.

Sekmadienė Lietuviu Katalikų Radio Valanda
Sekmadienį, balandžio 11 d., 10:30 vai. rytą iš tos 

pačios stoties — WESX, Salėm, turėsime progą klau
sytis giesmių, dainų, muzikos kurinių, pranešimų ir

Kalbės Tėvas Leonardas Andriekus, Pranciško
nas.

šių radio programų metinis koncertas įvyks sek
madienį, gegužės-May 2 d., š. m., Jordan Hali, Bos-

nę uždangą ir išlaisvins pa- streiką. mas panaikintų draudimą i Kini jai, Turkijai, Graiki-
vergtas tautas. P. G. John L. Lewis ir unijos (injunetion). i jai ir Triest’ui.



Penktadienis. Balandžio 9, *48
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ĮVAIRIOS žinios
c

fDeja, dažniausiai jų nesu
randa ir, “j 1X
čia

j švelniau.
Maskva — Balandžio 6 MacArthųr gavo 8 atsto-l čili atstovas pareikala- 

« __ ^draustų sovie-
Spėjama, kad gen. Mac-!tams koliotis. Pirmininko 

I pastabos Gromyko nepa
klausė. Esą, jis jaučiasi 
tiek mokytas, kad nesąs 
reikalingas Wall - Street 
milijonierių tarnų pamo
kymų.

j Į tai Čili atstovas, kovo 
21 2. pareiškė:

; “Suprantama, įžūlusis a- 
gresorius negali pakęsti, 

j kad toks mažas kraštas, 
'kaip Čili, ryžosi ginti de- 
'mokratijos reikalą. Hitle
rinė Vokietija būtų lygiai 
taip pat įniršusi, jei anuo į

Suomija ■ Rusija Pasirašė Sutartį

________g
LIETUVAITE IŠTEKĖJO UŽ 

ŽYMAUS AMERIKOS DIPLO
MATO PARYŽIUJE

DARBININKAS

į

nėjimo proga jie nutarė 
įkurti Lietuvių Sąjungą 
Venezueloje. Per Ameri
kos Lietuvių Tarybą jie 
sveikina visus lietuvius 
šiais nuoširdžiais žo
džiais:

“Didžiai Gerbiamai 
Amerikos Lietuvių 

Tarybai.
Mes, lietuviai gyvenan

tieji Venezueloje, Šv. Ve
lykų proga sveikiname 
Gerbiamą Lietuvių Tary- 

į bą, Tamstų Bendradar
bius ir visus padorius lie
tuvius, mylinčius brangią 

linkėda
mi visiems linksmai gie
doti Aleliuja. Tegu Die
vas padeda Jums laimin-

Jadvyga Vaškytė, Lie
tuvos Pranciškonų Ame
rikoje Provincijolo, Tėv. 
Justino Vaškio, O.F.M. se
suo, šių metų kovo mėne
sio gale ištekėjo už Jung
tinių Valstybių ambasa
doriaus Paryžiuje patarė
jo ir pirmojo sekretoriaus 
Hugh S. Fullerton.

Lietuviams H. S. Fuller
ton yra labai gerai pažįs
tamas. Ilgesnį laiką jis y- 
ra buvęs Amerikos Jung
tinių Valstybių Generali
niu konsulu Kaune. Iškel
tas iš Kauno, R. S. Fuiler-

“pastuch” išver-;
“covvbov”, o kitus dar- 

i

I 
f

Id. Sovietų Rusija ir Šuo- vus. 
mija pasirašė “draugišku- P 
mo ir bendro apsigynimo” Arthur nei nebus kompro- 
sutartį dešimčiai metų.

Suomija, kuri ir iki šiol 
buvo Rusijos kontrolėje, 
dabar susilaukė visiško 
jos pavergimo. Visiems 
suprantama ką reiškia to
kios sutartys su komunis- šen, gub. Dewey ir šen.'o-/ d no^ėdv 
tinę Rusija. » Robert A. Taft iš Ohio.

“New York Times” ba-į 
landžio 8 d. š. m. laidoje 
visai teisingai pastebi.! 
kad pagal tą sutartį Rusi
jos kariuomenės eis į Suo
miją tik pagal “savitarpi
nį susitarimą”, kad toks 
pat užtikrinimas buvo — Nežiūrint 
duotas Lietuvai savitarpi
nės pagalbos sutartimi 
1939 m., ir tą sutartį į 
trumpą laiką sekė Rusijos 
okupacija.

• w

mišiniu kandidatu. Gub. 
Dewey negavęs nė vieno 
atstovo. Taigi nors buvo 
septyni kandidatai, bet 
lenktynėse greičiausia pa
siliks tik Harold E. Stas-;

Rusija Reikalauja, Kad 
Jupg. Vaktyb« Iškeltiį

Vienna, Austrija, bal. 8 metu maža tauta būtų iš- 
J. V. Įeit.' drįsusi ginti Čekoslovaki- 

gen. Goeffrey Keyes pro-! j°s Jaisyę Tautų Sąjungoj, 
testo, Rusija pakartoti-!^ovdetai^ juk visą laiką 
nai reikalauja, kad Jung.

Šv. Patriko dienoje Prezidento Tnrmano pa
sakyta kalba labai smarkiai paveikė užrubęžyj. 
Štai Italijoj vyrai ir moterys sttnfijuoja laikraš
čius apie Trumano pasakytas mintis, kurios ypa
tingai paliečia Italiją. Tas stiprina Europos tau
tas prieš raudonuosius.

v •

I 
I

reigas Lyone, Marselyje, 
Prancūzijoje ir Helsinky
je, Suomijoje. Prieš ant
rąjį karą atkeltas į Pary-

Lietuvą!"

Stassen'as Laimėjo Pirmi- 
Balsavimus Msconsin 

Valstijoje
m-

žiu tano paskirtas amba- gai dirbti mūsų brang‘°s zių, tapo pasKirtas amoa T-vvn-fi lahlli Too.„ 
sadonaus patarėju u* se
kretorių. Mr. H. S. Fuller
ton yra lietuviams labai 
palankus ir kuo galėda
mas jiems padeda.
bai^sVlLal“ 8usirinksime >
tetą Šveicarijoje. Ji lais-Į gį ^įį

Tėvynės labui. Tegu būna 
linksmas lietuviškas pa
vasaris ir šv. Velykų var
pai parneša Jums linksmą 

i naujieną, kad Tėvynėje 
■ atgauta laisvė. Tada mes

aJung. Tautas naudoja 
savęs 

gyrimą ir demokratinio
keltų savo radio stotį iš kaip garsiakalbį, 
keltų saco radio stotį iš gyrim3 jr —--
Sovietų Rusijos zonos, ku-įPasauk° šmeižimui”.
keltų saco radio stotį iš

MASKVA PEREME NACIŲ 
KARO MASINĄ”

ri randasi penkios my-i 
lios į vakarus nuo Tulln' 
aerodromos.

Jeigu Rusija nepakeis 
savo nusiteikimo,

Hitlerio Bendras 1939 
Metais

Kovo 31 d. posėdy Uk- Vokietijos

New York (LAIC) — slaptosios vokiečių sovie-
Talk” balandžio tinės armijos štabas — 

fuer
Tam1

Šį mūsų pasveikinimą 
maloniai prašome Gerbia
mą Tarybą perduoti: Ben
drajam Amerikos Lietu
vių Fondui — “Balf”, Po
nams Lietuvos Ministe- - 
riui ir Konsulams Š. Ame
rikoje ir visiems lietu
viams.

Reiškiame pagarbą 
Venezuelos Lietuviai. 

1948, kovo 22 d.

vai vartoja anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbas. Į 
Jungtines Valstybes ji at
vyko 1941 metų pradžioje.

“Plain Talk” 
numery korespondentas iš Zentralvervaltung 

praneša apie das Neerervvesen. 
sistematingai darbui vadovauja Schrei- 

" i kariš- nėr (prieš tai gyvenęs A- 
ką apmokymą ir vokiečių merikoje ir redagavęs vo-

tai rainos atstovas apkaltino Į maskoliu
Milwaukee, Wis. — Ha- Jung. Valstybės bus pri- Angliją ir Prancūziją, vvkdoma vokiečiu

rold E. Stassen, buvęs Mi- verstos perkelti radio sto- kad ios 1938 m. Čekoslo- t - ■
jl į. t ..iu.il.... «________ _________ y* 1 ! 1 • - • * j • c*pm*v<*J ** »vmvv4i| uivimvjv x vvaug<»<yo vv-

s vis o vakiją įsdayusios ir par- karįnįn išradimų panau- kišką laikraštį) ir Zeisser 
non ižo- davusios Hitleriui. Taip dojimą I (jo oficialus titulas —

nesota gubernątorius. pir- tį į aerodromą. . 
miniuose balsavimuose iš atrodo, kad rusai nori izo- 
27 atstovu į Respubliko- liuoti Vakarų okupacijos 
nų Tautinę Konvenciją (valdininkus Viennoj. kaip 
laimėjo 19 atstovų. Gen. kad jie daro Berlyne.

Aštrūs Žodžiai Saugumo
Tarvhni

■ ■ ■ b m jnv*------------

mes tada buvom priversti 
padaryti skaudžią nuolai
dą, nes nebuvom pasiruo
šę karui”
mas apgailestavo Prancū
zijos atstovas Parodi. Ta
čiau — tęsė jis
1939 m. Prancūzija išėjo į

atsikirsda-

kai

Mažas Dideliam Kerta tvirtinę. Tuo ji venai užsi- 
j tarnauja visų Maskvos 

(LAIC) — Čili, iškelda- pavergtųjų tautų ir viso 
i Saugumo Taryboj! demokratinio pasaulio pa-ma Saugumo 

kaltinimą prieš Sov. Rusi<garbos ir gilaus dėkingu- 
ją dėl Čekoslovakijos ne- mo.
priklausomvbės išplėšimoj T • i* i a ėmėsi ne tik garbingo, bet ’di įzilIuS AęreSOriUS 
ir drąsaus žygio. Ji yra < 
mažas penkių milijonų Rusiją išvedė 
gyventojų kraštas, o prieš svyros. Jos atstovai Sau- 
pasaulį apkaltino 200 mil. gurno Taryboj — Gromy- 
gyventojų turintį bolševi- ko ir Tarassenka — nega- 

1 kaltini- 
ir pa- 

rusiško žo- 
“Chalu- 

padriačikai, pastu-

į (jo oficialus titulas — 
Pagal tuos davinius, a-Sak8onijo8 P°licij°8 virši' 

merikiečiai, evakuodami nul,as' *, ...
Tiuringiją ir Saksoniją X18.1. karlsko a”zia“8 
1945 m. vasarą. Gen. Ei-™kle< lal .suregistruoti. 
senhower įsakymu perda-’/auau,omaae .
vė rusams milžinišką V-2 „ SavienJ‘“t S°-
rakietų gamybos požemi- iclalstUi Part!JOS„ (k2“U’- - - -- - nistų fronto) “sportinio
mjSi'įmOTią. Driftų fa-!aukl?įtmo kursus”, t. y. 
brikų maskoliai iškėlė į į^81 lavinama ir in- 
Uralo sritį, dalį paliko ;doktr?nuoJama: B“v« ka: 
vietoje. Harz kalnuose rln“!kaI 
pernai pagaminta 2000 
“jet fighters” lėktuvų. I 
Dresden - Ubigau dirbtu
vės gamina laivus Balti-; 
jos laivynui.

-- tamf-prieš HitterMai So41«4abri.k* kal? g-i 
vietų Rusija su juo suda
rė slaptus susitarimus, 
pasidalino Lenkiją, teikė 
paramą, virto Hitlerio ag
resijos talkininku. Pran
cūzų tauta jaučiasi sko
linga Čekoslovakijai ir ne
gali sutikti kai šiandien 
jos laisvė vėl trypiama.I UI I I L W I U* w I Vw v I I Ui w J k/M AdAO V Vz V V A VA J < * __ # #

Čekoslovakijos byla So’v. Tai taiklūs ir aštrūs ka>ti-i
iš pusiau- nimai bolševikiniam agre-

kinį milžiną. Tą kolosą, lėdami užginčyti 
kurs jau paglemžė kelioli- mų. ėmėsi koliotis 
ka kraštų, kurs visur, ne-įleido darban 
išskiriant nė pačios Čili, dyno įmantrumą, 
turi aklai ir fanatiškai į 
jam atsidavusias “penk-

jai.
chai, prikaščikai” ir pana-

šoriui.
Kaltininką Reikia 

Demaskuoti
Kanada ir Sirija pasiū

lė, kad Saugumo Taryba 
sudarytų Komisiją dema
skuoti Pragos pučo kalti
ninką. Jis esąs žinomas.

VenCZKVOS LKTImil 
f— avemna

-Iš 
jau

New York (LAIC) 
tremties į Venezuelą 
jersikėlė netoli šimto lie
tuvių. Vasario 16-tos mi-!Valencia.

REIKALAUJAME LAISVES 
VISOMS EUROPOS. IR 

AZIJOS TAUTOMS
I smulkias ankietas. Lai
vyno karininkai ir tekni- 
kai po to buvo pašaukti 

i “fiziniam lavinimui”. Spe- 
Fabrikas cialius kursus aviacijos 

veteranams surengė Koe- 
lai^nurme- nigsbrucke’ Prie Oreade- 

no, kur ir tankų karinm- 
____ , išimtinai kai t0,iau apmoko™*- Lai- 
Tas pats Lenki- 7"° Personalą pasiuntė 

ginHrgamyba“tentai^;lė 1

(apie 
Zlatoustą,

j garvežius ir
džiagą. Visi lėktuvų fa
brikai gamina i 
^T/čekOTlorakij^'-iS^n^u^de, karininkus

i

tąsias kolonas” — komu- šūs rusiško kiemo žodžiai Aišku, kad be prievartos 
nistų partijas, kurs ruo
šiasi šuoliui ir grąso pa
vergti visą pasaulį. Ir tam 
milžinui mažoji C.'.'. „_____„___ _______ __ ______________
tingai ir drąsiai sako aš-!Vertėjai prakaituoja ieš-’sprendimą, Saugumo Ta
trų teisybės žodį, beria kodami jiems prancūziškų rybai reikia 
nenuginčijamų

nuolat išsprūsta iš abiejų Čekoslovakija per vieną 
sovietinių diplomatų lūpų, naktį negalėjo iš demo- 
iJie daugiausia taikomi Či-, kratinės virsti policine 

Čili ryž-’li vyriausybės adresu J valstvbe. Tačiau darant

Sovietams.
Uralo kalnuose 

Molotocksą, i 
Sverdlovską ir Čeliabins- 
ką bei Nižnij - Tagil) ma
siniai gaminami ginklai: 
priešlėktuvinės patran
kos, sunkiosios patran
kos, lėktuvai ir tt.

1946 m. Berlyne įsikūrė

Štetiną, ir Charkovą. Tan- 
sutelkėkarininkus

I

turėti gali- 
atitikmenų. mai daugiau įrodomosioskaltinimų ir angliškų ir reikalauja konferenci

jos antradienį, balandžio 
13 d.

u^MiioiyaoioLa 1 Tuo pačiu. metu šešių
'ja, kitus kaltina, tad jįjManhattan autobusų lini- 
i reikia priremti prie šie-j jų ginčas neišspręstas ir 
;nos. Tas pasiūlymas bus!

■ svarstomas sekan č i a m
Saugumo Tarybos posėdy.

medžiagos. Kaltininkas 
neprisipažįsta išsisukinė-

Transporto Unija Reikalau
ja Konferencijos Su 

K • •_______ •

konferencijos 
kompanijo-

Jungtinių Tautų posėdyje Lake Success, New 
Yorke buvo įnešta pasiūlymas svarstyti Čeko
slovakijoj įvykusį raudonųjų pučą. Tas klausi
mas buvo toks gyvas, kad 9 prieš 2 balsais buvo 
Į1 rauktas į dienotvarkę.

New York, N. Y., bal. 8 
— Transporto Darbininkų 
Unija (CIO) lokalas 100 
reikalauja 
su autobusų
mis algų, darbo valandų 
ir darbo sąlygų klausi
mais. Unijos pirmininkas 
Austin Hogan .pasiuntė 
laiškus
Transit Korpor a c i j a i, 
Nevv York City Omnibus 
Korporacijai ir Fifth A- 
venuc Coach Kompanijai

Third Avenue

“Sovietiško barbarizmo 
ir prūsų karinių tradicijų 
suderinimas ir apmoky
mas Prūsų Raudonoje 
Armijoje tikrai reiškia 
pavdjų civilizacijai, ne- 
menkesnį kaip Hitleriz- 
mas” — baigia pranešimą 
“Plan Talk” korespon
dentas.

i

nesitiki išspręsti pirm ne
gu miesto mayoras 0’- 
Dwyer sugrįš iš Califomi- 
jos. Kaip žinoma, autobu
sų kompanijos reikalavo, 
kad leistų pakelti 5 centų 
mokestį už kelionę, bet 
mayoras pasipriešino. Da
bar, kada darbininkai rei
kalauja pakelti algas po 
30c. į valandą, tai kom
panijos, nepakėlusios mo- 
kesties už kelionę, nesu
tinka kelti ir algų.

Mayoras O’Dwyer, ku
ris yra nuvykęs pas savo 
brolį į EI Centro, Cal., nu
sprendė sutrumpinti savo 
ten buvimą ir grįžti sek
madienį į namus, kad 
kaip nors išvengti trans- 
portacijos ’darbi ninku 
streiko.

Zymiai PicMčjo Kfthrikę 
SW8ib AMKoje

Roma — Visoje Afriko
je katalikų skaičius žy
miai padidėjo per pasku
tinius metus,,ypač vienoje 
valstybėje — Belgijos 
Kongoje.

Iš 14 milijonų gyvento
jų, yra virš 4 milijonai 
katalikų, o tik pusė mili
jono nekatalikų krikščio
nių. Kunigų skaičius taip
gi padidėjo.

Per vienus mct,us de
šimts naujai įšventintų 
vietinių ir 71 atvykusii 
misijonierių kunigų. Iš vi
so yra 1700 kunigų, 354 
klierikų penkiose semina
rijose. Dabartiniu laiku 
yra steigiamos Pasaulie
čių Misijų Rėmėjų kuopos 
paremti gyventoji! atsi
vertimą.

New York (LAIC) — Pressmen’s Unija priims į 
Tokiu šūkiu š. m. balan- savo 
džio 11 d., 2 vai. po piet, kuriuos universitetas pa- 
Manhattan Center, Nevv skirs tęsti mokslus ir da- 
Yorke, įvyks masinis su-įlyvauti susirinkimuose ir 
sirinkimas reikalauti lais- į pasitarimuose bei spren- 
vės visiems Sov. Rusijos į dimuose kilus įvairioms 
pavergtiems kraštams.

Jį organizuoja Ameri- ‘ 
kos Lenkų Draugijų Ko- ir manoma, 
mitetas 1 
šioms 
pėms: 
Bulgarų, Kiniečių, 
Estų, Graikų, Italų, Lat-:kaį kuriuos 
vių, Lietuvių, Prancūzų, 1-1 “ 
Rumunų, ir t.t. Pagrindi
niu kalbėtoju bus senato
rius Styles Bridges, kurs 
pasakys kalbą tema: “Pa
saulis negali būti padalin
tas į pavergtąjį ir laisvą-į 
ii”

Pranešime spaudai apie 
tą mitingą tarp kitko sa
koma: “Prieš kurį laiką 
dar buvo net bijoma užsi
minti apie Baltijos kraš
tus. Ir prez. Trumanas tik 
nesenai viešai juos pami
nėjo nurodydamas Sovie-: 
tų užvaldytus kraštus. į 
Valstybės Departamentas; 
po to viešai pareiškė, kad! 
tie kraštai skaitomi ne-i 
priklausomais ir JAV nie< 
kad nepripažino jų inkor
poravimo į SSSR. Pareiš
kimų jau užtenka. Reika 
laujame veiksmų, 
jos.”

ofisus studentus,

: problemoms.
Tai ypatingas parėdy- 

_____  __ , kad su- 
’ talkininkaujant ;lauks dauS gražių pasek- 

tautinėms gru- •
Albanų, Austrų, ----------------

Čeku i Jūs galite apgaudinėti 
i. • ( žmones visą

; laiką, arba visus žmones 
j kai kurį laiką, bet negail
ite apgaudinėti visų žmo
nių visą laiką. Lincoln.i

I t

DartMnkiĮ Bnija įsileis 
Studentas Pasimokyti

Chicago — Studentams, 
užbaigus Loyola Universi
tetą, bus duodama proga 
pasimokyti apie santykius 
tarp darbininkų ir darb
davių. Web Printing

John L. Lewis, United 
Mine Workers preziden- 

itas. Jis išvedė angliaka
sius pašvęsti ir iš kompa
nijų derasi senatvės pen
sijas. Traukiniai dėl sto- 

ikos anglių praretėjo kur
savę ir kaikurios dirbtu
vės uždaro duris. Ameri
koje viskas galima tik rei
kia prisitaikyti prie de
mokratijos patvarkymų.
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Ar žinai, ką religija tau do; aš bijau tik Dievo: ta- 

duoda? Kertinį akmenį me yra visa mano stipry- 
tavo įsitikinimams ir išti- bė!” I
kilnybę principams! Argi j “Tame yra visa mano 
tai tavęs nežavėtų? stiprybė!” Taip! Religi-

Pyrrus pasiuntė sau na- niai įsitikinimai iš tikrųių 
tikimą žmogų Cinea, kad duoda žmogui nenugali- 
šis papirktų senatorių Fa- mos drąsos, duoda būdui 
bricijų. Cineas grįžo atgal atsparumo ir ištvermės, 
nieko nepešęs: “Pone, len- Jau Ksenofonas sakė: 
gviau saulę iškreipti iš sa- “Tos tautos ir tie miestai 
vo kelio, negu Fabricijų yra stipriausi ir išmintin- 

; išvilioti iš garbingo ta- giausi, kurie pamaidžiau- 
ko!” į si”. Ir priešingai, ko Die-

Plačiai sklinda doro vas nevaldos, tą valdo vi- 
žmogaus garbė! Ir keno si, kas panori, 
patvarumu ir garbingumu Ar žinai, ką tikėįimas

Pagalvok apie 
kompozitoriaus 
prisipažinimą,

'deimantas irgi anglis, bet' 
koks d'de’is tarp jų skir
tumas! Siela Lc religijos 
yra tamsus, šviesai jau
trus, juodas anglis; tuo 
tarpu religinga siela yra 
skaidrus, blizgąs deiman-; 
tas, kuris godžiai geria 
Dievo malonės spindulius 
ir džiaugsmingai juos vėl 
išleidžia, 
didžio 
Chopin’o
kurį jis pasakė paskutinę 
gyvenimo valandą. Leng
vapėdiškų prancūzų drau
gijose Chopin’as neteko 
tikėjimo. Jau sergantį ap
lankė kartą jo jaunystės 
draugas, kuris buvo tapęs 
kunigu. Seno draugo žo
džių sujaudintas kompozi
torius grįžo prie pamesto 
tikėjimo, ašarotomis aki
mis sukalbėjo tikėjimo iš
pažinimą ir bučiuodamas 
kryžių pa~>.Aac. x ik ua-

Pranys Alšėnas
3

Gaude ui paskutiniai “paukščiai”

Rūsų lėktuvas — “kovotojas” — visai netoli Ber
lyno susidūrė su transportiniu anglų orlaiviu, atlėku
siu iš Londono ir jau besileidžiančiu į Berlyno aero
dromą. Susidūrimo pasekmės tragiškos. Transporti
nis orlaivis užsidegė ir visi pasažieriai — jų buvo 
14 — žuvo. Rusų “kovotojas” taip pat krito žemyn ir 
jo pilotas, jaunas karys, užsimušė.

Toks nelaimingas atsitikimas dar daugiau įtem
pė ir taip jau perdaug įtemptus rusų - alijantų santy
kius, nes visos to įvykio smulkmenos ko aiškiausiai 
parodo, kad rusų orlaivis tiksliai pasipainiojo sker-įį]jį^t® L 
sai kelio anglų transportui. Prieš nutūpdamas, anglų kurio’garbės 
orlaivis skrido neaukštai — apie 500 pėdų — nuo že-' - _  _
mės. Ir štai nežinia iš kur atsirado karinis Sovietų greįt kintančiomis filoso- kad linksmi, 
aeroplanukas ir nėrė po apačia anglų laivo. Užkliudė,fiškomis idėjomis, « ai™ *uuu, o ,
jo sparną, ir katastrofa buvo neišvengiama. Tai įvy- trumpai tetrunkančia pa- Į tikro laimingesni už tave, skausmai. Štai 
ko dienos metu, apie antrą valandą po pietų. Dauge-;sauiėžiūra L_‘ - « • * .
lis žmonių tai matė ir negalėjo atsistebėti Sovietų pi- Dįevo dėsniais? 
loto poelgiu. Britanija pareiškė Maskvai protesto ir( y— 
pasibaisėjimo notą. Tokie dalykai tai tikra karo pro- mo~įQklėse 
vokacija. Tačiau Maskva nuolankiai atsiprašė ir pasi- telė religija 
žadėjo, kad panašių įvykių daugiau nebebus. i pakelti nelaimes

Kaip visa tai suprasti? Ar čia Kremliaus noras trybe atremti 
ištirti, koks smūgis reikalingas karui išprovokuoti? 
Ar tik asmeninis kokio sufanatizuoto komjaunuolio 
“žygdarbis”? O gal Sovietų lakūnas buvo girtas ir ne
nusimanąs, ką daro? Į tuos klausimus nėra galimy
bės tiksliai atsakyti, nes visi katastrofos dalyviai yra 
žuvę. Tas daug palengvina Maskvos uždavinį pasitei
sinti. Lakūnas žuvęs, tad atpuola reikalas jį nubaus
ti. Ir šiaip jau labai paranku visą kaltę ant negyvėlio 
suversti. Ar maža neatsakingų orlaivininkų ne tik 
Rusijoj, bet ir visame pasauly?

Tačiau Sovietų’ viršininkas Berlyne, xgen. Soko- 
lovskij, užtikrina, kad panašių incidentų daugiau ne- 
beįvyksią. Tai reiškia, kad tokių “incidentų” gali
mybė yra jo žinioje. Pareiškimas, kad tas įvykis ne
buvo suplanuotas, atrodo kaip paprastas bolševikų 
išsisukinėjimas. Bet, antra vertus, siūlosi ir šitokia 
galimybė: fanatiškas jaunųjų komunistų užsidegi
mas nedelsiant pradėti kautynes su “kapitalistiniu” 
pasauliu. Tų fanatikų manymu, Sovietų Rusija pilnai 
pajėginga pasigrobti visą sunegalėjusią Europą. Kam 
dar ilgiau belaukti? Patogiausia pulti dabar, kol Mar- 
shallo planas dar nepravarytas. Ir pats gen. Sokolovs- 
kij, gal tos pačios minties, nes paaiškėjo, kad ir pir
miau rusų avijacijos buvo kėsintasi “netyčia” susi
durti su Amerikos orlaiviais. Tokie pasikėsinimai 
vargu beįvyko be Sokolovskio žinios. ___  r__________

Bet Kremlius savo atsiprašymu aiškiai pasisako,iro^us ir padėkojo, kad jis {kuriam 
kad kol kas ta provokacija jam visai neparanki. Lyg b"s,ingą nakti Pa^,"eruP'> 
atrodo, kad Sovietų armijoj esama trumparegių sufa- bę"*“Sįre'1 
natizuotų elementų, kurie stumte stumia mešką į pra- jasis generolas._
žūtį.

Ligi šiol daugelis nacių cko” pavarde pasivadinę - 
vadų jau pakibo kartuvė- tuojau po kapituliacijos, 
se, kiti tebelaikomi kalė ji- Tai buvę po to, kuomet 
muose ir laukia savo ei- vokiečių ir šveicarų spau- 
lės, laukia tinkamo atpil- doje buvo paskelbta, jog 
do už žiaurius savo dar- jie žuvę esą. 1945 m. pa
bus, už nusikaltimus žmo- baigoje, pagal suklastota 
niškumui. Tačiau buvo ir pavardę, jie buvo atleisti 
yra tokiu iš jų tarpo, ku- iš vieno sovietų lagerio ir 
rie ligi šiol gudriai lavi- atsirado Bebenhausene, 
ravo ir vis išsisukdavo Vakarų Vokietijoj, 
nuo teisingumo rankų. Apie paskutiniąsias ko

štai, prieš mano akis vas Berlyne, Frau Scholz- 
naujausias numeris vo- Klink su išdidumu pasisa- 

> “Fraen- kė, kad ji tose kovose ko- 
Tag”, kuriame vojusi kaip ištikimas 
apie naciškojo “Fuehrerio” karys. Esą

kiečių laikraščio 
kischer 
rašoma

Į Reicho moterų vadės Ger- tuo ji ir dabar didžiuoja- 
trudos Scholz-Klink ir jos i ' 'si, kad ji galėjo dėl ‘Fueh-

bar aš pasiekiau laimės vyro buv. SS-Obergrup- rerio kovoti...

I
šaltinį!”

Ar žinai, ką tikėjimas

nenfuererio Heissmeier’io 
areštavimą.

Tikiu, kad “Darbininko”

Jos vyras, buv. SS- 
Obergruppenfuehreris He- 
ismeieris, Berlyne buvęs

.mes galėtume labiau pasi- tau dar duoda? Vidujini tau dar duoda? Paguodą J skaitytojams bus įdomu Hitlerio asmeninės apsau-
negu to jaunuolio, ramumą, tikrąją taiką ir sunkiomis dienomis. Būti;patirti kokiu būdu pana- gos vyras ir paskutinio- 

s ir būdo su- tikrąjį sielos džiaugsmą, žmogum — reiškia kentė-|šūs nacių “paukščiai” ligi mis dienomis gyvenęs 
» neareštuoti ir “Fuehrerio bunkeryje”...

į “Jis privaląs mirties bau
sme būti nubaustas už sa

iki šių metų vasario pa- vo praeitį” — taip teigia 
gyveno kalbėtojas baig damas 

t baigdamas

’ Į pratimas yra pagrįstas ne Gal būt nekartą galvojai, ti. Skausmas neaplenks nė šiol išliko
„ ---- 1, lengvabū- tavęs. Tave dažnai pri- kaip pavyko juos išaiškin-;
ne ■ džiai tavo draugai yra iš slėgs kūno, o net ir sielos ti.

. i mirt tavo
bet amžinojo Gal ir tu turėjai tokią mylimas draugas. Štai > baigos, ramiai ~-------- j—

mintį, kurią pasakė kartą motina jau keli mėnesiai Į sau viena porelė Beben- kalbėdamas 
Kritiškiausiose gyveni- vienas mano mokinys: nekelia iš lovos, ir tu nie- hausen’e, Tuebingen’o ap- savo pasikalbėjimą, 

viena vienin-į “Kartais klausiu save, ar ko negali jai pagelbėti, skrityje (Prancūzų zonoj) 
Hunzla -ia<rz\o ič iriazi varto lznvnti ir> rmnRduoda jėgos iš viso verta kovoti ir štai sugalvojai gražų pla- 

ir kan- grumtis. Diena iš dienos ną, ir paskutinį akimirks- 
ištikusius nugaliu blogus savo palin- nį jis žlugo. “Ieškok pasi- 

smūgius. Pasvarstyk šito- kimus, diena iš dienos linksminimų!” — patars

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

12.

Saviškiai!
Eugenija pirmiausia jų pasigedo. Jau iš 

pat ryto jai parūpo, kur yra Aldona, su ku
ria pąprasdavo anksti pasisveikinti. Negalė
dama greit jos surasti, Eugenija pradėjo 
nervintis, niršti, nekantrauti, pagaliau jau 
visai susirūpinus ir nusigandus, susigaudę 
Grūzdą ir jam pareiškė savo nerimastavimo 
priežastį. Pasirodė, kad ir Grūzdas buvo to
kioj pat padėty, nes negali savo Alenos su
rasti. Tada abudu užklupo Izę Laukaitę, 
klausinėdami, kur dingo visos trys draugės, 
nes ir Emilijos Brūzgaitės negalėjo surasti. 
Žliumbdama tai iš pykčio, kad “ponios” nie
ko apie savo žygį jai nesakė, tai iš gailesčio, 
kad jos kažinkur dingo, Izė pareiškė nieko 
apie jas nežinanti. Tuomet Grūzdas kibo į 
sargybą, kuri tik nustebo, kad ponios galė
jo kur išvykti, nes jos sargybai nieko nepra
nešė. Tik viens nebuvęs sargyboje partiza
nas, rodos, matęs išeinančias iš rūsies tris 
moteris.

> Taigi, nacių ir fašistų 
ir abu dirbo lempų gaub- nusikaltėliai jau baigiami 
tuvų fabrike, 
tyliai, todėl mažai kieno reikiamo atpildo, bet kada

Jie gyveno sugaudyti ir jie susilauks

atkreipdavo, raudonojo totalizmo ek- 
vadino Stun- zekutoriai bus sudrausti 

ckenrock pavarde ir tuo ir atsistos prieš teisingu- 
Baisi sniego audra ' aplinkui daugybę jaunuo- ną, teatrą, eik į sueigas!” į pavadinimu ruošėsi perei- mą už baisius savo dar- 
iori >£i>-an_!ii>i Ulinio nioiri. Bet visa veltui! Tave pa ti per denacifikacijos į- bus? Štai, paskutiniajam

lengvapėdiškai guosti gali tik Tas, Kurestaigą. Deja,... toji polici- “Minties” numeryje rašo- 
“ !ja... Amerikiečių “securi- ma, jog gautos patikimos 

lai- Kur tad rasti paguodos? ty” organai, dirbdami žinios iš Lietuvos aplinki- 
Ten, kur jos ieškojo Na- kartu su prancūzų polici- niais keliais, kad pr. me- 

vo- tų gruodžio 28 d. vėl pra-

ir dėmesį 
kį atsitikimą. Napoleonas' stengiuos būti kūklus ir tau tokiais atvejais tavo Jiedu save 

____ Z* J____________**______ -B r_____’__________________ A______A_________________________ A^.. <■ • « « « • -1_________ 1bėga iš degančios Mas- geras, — tuo tarpu matau draugai. — “Lankyk ki- 
kvos. F * * * ’ ’ ’• ’ " '
plaka ligi mirties iškan-lių, kurie nieku nesirūpi- Bet visa veltui! Tave pa-Įti 
kintus jo kareivius; jie.na, kurie I 
vos įstengia kojas pavilk- į leidžia metus po metų, bet šituos bandymus siuntė, 
ti. Tūkstančiai krinta antikūne yra laimingi, 
žemės ir miršta. Paskel- mingi...”

Mielasis! Jei ir tau atei- poleonas ir rado Šv. Ele-i ja ir Wuertembergo 
Nepermatoma ūkana nak- na tokios J 
tis apsupo- likusius karei- mintys, žiūrėk, kad josios apleistas'ir numestas nuo 
vius, o Napoleonas tyliai' tavęs nesuklaidintų. didžiausios žemės garbės 
jodinėja po sniegu apklo- Netikėk, kad Dievą pa- sosto; rado paguodos — 
tą lauką, kuriame rado likusi siela gali būti tik- religijoj. Nelaimių metu 
sau kapą daugybė nar- rai laiminga. Gyvenime mes suprantame Goethes 
šiaušių jo karžygių. _ 
štai jis pastebi, kad 
kaž kur dar žiba silpnutė 
švieselė. Imperatoriaus 

j adjutantas eina į palapi
nę pažiūrėti, kas ten da
iros. “Sire!” — sako grį
žęs. — “Karininkas Drou- 
et dar budi: jis dirba ir 
meldžiasi”. Pasitaikius 
pirmai progai, imperato- 

Irius pakėlė Drouet į gene-

žemės ir miršta, 
biama trumputis poilsis.

kankinančios nos saloje, būdamas visų Į kiečių žandarmerija, susi- dėtas masinis Lietuvos

K.

sutiksi žmonių, kurie yra 
ir sveiki, ir turtingi, ir tu
ri geras vietas, bet kurie 
vis dėlto nėra laimingi. 
Kažin ko jiems dar vis 
trūksta. Ko? Tikėjimo!

"Jei pasaulis norės tave 
suklaidinti, pasižiūrėk tik 
į aukštą dangų, kur žvaig
ždės amžiais nepaklysta.” 

Ruckert 
Žinoma, sielą turi ir tas, 

Dievas visiškai 
kaip ir tu, kurs 

tokią žavinčią sielos didy-Į dorovingai ir religingai 
— atsakė nau-i gyveni, — bet koks dide- 

■ “Aš ne-1 lis yra tarp šitų sielų skir- 
bijau nei mirties nei ba-ltumas! Anglis yra anglis,

Tik 
ten

f

'įdomavo ta “tyliąja” po- gyventojų vežimas į Sibi- 
rele ir... juos areštavo.

Pasirodė, kad tai būta 
virš paminėtų nacių “įži- 
mybių”. Heissmeier’is 
netgi visą laiką su savimi 
nešiodavęsis nuodų am- 
pulę, bet, kadangi naktį 

kurio procen-Įbuvo areštuoti, tai nebe- 
likimo spėjo jais ir pasinaudoti...

Kaip teigia Stuttgarto 
policijos 

kalbėtojas, Frau Schoolz- 
Klink pareiškusi, kad ji ir 
jos vyras “Stuckenbro-
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palyginimo teisingumą, 
kad religingumas yra ra
miais metais surinktas 
kapitalas, 1 
tais gyvename 
smūgių dienas. Nes tik ti
kėjimas moko, kad, pasi- Kriminalinės 
duodant Dievo valiai, pa
keltas skausmas gali būti 
tikroji mums palaima.

Prieš traukdami į karą, 
viduramžių riteriai šlifuo
davo savo kardus į baž
nyčios kolonas. Ką jie no
rėjo tuo pasakyti? Ogi 
tą: “Aš pasitikiu savimi, 
bet pasitikiu ir Dievu!” Ir 
kaip labai toks pasitikėji-

mas Dievu gaivina širdį, 
kaip labai jis stiprina 
svyruojančias žmoga u s 
jėgas! Kas pasitiki Dievu.

rą...
BOLŠEVIKINIS KALO- 

SAS TRAIŠKO 
EUROPĄ

Kol šis mano reporta
žas pasieks “Darbininko” 
Redakciją, tikiu, kad 
skaitytojai jau bus pain
formuoti apie tai, kad 
bolševikinė pabaisa jau 
užgniaužė bent kokį lais
vą gyvenimą ir Čekoslo
vakijoj... Taip ir krinta 
Europos valstybės viena 
po kitos ir jos paminamos 
po purvinu bolševikiniu 
batu...

Čia noriu paduoti “Dar- 
►” skaitytojamstas laimi galingą Sąjun- bininko 

gininką ir kovoja jau ne šiek tiek smulkmenų kas 
be vienas. Tęsinys 5-trnne pusi.

— Kur? Kada? — įsikibo jam į rankovę 
Grūzdas.

— Šį ryt anksti. Jos nuėjo ta kryptimi, — 
parodė į kalnus.

— Kodėl tu niekam nepranešei? — sugrie
žė dantimis Grūzdas.

Partizanas tik pečiais patraukė.
— Kas čia ypatingo? Jos gana dažnai ei

davo ten pasivaikščioti.
— Bet šiandien jos nebegrįžo! — šūktelė

jo Grūzdas.
Partizanas vėl pečiais patraukė, šiuo 

kartu pusėtinai nustebęs dėl Grūzdo susijau
dinimo.

— Gal kas atsitiko?
Grūzdas vos susilaikė nedrožęs jam per 

ausį. Tik garsiai sudejavo.
— Mano žmonelė, mano žmonelė!
— Kas yra tamstos žmonai? Ar serga? 

Atsigrįžo — nugi kapelionas.
— Blogiau, tėveli. Ji kažkur dingo.
— Kur ji galėjo dingti? Rūsis ne koks 

didmiestis, lengva surasti.
— Taigi kad iš rūsies ji išėjo. Ir nebe 

viena. Jos trys išėjo, ir jau apie trys valan
dos, kai nebegrįžta. Prisibijau, kad kas ne
būtų atsitikę.

— Su blogais nuotykiais susidurti dabar 
pigu. Bet — ar gi tamsta būtum vedęs?

— Taip... tai yra... vadinasi, kaip ir vedęs.

— Ką?! — rūščiai susiraukė Kapelionas. 
— Paaiškink, sūnau, ką tai reiškia.

— Mes pamilom viens kitą...
— Ir apsivedėt? Kada ir kur?
— Palaukit, tėveli. Vieną kartą mudu at

siradom mirties pavojuj ir davėm sau žodį 
pirmąja proga apsivesti. Ji karštai meldėsi, 
ir Dievulis mus išgelbėjo.

— Labai gerai, bet ar apsivedėt?
— Dar neturėjom progos.
— Neturėjot progos? O kiek dienų jūs 

čia esate? Ar jums reikia katedros? Ar čia 
nėra koplyčios? Ar aš ne kunigas? Įsimylė
ję ir taip gyvenat?...

— Bet mudu kaip brolis ir sesuo.
— Žinom, žinom tą pasaką. Kaip brolis ir 

sesuo... O kam vadini ją žmona?
— Vadinasi, busimoji žmona.
— Na, tai tą busimąjį laiką tuojau su

trumpink ir ko greičiausiai apsivesk.
Grūzdas iš džiaugsmo siekė ranką kape

lionui bučiuoti, bet kapelionas nesileido.
— Klausau, tėveli.
— Taigi žiūrėk. Matau, kad esi tikslus vy

ras, ne koks apsimetėlis. Tik ji gal savo mer
gišką politiką varinėja. Taigi jai pasakyk, 
kad kapelionas liepė apsivesti.

Šiuo kartu Grūzdas smarkiai sugriebė 
kapeliono ranką ir prievarta ją pabučiavo. 
Kapelionas pamiklino alkūnę, kad atsigautų.

— Ale ir tavo delnas kaip kokios replės. 
Maniau, kad alkūnę man išnarysi. Dabar 
matau, kad turi tikrą intenciją apsivesti. 
Taigi nedelsk. Atleisk, brolau, kad tave su
trukdžiau, bet pats gi žinai, kad čia svarbus 
dalykas. Dabar bėk jos ieškoti. Aš pasimel
siu, kad sveiką parsivestum. Ir nevadink ją 
žmona, kol apsivesi. Na, Dieve padėk lai
mingai.

— Dėkui, tėveli!
Ir vikriai ant užkulnių apsisukęs, Grūz

das bėgte bėgo savanorių ieškot. Nesunku 
buvo jų surasti. Išgirdę, kad gali būt pro
gos su bolševikais susikauti, visi, kiek jų 
ten buvo partizanai į savanorius pasisiūlė. 
Nusibodo jiems be darbo triūnyti. Tačiau 
Grūzdas negalėjo visų imti. Išsirinko tik 
septynis vyrus. Reikėjo tik gauti viršininko 
leidimas. Išgirdęs, kokiu reikalu Grūzdas 
nori daryti žygį, viršininkas davė leidimą 
daugiau vyrų pasiimti. Bet Grūzdas užtikri
no, kad septynių užteks.

— Kaip sau nori, — tarė viršininkas, — 
bet jei prireiks pagelbos, aš turėsiu ją pa
rankiui.

Grūzdas nuoširdžiai jam padėkojo ir, nė 
momento nedelsdamas, išvyko su savo bū
reliu nurodyta į kalnus kryptimi. Karšti 
Eugenijos linkėjimai ir dar karštesnė mal
da juos palydėjo.
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yra ruošia- 
jauni ir senes- 

galės linksmai 
Komisija daug 

parengimas pa-

MORTON, MASS.
Beliko tik viena savaitė iki 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
parengimo — “reunion”, kuris 
pyks šeštadienio vakare, ba
landžio 17 d., Norwood Junior 
High School svetainėje. Wa- 
shington St.

Pirmą kartą toks parengi
mas — “reunion” 
mas, kur visi, 
nieji, bendrai 
praleisti laiką, 
dirba, kad šis 
vyktų.

Programa bus graži, įdomi ir 
įvairi. Pirma dalis susidės iš 
dainų ir kitokių pamarginimų, 
o antroji dalis — šokiai, gro
jant puikiai orkestrai.

Kleb. kun. F. E. Norbutas ir 
Komisija kviečia visus vietinius 
ir iš kitų kolonijų atvykti į šį 
gražų parengimą, o atvykę ne
sigailėsite, nes tikrai linksmai 
laiką praleisite.
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SVEIKINIMAI!

Nonvood,

Milk & Cream

350 Lenoz St,

Tel. 7-0084W

ine MMcm Dury

Mass.

g . < . _ *

SVEIKINIMAI!

BROOKLYN, a t

Komisija taipgi kviečia visus 
iš anksto įsigyti įžangos tikie- 
tus ir parduotų knygučių tikie- 
tų galiukus sugrąžinti tiems 
asmenims iš kurių gavote kny
gutes, o kurie dar neturite ti- 
kietų knygučių dovanoms, tai 
paimkite. Jų galite gauti pas 
Komisijos narius.

Dalyvaukime šiame parapijos 
parengime ir pasirodykime ki
tataučiams. kad ir mes lietu
viai mokame suruošti gražius 
vakarus su gražia ir įdomia 
programa. Žvalgas.

Sekmadienį, balandžio 11 d., 
laike 8 vai. ryto šv. mišių šv. 
Vardo draugijos nariai priims 
bendrai šv. Komuniją.

Tą pačią dieną daug Norwoo-Į 
diečių vyks į Brockton, Mass. 
dalyvauti Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselių Vienuolyno Rėmė
jų seimelyj. p. B. Adomaitienė. 
Rėmėjų skyriaus pirmininkė, 
žadėjo vykti iš vakaro.

j

Sekmadienį, bal. 4 d. kleb. 
kun. F. E. Norbutas ir klieri
kas Antanas P. Kneižys daly
vavo 40-ties Valandų atlaidų 
užbaigime Šv. Roko lietuvių 
par. bažnyčioje. Brocktone.

A. t A. 
POVILAS BERNOTAS 

Manchester, Nj H.
Kovo 18 dieną mirė ilgai sirgęs Povilas Bernotas, ' 

gyv. 341 Amherst St. Paėjo iš Lietuvos, Kėdainių 
apskr., Pociūnėlių par., Sirūtiškių kaimo. Jau buvo pa
gyvenęs žmogus, apie 50 metų pragyvenęs šiame kraš
te. Jis skaitomas vienas pirmųjų lietuvių apsigyvenu
sių šiame mieste. Buvo pašarvotas Latender & Derry 
laidotuvių koplyčioje.

Palaidotas iškilmingai kovo 21 d. iš Šv. Juozapo 
Katedros šv. Juozapo kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime jau senyvą savo žmoną 
Saliomėją (Kemešytę), keturias dukteris (visos ište
kėjusios), devynius anūkus ir daug giminių.

A. a. Povilas Bernotas priklausė prie katalikiškų 
draugijų, kaip tai: LDŠ 74 kuopos, D.L.K. Vytauto 
draugijos, kurios buvo vienas iš organizatorių ir tos 
draugijos nariai buvo karstnešiai. Taipgi buvo M. A. 
vietinio skyriaus narys. Velionis buvo uolūs katalikiš
kos spaudos, ypač mylėjo laikraštį “Darbininką”.

Šiuos žodžius rašančiam šių metų pradžioje, užėjus 
jį aplankyti, velionis nusiskundė, kad jis dėl silpnumo 
nebegalįs skaityti, bet sakė — “su laikraščiu “Darbi
ninku" nesiskirsiu, kol dar gyvas esu”, ir pasakė čia 
pat prie lovos stovinčiai dukreliai, kad ji pasirūpintų 
užmokėti už laikraštį “Darbininką” iš anksto už vi
sus 1948 metus. Ką geroji dukrelė ir padarė. Gaila 
uolaus ir nuoširdaus “Darbininko” rėmėjo ir LDS 74 
kp. nario.

LDS 74 kuopos nariai giliai užjaučia velionies žmo
nai Saliomėjai ir dukrelėms, o už a. a. Povile-Bernoto - 
vėlę užprašė šv. mišias.

Ilsėkis Povilai Viešpaties ramybėje!
J. A. Vaičiūnas.

Mirus a. a. Povilui Bernotui, LDS Cfentro Valdyba 
reiškia gilią užuojautą likusiai dideliame nulūdime ve
lionies žmonai ir jos šeimai.

j Šios kolonijos veikėjai - veik- žiuoti specialiu bus’u, tai bus 
•’lrpir»Q itin nlotina T ietimi n Po_ —vėjos jau platina Lietuvių Ra- parūpinta. 
,dio Valandos metinio koncerto, 
[kuris įvyks sekmadienį, gegu- 
žės-May 2 d., Jordan Hali, Bos
tone. tikietus. Kviečia visus iš 
anksto užsisakyti tikietus, ku
rių kainos — $1.80 ir $1.20, 
priskaitant valdžios taksas.
VŽ88 lUtePU'UMBMP
anksčiau nusipirkę gausite ge
resnes vietas.

Jeigu atsiras norinčių va-

Callahan’s Nwwood Furntture Co.

Kovo 18 d. mirė Ieva Žukaus
kienė, 76 metų amžiaus, se
niau- gyvenusi Bayonne, N. J., 
o vėliausiai Brooklyne.

Palaidota iškilmingai kovo 
20 d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios šv.. Jono kapuose, 
kur paskutinį palaiminimą su
teikė kun. J. Pakalniškis.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris — Oną Dobrovols- 
kienę, Eleną Lutkus, du brolius 
— Vincą ir Petrą Zaretskus ir 

į seserį M. PenkeviČienę, gyv.

dentai susilaukė naujos sveikos 
dukrelės. Pažymėtina, kad pp. 
Eidentai yra išauklėję dukterį 
ir sūnų, kurie jau pasiekė virš 
20 mėtų amžiaus. Sveikiname! 
p. V. Eidentas daug darbuojasi 
šv. Vardo draugijoje. Taipgi 
yra LRKSA naujai susitvėru
sios jaunųjų kuopos raštinin- 

' kas. bjL

siems vardu BALF vietinio 
skyriaus tariame nuoširdų a- 
čiū.

NET iiayen, tom
Rodė Garsines FUmas

Kovo 13 d., Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje broliai 
Motuzai ir Baleckas rodė spal- 

Bayonne, N. J., du žentus, dvi votas ir garsines filmas, kurios 
anūkes, proanuką ir proanūkę davė kiekvienam progą pama- 
ir daug giminių. tytį tėvynę ir jos gražus so-

Ilsekis Viešpaties ramybėje! dus, miškus ir miestus, kada ji 
_ ____________ i ir nepriklausoma.

Aguona. Taipgi kiekvienam, kuris daly- 
______—I vavo ir matė filmas, aiškiai 

Mirus 4. a. Tėvai Žukauskie- ^® suprasti, kodėl mūsų se
nei, reiA’iame "užuojautą Są- “■ broKai bėgo arba buvo

Velionės šeimai reiškiame gilią buvo laisva 
užuojautą.

užuojauta

jungietei Onai Dobrovolskienei, i i® tėvynės, ir bolševi-
netekus savo brangios mamy-.1^ žiaurumui ir nežmo-
tės, ir taipgi visai Dbbrovols-Įn^^us j1*j’J darbus.

’kių šeimtl | Pertraukose kalbas pasakė
Moterų Šąjttfcgte 2$ kuopa. ’tremtinių padėtį ir bolše-

RVNtAM.
H šv. Rotačtatas draugijos 

šusiriiridmo
—laiandfto -4-d. įvyko draugi- 

i jos susirinkimas, kuriame da
lyvavo būrys narių. Taipgi at- 

įsiltnkė ir kun. J. Matutis ir 
■Seselė Inčila. Kun. Matutis 

J nuoširdžiai padėkojo draugijai, 
I kad.jį prisiminė jo vardadienio 

proga ir dovanėle. Taipgi per
skaitė laišką iš Lietuvių R. K. 

i Federacijos Centro, iš kurio

jai yra skirta kvota 300 dole-

k:

Filmo* Apie Kristaus Kašėtą
Verbų Sekmadienį, pastango

mis Moterų Gildos, parapijos 
svetainėje buvo rodomi judami 
paveikslai apie Kristaus kan
čią.

Moterų Gildos pirmininkė po
nia K. Rutlege savo gražioj 
kalboj pranešė apie naudingus 
gildos darbus ir kvietė visas 
moteris ir merginas prisirašyti 
prie jos.

Garbės žodis priklauso Mote
rų Gildai, kad pasirūpino šias 
filmas parodyti ir be įžangos. 
Taigi ačiū lietuvaitėms. M.

CBROORLYKIY
Margučių Baltas

Per Atvelykį įvyko jau įsi
gyvenęs paprotys rengti taip 
vadinamą “Margučių balių”. 
Už gražiausius margučius duo
damos dovanos. Tikrai reikia 
stebėtis, kad tokių gražių ve
lykinių margučių dar šiais lai
kais moka išmarginti. Dovanas 
laimėjo: 1 — Tekutienė, 2 — 
Marks, 3 — Kralikauskienė.

Už parduotas knygutes dova
nas laimėjo: 1, F. J. McQuinn, 
2, K. Vaitkevičienė, 3, Taber.

Publikos buvo perpildyta sve
tainė, nes viršijo 400 žmonių. 
Nuotaika visų buvo pakilus. 
Gražiai darbavosi jaunos mote
rys prie užkandžių, o vyrai prie 
tikietų ir baro.

Jaunimas smagiai linksmino
si prie geros Peter Lambert 
orkestros.

Kun. A. Petrauskas, kuris 
dabartiniu laiku eina ir klebono 
pareigas, buvo linksmas, maty
damas tokį vieningą parapijie
čių bendradarbiavimą parapijos 
naudai, nes iš šio parengimo 
liks parapijai gražaus pelno.

— ■ii ~
Vestuvės, šį šeštadienį, 5 vaL 

po piet susituoks Juocm Stra
vinskas su Birute šūkis. Ves
tuvių pokilis bus Maspethe — 
Navicko svetainėj.

Geros kloties jaunavedžiams.

vikų žiaurumą p. V. Beleckas. 
Taipgi kalbėjo BALF sandelio 
vedėjas p. Valaitis.

išklausius kalbų, sekė atikų 
rinkimas. Aukavo šie: Po $5.00 
A. Mačienė. $3.00----- 0. Nor-
kuniūtė. Po $2.00 — J. Kun
cevičius, K. Valičkienė. K. Ra
manauskas, J. Adušiūnienė, O. 
Kurkulionienė, A. Tamulevičie- 
nė. Po $1.00 — S. Cvirka, J. 
Kazlauskienė, A. ČiČirkienė, 
Čepokas, A. Kudarauskienė, 
čepokienė, 
Tamulienė, 
Rumskienė, 
Čirvinskas, 
Matonis, Z.

Gedrimiėnė, 
Vaškienė, 

Norkunienė, 
Kazokienė,

Markunienė,

A. 
o.
G.
E.

kurie užbaigė Bovling sezoną sužinojome, kad mūsų parapi- 
kovo 24. jai yra skirta kvota 300 dole-

Hal Abbot buvo vakaro ve- „ų svarbiems lietuvių katalikų 
dejas ir sekanti nariai gavo'ir Lietuvos tremtinių reika- 
trofejas: — kun. D. Pocius už lams. T .aižka-s priimtas ir nu- 
aukščiausį “score" iš visų; Hal 

i Abbot iš vyrų ir Ona Klemiutė 
iš merginų.

Po vakarienės buvo šokiai

Kaip jau pastebėjote skelbi
muose, šių metų koncerto pro
grama bus tikrai įvairi ir gra
ži. Dainuos ir Jonas Tamulio- 
nis iš Nashua. Worcesterio 
chorai, vadovaujami muziko 
Juozo Žemaičio, išpildys gražią 
6MMT* foMgMBp—Arttettlf 'Jo
nas Butėnas taip pat dainuos 
liaudies 
Gilbertas 
muzikos
Lietuvių Tautinių Šokėjų gru
pės ansamblis, vadovaujamas 
mok. Onos Ivaškienės, atgai
vins tautinius jausmus. Dabar 
tik reikia visiems ruoštis ir da
lyvauti koncerte.

^VMWXSW«SWWIV\VVVVWVWWXXWV%VVVV

dainas. Armonistas 
Gailius palinksmins 

kuriniais. Bostono

Keturiolika merginu » mūsų t

J. 
O. 
S. 
O.
J.

K. 
Z.

Vaičaitienė, J. Pikelis, N. Ma
kauskienė, J. Lipkevičienė, J. 
Janušas, M. Vokietaitis, O. Gri
gienė, S. Zaromskas, M. Masiu- 

M. Benevičienė,

720 - 722 IVashington St., Nonvood, Mass.
Tel. — 7-1132

SVEIKINIMAI.'

Mbonf s Package Store

Alės—Wines—Liquors

856 Washington St,

Norvood,

Tel—7-1876
Mass.

parapijos dalyvauja CYO ‘Mar- 
riage Forum’ pamokose, Essex 
House viešbuty, Newark, kas 
antradienio vakarą, per ketu
rias savaites. A. Ė. S.

tarta ruošti “laimės” vakarą 
šiam tikslui. Kad šis parengi-;
mas-pavyktų, kun. J. Matutis lis, P. Lostis,
pirmutinis paaukojo dovanėlę. A. Masiulienė, M. Bakutienė, J. 
Jį pasekė veik visos dalyvau- žurkuvienė, M. Jokubaitė, S. 
jančios narės, už ką priklauso 

ir visoms au-

lURMSON-KĖAIMY.IU
Visi parapijos sodaliečiai lan

kė mūsų bažnyčią po vieną va
landą garbinimo nuo anksto 
ryto iki vėlai vakare per tris , 
dienas D. Ketvirtadienį, i 
Penktadienį ir D. šeštadienį 
prieš Velykas.

į SVEIKINIMAI!

I Guild Wines & Liqiiors
Norwo*>d, Mass,736 HAshington St.,

.......... ...................................... .............

ž Sveikinimai!
g Norwood Laundry Co.

Launderers & Cleaners
* 884 Uashington St., Nonvood, Mass.
' Teis. — 7-0999 — 7-1313

M. Jokubaitė, S.
Trečiokienė. Smulkių surinkta 
$3.75. Viso surinkta $54.75.

Už aukas ir atsilankymą vi-koto joms.
i Seselė Jučila pranešė savo 
atsilankymo tikslą, būtent, nu
rodė reikalą -įtaisyti daug lini
nių dėl altorių. Nutarė skirti 
pusę pelno iš minėto parengi
mo, kuris įvyks gegužės 16 d. 
Nutarta kiekvieną mėnesį už
prašyti šv. mišias už sergan
čias nares.

Pirmą sekmadienį gegužės 2 
dieną yra užprašytos šv. mi
kčios, 9:30 vai. rytą, Dievo Mo
tinėlės garbei ir už Lietuvą. 
Visos narės priims bendrai šv. 
Komuniją. '

Šiame susirinkime prisirašė 
. . ■ - ........ - .. 'trys narės — A. Tamošaitienė,kauskiene, Uršule Liaudmskie-; ~ . • ... , .“ ,, , ’ p Juzapavičiene ir E. Betz.ne, Uršule Danaūskiene, Mar-~ ...
celė Digimienė, ’CJiia šmotienč,

IA1HBIIRT, CONN.
Balandžio 4 d. įvyko dviejų 

moterų draugijų korta vimo 
pramoga, būtent, šv. Onos ir 
Rūtos. Dalyvavo nemažai žmo
nių ir padarė pelno. Draugijų 
pirmininkės Morta Zailskienė 
ir Anėlė Janūšaitienė ir kitos 

j draugijų valdybų narės prisidė- 
. • jo darbu, ypač Veronika Žu

Frank A MorriD, Ine.

Insurance
Of Every Discription

Valdyba ir rengimo komisija

Tel. — 7-0066

L. V. 90 kuopos nariai suren
gė puikią vakarienę kdvb 31, 
šv. Vardo dr-jos salėje, Kear- 
ny pagerbti 25 bowling narius,

K

698 Washington St., 
Norvvood, Mass.

SVEIKINIMAI!

KENNEDY’S
THE LARGEST REtAlLĖR 0? 
MENSWEAR IN NEW ENGLAND 

■f4'
•TOMS 1*1 BOSTON • MOVIMNOt • BOSOUTU

• IMmVF• rvVB rWlR
SALKM •LYNN •PONTLANB

Misijos mūsų par. bažnyčioj Matilda Bekierienė, Karolina 
įvyks nuo balandžio 18 iki ba- Fdderiėnė, Elžbieta Matulionie- 
landžio 25, kas vakarą, 7:30 ne, Ona Girdzijauskienė, 
vai. --- ___ - ..

Šv. Juozapo Otnblaio Tėvelis nudširdžiai dėkoja visiems da- 
Viciulis, O.S.J. iš Pittston, Pa. gyviams. M.D.
laikys šias misijas.

Kviečiami visi parapijiečiai 
lankytis į misijas ir pasinaudo
ti Dievo malonėmis.

" Višta rišres yra kviečiamos į 
ALT prakalbas, kurios įvyks 
balandžio 29 d., parapijos salė
je, 4 vtl. po pietų.

Padidėjo šeima
Pereitą savaitę pp. S. V. Ėi



Penktadienis, Balandžio 9, ’48 DARŽININKAS
t

Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

— Britų žvalgyboje. — Stebėtojas slaptųjų komu
nistų celių. — Apie vieno šoferio dukterį. — Nuoty
kiai su episkopalų ministeriu ir su Chicagos aikščių 
komunistų agitatoriumi. — Istorija vieno modernaus 
spaudos apaštalo.

ATAKUOJA NUSIDE- ;
JELIŲ ŠIRDIS I <

— Jei viena koja būda- ' 
mas Danguje išgirsčiau, 1 
kad reikia grįžti į žemę 1 
atvesti nusidėjėlį į tiesos 
kelią, mielai sugrįžčiau. 
Ir jei tektų dėl to čia pa
silikti iki pasaulio pabai
gos, keltis vidurnaktį, 
kentėti taip, kaip dabar 
kenčiu, aš tai padaryčiau 
iš visos mano širdies, — 
taip pasakė šventasis Ar- 
so klebonas Jonas Vian- 
ney............

Nemanykime, kad tokie 
apaštalai tebuvo tik pra
eityje, tarp mirusių. — 
Ne. Jų yra ir dabar. Štai, 
Chicagoje, 2004 E. Alba- 
ny avė., gyvena Pranciš
kus Ėstis.

Tai mūsų dienų spaudos 
apaštalas. Jis pats, pa
naudodamas savo suorga
nizuotą talkininkų tinklą 
jau yra paskleidęs dau
giau kaip 30,000,000 ka
talikiškų laikraščių, žur
nalų ir brošiūrų (pam- 
phlets). Laimėjimas: tik 
vfenų metų laikotarpyje 
tas jo sąjūdis laimėjo 243 
konvertitus ir 89 asmenis 
grąžino atgal prie tikybi
nės praktikos.

NUOTYKINGA 
JAUNYSTE 

Ėstis dabar turi 54 
tus amžiaus. Jis yra gi
męs ir išaugęs Chicagoje. 
Išėjęs mokslą parapijinėje 
mokykloje ir baigęs aukš
tesnę mokyklą, dvejus 
kietus mokinosi elektro 
inžinerijos Harvarde.

Sulaukęs 21 metų am
žiaus jisai savanoriu įsto
jo į Britų laivyną, kur li
ko leitenantu, Didžiojo 
karo metu buvo sužeistas. 
Sveikstantį jį britai 1916 
metais įkalbėjo stoti į 
žvalgybos tarnybą, šioji 
naujoji tarnyba buvo nuo
tykinga. Jis apkeliavo pu
sę pasaulio, susekė visą ligoninę, 
eilę sąmokslų, jų tarpe ir kiti ligonys. 
pasikėsinimą Indijoje iš-

•9

me-

sprogdinti žibalo atsar
gas 50,000 dolerių vertės. 
Jo akyvaizdoje vokiečių 
šnipas Londone nušovė jo 
draugą.

USA ŽVALGYBOJE
Kai Amerika įstojo į 

karą tas jaunas nuotykių ] 
mėgėjas grįžo Į namus, j 
savanoriu stojo į U. S. lai- ( 
vyną ir buvo paskirtas 
pirmos klasės kariu, prie ( 
radijo. Tačiau karo metu 
pergyventa nuodingų du
jų ataka ir gautos trys 
žaizdos buvo sužalojusios 
jo sveikatą, Ėstis 1919 
metais buvo pasiųstas į li
goninę ir paleistas iš ka
rinės tarnybos. Tada jisai 
šešerius metus tarnavo 
USA kriminalinių detek
tyvų skyriuje. Nuo to lai
ko jis vis protarpiais pa
šaukiamas specialiniams 
uždaviniams. Vienu metu 
jis net buvo pasiųstas ste
bėtoju į slaptas komunis
tų celes Chicagoje.

MAŽAS NUOTYKIS 
DUODA DIDELĘ 

IDĖJĄ
Jo didysis spaudos apa

štalavimo darbas prasidė
jo tuoj po pirmojo Pa
saulinio karo: 1919 metais 
jisai, kaip ligonis, buvo 
Chicagos karių ligoninė
je, vadinamoje Hines Hos- 
pital. Vieną sekmadienio 
rytą jo draugas aplankė 
jf ir paklausė, ko prašytų 
atnešti, kai antru kartu 
aplankys.

— Daug, daug laikraš
čių!

Sekantį sekmadienį 
draugas sugrįžo su glėbiu 
laikraščių, magazinų ir 
palikdamas pratarė:
— Dabar tai turėsite 

skaitymo visiems metams, 
tik aš nemanau, kad Jums 
reikėtų tiek ilgai išbūti 
ligoninėje.

Spausdiniai ištirpo pir
ma negu draugas apleido 

, Juos išgraibstė

Šis Natchez laivas, kuris plaukiojo Mississippi upėje smogė į tilto 
sutvirtinimus ir į šernas minutes nuskendo nusinešdamas 14-20 Įgulos 
tarnautojų.

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

50 
.. 50

Stasys Uždavinys, Lawrence, Mass.......................
B. Jackienė, Cleveland, Ohio................................
S. Jundul, Chicago, III..........................................
Mr. & Mrs. R. Stasiūnas, Chicago, UI.................
R. Stanulionis, Lowell, Mass...............................
J. ‘Nokceris, Hartford, Conn.................................
Stella Kubilienė, Chicago, UI...............................
Mrs. A. Melinis, Cleveland, Ohio ........................
Victoria Anthony, Waltham, Mass.......................
J. Balsavičienė, Worcester, Mass........................
Barbara Macenas, Hartford, Conn.......................
A. Dimontienė, Woburn, Mass..............................
Mrs. Marcinauskas, So. Boston, Mass.................
Povilas Girzaitis, Chicago, UI.............................
Mr. V. Meksvaitis, Minersville, Pa.....................
Mrs. I. Bakanienė, Chester, Pa............................

KONCERTO RĖMĖJAI
S. Kačinskienė, Elizabeth, N. J...........................
Eva Jankauskienė, So. Boston, Mass..................
John Jankauskas, Cicero, III...............................
John Budrevičius, Chicago, III..............................
K. Mekuska, Alberta, Canada ............................
Stella Kubilienė, Chicago, UI. ..........................
Jonas Kazlauskas, Cleveland, Ohio .................
A. Dimontienė, Woburn, Mass..............................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracija.

NEPCDYTI SPAUSDI
NIŲ, KURIE GALI 
GAIVINTI ŠIRDIS

Ėstis yra įtraukęs net 
katalikų mokyklų vaikus, 
taip, kad šalia šimtinės 
aktivistų, jisai dar turi 
12,000 asmenų ir organi- 

įzacijų, iš kurių jam atei- 
-- - į na katalikiški spausdiniai.

tikėjimo, suok sutemus giesmę graudžią, išgriozdžiama net rūsys ir

AUDĖJA
i Ir kai giedras rytas rieda, 
į Ir kai sutemos artėja. 
: Savo romų žemės žiedą. 
Savo skirtį gerbk, audėja! 
Margink darbščiai ilgas juostas 
Kad paaustum lieką sprindį, 

pats, — aš pats patyriau, neblykšta tavo skruostas, 
kad šimtai senstančiųjų ir K°1tau žemės saulė spindi... 
ligonių alksta f”"" 
bet jie beveik nieko nezi- Kad tau rytas daug melavo, 
no apie Dievą, Jo Bažny- pajusk, kad staklės audžia 
čią ar Jo išganymo pla- Amžių metmenis, ne tavo... 
nūs. Taigi aš ir nusista- a t
čiau sutelkti savo jėgas į * 
katalikų spaudos skleidi- Ir muštuv9 darnas mojis.

Tau tilr ctolrlin ciirdac lri^t mą.
• DIDŽIOJI TALKA

Tas įvyko, i 
prieš 27 metus. Vienu iš audeklo 
pirmųjų jo talkininkų bu- ju margą mįslę sergi... 
vo prel. Purcell, kurs kas 
savaitę jam įduodavo 100 temstant nevartosi 
laikraščių. Tuo susidomė- vis tiesi ranką miklią, 
jo Šv. Vincento draugija !711 var^ sužinosi,
ir jam užprenumeravo Kas Audėjas, kas šaudyklė... 
spausdinių. Prisidėjo ir ’
Kolumbo Vyčiai, kurie, v ..........
dabar jam parūpina netvar£>šai, kad gi jie išmok-į 
po 1,200 laikraščių eg-J-ū pamatyti Dievą!... 
zempliorių kas savaitę J ^r daugelis pamato. ------ -- ----- -----------------
Ėstis suradę . kitą ištiki- ,čio grupes pastangomis ko šlamšto. ..
mą draugą, pavarde Con- metais pasiekta 332į — Tai ko nori? — pa- 

1. \ daugiau klausė Ėstis.
kitas paskleisdavo kajp atšalę, katalikai; — Duok man paveiksluo- 

Jo prie tikėjimo. Kar- tą pasaulietišką žurnalą, 
tais pasiekiama nuosta- Ėstis davė, bet į vidų į- 
biausių laimėjimų. Taip, kišo jėzuito Lord knygelę 
Ėstis, susirašinėjo su vie-,»AŠ gaiiu skaityti ką no
nų episkopalų _ dvasininku rįu” ,
Indijoje. Jam nusiųsdavo; Kaį Ėstis atėjo kitu 

i laikraštį “Our Sunday kartu, ligonis prakalbėjo 
jVisitor”. 'ramesniu tonu:
į Vieną dieną tas dvasi-, — jr gudrus gi esi... 
ninkas atsiuntė laišką iš į Pasikalbėjimas nukrypo 
Indijos, kad jis neteko apie tikėjimą ir Ėstis 

i laimėjęs dar

kaip ligohys, kad užsi
mirštų nuobodžias valan
das, mėgsta skaitymą. Ir 
taip jisai pasiryžo spaus- 
dinių skleidimą padaryti 
savo laisvalaikio pramo
ga.
— Vėliau,'— sakosi jis

v •
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i
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; Amžių mįslei tavo skietas

Tau tik staklių suolas kietas, 
iTavo sostas keturkojis —
Bet priimk ir tokį kelią — 

maždaug, ga(j įr vargšė_ tu ne vergė —

pastogės, kad nieko nelik- 
i tų nesunaudota. Literatū
rą net jam atsiunčia iš ki
ltų miestų, kaip Omaha, 
Milwaukee, Cincinnati, 
net iš Kanados.

Gautąją literatūrą Ės
tis išvežioja savo senu 
automobiliu.i

ATVERTĖ TĄ, KURS... 
SIUNTĖ Į PRAGARĄ
Šiame darbe reikia daug 

' kantrybės. Kartą vienam 
^ligoniui Ėstis pasiūlė ka- 
jtalikų laikraštį. Ligonis į- 

Jurgis Baltrušaitis sižeidė, supykęs ir ėmė 
šaukti: 

į — Eik į patį pragarą su 
'tokiais laikraščiais! Aš 

Ir daugelis pamato. Es- nenoriu Jūsų to katalikiš-
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naciams įžengus į Čeko-Pradžia 3-čiame pusi, 
šiuo metu dedasi Čekoslo- 
vakijoj.

Kaip visos kitos valsty
bės, kurios pakliuvo po 
sovietine diktatūra, taip 
ir Čekoslovakija, turi sa
vo krašto duobkasį, kuris 
eina ištikimo Maskvos 
tarno pareigas. Tokio tar-j^ 
no pareigose Čekoslovaki-'- 
joj yra ministeris pirmi- '^^2? 
ninkas Klement Gottwald. 1
Jis ir vykdo visas ekzeku-į 
cijas prieš čekoslovakų 
tautą.

Pirmiausia ten paskelb- J korespondentai

Ėstis ryškiai pastebėjo,

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanotan

“KUR BAKŪŽE SAMANOTA’’ ten mūsų mintys 
ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse pjovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
tį be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽE SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTE” ir Lt. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

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

“DARBININKAS”,
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

nolly, ir jie daugiau negu atsivertimai 
kas 1 
katalikų literatūros. . 
draugas buvo taip prisiri
šęs prie, tikėjimo, kad vie
ną kartą išsireiškė — jis 
norėtų ir numirti bažny
čioje. Jo troškimas išsi
pildė 1935 metais.

AKTIVISTŲ ŠIMTINE
Tačiau Ėstis nenusimi

nė. Prie to savo spaudos 
apaštalavimo darbo jisai darbo ir kad jam su šei- džiaugėsi ” l...:?..: 
yra dabar sutraukęs 123 ma be darbo išgyventi ne- viena atsivertėli žmones. Be karių ligoni-įmanoma. Ėstis kreipėsi ą _ ..
nes jie dabar lanko mies- pas jėzuitus. Šie pakvietė Dr. J. Prauskis,
to džiovininkų ligoninę su aną vyrą dėstyti vienoje 
2,100 ligonių, lanko’Cook savo mokykloje CeiloneJ 
valsčiaus ligoninę su Tas episkopalų dvasinin-; 
3,500 ligonių, Oak Forest kas taip susižavėjo kata- 
senelių prieglaudą, kurio- likais, kad atsivertė, ir į 
je yra 4,000 asmenų, Chi- Ėstis jį įkinkė į spaudos

Jam pasi
sekė išdalinti 60,000 spau-' 
sdinių per metus ir laimė-; 
ti 20 atsivertėlių.

PERSIRENGĘ EINA 
DISKUSUOTI SU 
KOMUNISTAIS

Kartą, patyręs, kad Chi
cagoje, Newbčrry aikštė
je, kalba komunistas, Es-

• v

senelių prieglaudą, kurio- likais, kad atsivertė,
X— —— rww\-------------------------------- /"'Vi-1 • • •••«•!••<. ( _ 
cagos miesto ligoninę su apaštalavimą.
4,000 ligonių. Dabar jo 
grupė globoja apie 90% ! 
visų Chicagos ligoninių ir' 
panašių įstaigų, kas sa
vaitę išdalina maždaug 
po 20,000 egzempliorių 
katalikiškų spausdinių. Ir 
čia dar neįskaitoma toj 
ką jie išdalina miesto sto-^ 
tyse viešbučiuose. Tų ak- jfįj prikalbino viBną kuni.|

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas...... ................................... ............................ .
Adresas............... ........... ........................-................

tivistų šimtinė skleidžia1 
ir maldaknyges, 1 
čius, medalius, netgi moko 
katekizmo, o toliau esan
čiuosius nuliūdusius pa
guodžia savo laiškais. '

Tą aktivistų šimtinę su
daro įvairių luomų žmo
nės: šeimininkės, parda
vėjai, darbininkai, net 
profesoriai, jauni ir seni, 
kiti — atvyksta net iš užu 
50 mylių nuo Chicagos.

APIE ŠOFERIO 
DUKTERĮ

Jauna šoferio duktė, į- 
pusėjusi kolegijos mokyk
lą, su užsidegimu dūsau- 
na:
— O. te kenčia

Pagal
terio Zdenek Nejedly pa
tvarkymą, visose mokyk
lose nuo šio laiko turi 

i būti iškabinti Stalino pa- 
• veikslai, visos knygos ir 
’ mokslo vadovėliai tuojau 
bus pakeisti komunisti
niais. Visos užsienietiš- 

•’įkos spaudos ir knygų įsi- 
j Čekoslovakiją

I reikalas priklaus y s i ą s 1 
'nuo vyriausybės nuožiū-* 

- ros. Įvedama krašte griež- 
, ta cenzūra. Užsienio radio 

** .. w..... — ——i 1€1 .
ta žemes reforma slovakų valdžios įstaigų
mų nacionalizacija. Visos gavo nurodymus, kad dėl 
demokratines partijos uz-; «techniškų priežasčių” jie 
darytos, o jų nariai suim- baugiau nebegalėsią per 
ti. Krašte teleidžiama tik Pra|os radiją kalbėti., 
viena komunistinio jauni-; Tai taip paiaidota ir Če- 
mo organizacija. Visose koslovakijos laisvė. Gele- 
mimsterijose ir įstaigose fine uždanga vis slenka 

i ir kada

w •

eina valymas. Atleidžiami tolyn , vąkarus į. ; 
visi demokratinių pažiūrų jos kelio galas bus?
valdininkai ir tarnauto
jai. Dauguma iš jų areš
tuojami. Pragos Universi
teto rektorius Prof. Karei 
Englis, taipogi penki pro
fesoriai iš teisių fakulteto 
ir 16 profesorių iš filoso-; 
fijos fakulteto atleisti. Iš 
Žemės Ūkio Akademijos 
taipogi 11 lektorių atleis
ta.

Kaip praneša INS agen- • žvilgiais graži, naudinga ir pa- 
tūra, apie 500 antikomu-į togi. Puošnūs viršeliai, paauk- 
nistinių studentų 
areštuota, 
dentų ir tarnautojų 
kitų profesijų asmenų y- 
ra perbėgę į Vokietijos A- ha11* celuloidiniai viršeliai. Kai- 
merikiečių zoną. Jų teigi- na — $1-50.

1948. 3. 4. Vokietija.
I GRAŽIOS IR VERTINGOS 

KNYGOS
Baisybes Baltini*

Surinko ir išleido kun. P. M.; 
Juras, 1943 m., 544 pusi. ;

Ši maldaknygė panaši į aukš
čiau minėtą. Taip pat visais at-

yraisuoti pakraščiai, rinktinės mal- 
daugelis Stu- dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

bei
Maldų Rinkinėli*,

mu, kas dabar dedasi Če
koslovakijoj — tai esą 
daug baisiau, negu buvo

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.
švč. P. Marijos Apsireiš

kimai Liurde
gą apsivilkti darbininko Parašė vysk. Petras Būčys, M. 

"Darbininko” leidinys, 
! 1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į* 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai, 
trečią laidą. Kaina $3.50.

“Darbininkas”
366 W. Broadway,

' .~.~.SaJ3K»to*.2LManai-----

drabužiais, nuvykus į aik- i. C. 
~'~ ~\štę atsakyti į komunisto 

priekaištus. Keista, bet 
teisybė: tas juos suartino 
su anuo agitatoriumi ir 
po trijų mėnesių tas liko 
kataliku.

1947 metais kitas ko
munistas liko kataliku ir 
dar vienas buvo beimąs 

I religijos pamokas. Juos 
I Ėstis pažino dar iš tų 
1932 - 1935 metų, kada 
vyriausybės įstaigų jisai 
buvo pasiųstas stebėti ko
munistų celių veikimą.

Artimiausi Esčio padė
jėjai yra jo žmona M*mel- 
Ta in sūnusV sūnus.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
ŽODYNĄ

Englfeh-Lithuanian Dictfosary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra 

kiekvienam reikalingas. Jo fonnatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS

So. Boston 27, Naša.966 W. Broadway,

Šiuomi siunčiame $______ ir prašome atsiųsti mums Anglift-
kai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas ■,i- —.---------------------------------------------------------

Adresas------------------------------------------------------------------------

f
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

IAWRENCE, MASS.

Laiške rašo, kad jos 2G metų 
broliukas rastas sušaudytas, 
bet nežino kas tą piktą darbą 
atliko. Aišku, jie žino ir mes 
žinome kas baigia išžudyti Isie
tuvos jaunimą. Tai darbas

HARTFORD, CONN.•••«**«*»***«X<*Z**Z*<C**Z**Z**«v****«********^*****2'i'*«'’^*****,'*«**»*********'MC***'MwMC******'MCwC*****«*****»**Z*- •>
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LOtfaL, MASS.
“Penny Sale'

i

i
f

parapijos
26 d.. 4
Vyskupas pranešė galutinas

Sutvirtinimo Sakra- buvusio parapijos centinio ker-

Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, balandžio 
vai. po pietų. J. E. 
suteiks
mentą. Kun. Jonas Bernatonis mošiaus. Pasirodė, kad pelno į 
duoda pamokas ir ruošia l:an- naują parapijos Statybos fon- 
didatas. dą liko $578.60. Reikia pasa-

------------- kyti, kad ištikrųjų visi parapi- 
su-Moterystės Sakramentą pri- jiečiai 100''.' dirbo, kad šis 

ėmė balandžio 3 d. Remi J. rengimas būtų sėkmingas. 
Fonąuart su Malvina Karosa. -------------
(Kvaraciejiene L • švento Vardo Brolija

Mūsų parapijos Šv. Vardo
klebonas, kun. P. M. 
ragino Nukryžiuotojo 
vienuolyno rėmėjus

fMūsų
Juras
Seselių
ruoštis ir važiuoti į metinį sei
melį. kuris šiais metais įvyks 
šv. Roko parapijos bažnytinėje 
svetainėje. Brocktone. balan
džio 11 d. l—

Motinų Arkibrolija ruošiasi 
prie didelės “Whist Party". ku
ri įvyks balandžio 24 d.. 8 vai. 
vakare. Visas pelnas skiriamas 
statybos fondui.

vyrų brolija šį metą Didįjį Ket
virtadienį giežiai pasirodė. Per 
visą naktį po keturis vyrus bu- „t* 
dėjo prie Švenčiausiojo Sakra
mento. Lietuviai vyrai aiškiau
siai parodė savo gilų tikėjimą.

uoliai
Show" 

dieną.

ruošiasi prie 
ir šokių ge- j

Švč. Marijos
Vargonininkas

Debatai
Sekmadienį, balandžio 11-tą 

įvyks Šv. Vardo brolijos vieši 
debatai. Jaunesnieji ir senes
nieji nariai stos į diskusijas 
gindami ar priešindamies te
ma: “Ar atomo bomba atneša 
naudą žmonijai ir civilizacijai T’ 
Publika galės dalyvauti.

Y t 
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* SEIMELIS
SEKMADIENĮ,

Balandžio-April 11,1948
Sv. Roko Parapijoje, Brockton’e

Seimelio Posėdžiai įvyks Parapijos salėje

Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D., kviečia 
Lietuvius iš visų Naujos Anglijos 
parapijų dalyvauti Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų Rene jų Seimelye, 
kurs įvyks Brockton, Mass., Sek
madienį, Balandžio-April 11-tą.

Seimelio pradžia: 10:00 A.M. Iškilmingos Šv. 
Mišios, Šv. Roko par. bažnyčioje.

Pamokslas — Prelatas Jonas Balkūnas. 
1:00 P.M. Seimelis — posėdžių pradžia — 

paskaitos! Ona Pazniokaitė, Julia Jakavonytė, 
Dr. Pranas Padalskis, Prelatas Jonas Balkūnas, 
Motina Liguori.

5:00 P.M. Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 
tars žodį ir suteiks palaiminimą Švenčiausiu Sakramentu.

J. E. Arkivyskupas 
Richard, J. Cushing. D.D.

J. P. Prelatas J. Balkūnas

ti
*$♦____ ,_____________ _________
Y niekšų kraugerio Stalino gau-
V»-
♦į

Mūsų kolonijos lietuvių gyve
nimo ir veiklos tempas aktua
lija pavasario proga. Velykų 
šventę iškilmingai atšventę, da- 

.bar mūsų
A jos, azijatų ir ten beponaujan-| vasarinčs
X čių bolševikų. Reiškiame p.
♦V Visminienei gilią užuojautą ne-;* ,j,ini„ 

tekus jauno brolio.

X•?!

veikėjai rūpinasi pa
veikios baigimu ir 

vasariniai veiklai — 
rengimo reikalais.

| Parapijos naudai gegužinei 
'vieta paimta Lietuvių parke, 

2 i Praeitą savaitę p. Vicior-Į Glastonbury. BALF komitetas 
Mikienė aukavo glebi puikių dra-, taipgi užsakė vietą gegužinei.

i bužių Lietuvos tremtiniams. j Šv. Jono Evang. draugija ir 
i jai širdingas visos kitos ruošiasi prie vasa- 

|rinio sezono veiklos — gegu
žinių rengimo.

! BALF skyriaus narių posė
dyje buvo daug kalbėta apie 
sustiprinimą veiklos, ypatingai 
drabužių rinkliavos, p. L. G. 
Kaziūnas, BALF skyriaus pir
mininkas, savo kalboje priminė 

Centro pirm. 
________ |kun. Dr. Končiaus atsišaukimą. 

Pranešama iš anksto, kad Jis ragino visus narius padvi- 
gegužės 1 d., 7:30 vai. vakare’Kabinti veiklą drabužių rinklia- 
Columbus svetainėje, 55 Austinjvoj. Jo paraginimas narių buvo 
St., įvyksta šaunus Cambridge (teigiamai įvertintas. 
Moterų S-gos 22 kps., šokiai. 
Puikus orkestras linksmins vi
sus lietuviškais ir amerikoniš
kais šokiais. Šokių pusę pelno 
skiria Lietuvos tremtiniams. 
Tai tikrai puikus Sąjungiečių 
sumanymas ir vertas mūsų vi
sų paramos. Įžanga tik 60c.

* i bužių Lietuvos 
| Tremtinių vardu

A ačiū.

Yf
YXIiXXXXXXXXXXXX❖

Sekmadienį, balandžio 11 d., 
8:30 vai. mišiose, Šv. Vardo 
draugijos vyrai priims bendrai 
Šv. Komuniją. Po mišių para
pijos įvyksta pusryčiai ir no- 
minavimas naujos valdybos.
Visi nariai raginami dalyvauti. • visiems BALF

Kietėjanti politinė nuotaika 
mūsų krašte linkui raudonojo 
slibino — komunistų imperia
lizmo pasaulį užvaldyti, reikia 
pasakyti, kad iššaukė aktuales
nę veiklą mūsų ALT skyriaus 
narių. Tikimės, kad ALT sky
riaus veikla sustiprėsią.

Rep. MC

Didysis Choras
Mėnesinis susirinkimas para

pijos didžiojo choro įvyko sek
madienį. balandžio 4-tą dieną. 
Be kitų nutarimų, nutarta su
rengti dovanų laimėjimą. Visas 
pelnas skiriamas į naują para
pijos statybos fondą. Į komisi
ją įėjo p-lės Elena Vilkišiūtė. 
Agota Dravinskaitė ir

Bruno ir Blanche Martino- Saulenaitė 
niai susilaukė dukrelės, kuriai į _________
sekmadienį per krikštą duotas Svečias Kunigas
vardas Suzana. Aguonėlė. Velykų švenčių metu

Choras 
“Minstrel 
gūžės 15 
Auditoriume.
Algis Šimkus su pagelbininkais 
deda visas pastangas, kad šis 
parengimas būtų ■ įspūdingas, o 
choro Dvasios Vadas, kun. P. 
Šakalis darbuojasi, kad šis 
choro parengimas būtų ir mo
raliai ir materialiai sėkmingas.

I riaus vadovybę veik išimtinai 
- . . _ . , . .'sudaro po šio karo j J. A. Val-Jurgis ir Bronislava Bajorai . .... .....; .. stybes atvykusieji. Vėliausia issusilaukė sunaus. Motina ir te- J . . ...... • - jų vra atvykusi p. Aleksandravas džiaugiasi savo pirmgimiu . . . _ . ...1 . Vailokaitiene, žinomojo Laetu-

sunumi. i u i • • » • •i vos bankininko ir visuomeni
ninko Jono Vailokaičio našlė, 
kuri jau suspėjo apsiprasti su 
aplinkuma ir įsitraukti į visuo
meninį darbą, 
stoję nariais 
gyvenantys
tarpe ir jo steigėjas Lietuvos 
Gen. Konsulas New Yorke J. 
Budrys, turįs ūkį toje apylin
kėje. Nors skyrius ir negausus 
nariais, bet yra populiarus tar
pe apylinkėje gyvenančių kita
taučių ir jų gausiai remiamas.

Į Kovo 28 d. įvyko pas p. Ja- 
sinskus velykinis skyriaus su
sirinkimas ir naujosios valdy- 
mos įvesdinimo vaišės, kuria
proga iš New Yorko buvo at- dėl siuntinio Vokietijon. Ačiū, 
vykęs BALF Rūbų Sandėlio .
vedėjas J. Valaitis ir p. Simu- šiomis dienomis p.p. F. R. 
čiai. Mankų sūnus, buvęs šio karo

Nora kai kur ir nusiskun- veteranas, kapitonas, pranešė 
džiama, kad vėliausia atvykti- savo tėveliams iš Detroito, kur 
šieji neaktyviai dedasi prie A- jis eina vaistininko mokslus, 
merikos lietuvių visuomeninio kad jo šeimą aplankė garnys,

Risley—Dorothy, New Jersey darbo, bet Risley - Dorothy palikdamas jiems pirmutinį sū- 
apylinkėje veikiantis Bendr. A. BALF skyrius rodo visai ką nų. Sveikiname p.p. Mankus ir

Susilaukė Sūnaus CAMBRID6E, MASS.

Tretininkes

Kaip jau žinoma, Lietuvių 
Radio Valandos metinis kon- 
certas įvyks sekmadienį, gegu-l 
žės - May 2 d., 3:30 vaL po 
pietų, Jordan Hali, Boston. 
Programa bus tikrai įvairi. 
Dainuos įžymus artistas, nese
nai atvykęs iš tremties p. Jo
nas Butėnas, Worcesterio para
pijos ehoras, dainininkas Jonas 
Tamulionis iš Nashua, gros a- 
kordionistas Gilbertas Gailius, 
šoks tautinius šokius ir gros 
Bostono Lietuvių Tautinių Šo
kėjų grupės ansamblis, vado
vaujamas mokytojos p. Onos 
Ivaškienės.

Šio koncerto tikietų galima 
gauti Antano Daukanto krau
tuvėje, 187 Webster Avė. Kai
nos — $1.20 ir $1.80, priskai- 
tant valdžios taksas. A.D.

BALF ir ALT'Veikla
Sekmadienį, balandžio 4 d. 

apsivedė Vincas Raulinaitis su 
p-le Dorothy Jackson. Vestu
vės įvyko Readville, Mass., vie
tinėje katalikų bažnyčioje su 
šv. mišiomis. Vestuvių bankie- 
tas įvyko Hotel Sheraton, Bos
tone. V. Raulinaitis yra sūnus 
p.p. K. A. Raulinaičių, gyve
nančių Cambridžiuje. Linkime 
jaunavedžiams linksmiausio ve
dybinio gyvenimo.

ir nutarė 
BALF’ui $282 ir 

$218, kuriuos surinko 
Lietuvos nepriklauso- 
sukaktį vasario 16. 

ruošti piknikąI Sekmadienį, balandžio 4-tą į- 
vyko parapijos Tretininkų kuo
pelės susirinkimas. Netrukus 

Qna pradės naujų narių įrašinėjimo 
vajų. Visos Amerikos Tretinin
kų vajus pradės savo darbą. 
Nežiūrint, kad mūsų parapija 
maža, vienok skaičius Tretinin
kų yra gan didelis. Priklauso 
ne tik žmonės iš Lietuvos, 
ir čia gimęs jaunimas.

I

Į skyrių yra į- 
visi apylinkėje 

lietuviai, kurių

Kovo 16 d. įvyko BALF ir 
ALT susirinkimas 
pasiųsti 
ALTui 
minint 
mybės
Taipgi nutarė 
Gegužės 30 d. (Memorial Day), 
kuri bus švenčiama pirmadie
nį, gegužės 31 d. Išrinko ko
misiją, kuri pasižadėjo nuošir
džiai padirbėti, kad piknikas 
pavyktų. Piknikas ruošiamas 
Lietuvių parke, Glastonbury. 
Jei dėl blogo oro piknikas par
ke neįvyktų, tai įvyks parapi
jos mokyklps svetainėje.

BALF ir ALT skyrius suda
ro visos vietinės draugijos, iš
skyrus parsidavėlius - bolševi
kus ir jų draugijas. _

K. Vaitonis?

mūsų 
'Tldėbonui į pagalbą pribuvo kun.

1 Petras Savokynas. Marijonas 
■ iš Marianapolio Kolegijos.

Žaidimo Centras
Parapijos svetainėje kas : 

radienis ir ketvirtadienis 
n imas susirenka ir linksmai 
valandi praleidžia bežaisdami. ^t pasišventimas, 
Antradieniais susirenka ber- • 
niukai ir vaikinai. Instrukto
riais yra Bronius Steponavi
čius. Zigmas Stanevičius. Ket- ■ 
virtadieniais susirenka mergi- 
nos ir mergaitės. Žaislų moky
tojomis yra p-lė Agota Dravin- 
skaitė. Darata Steponavičienė i 
ir Elzbieta Dravinskaitė. Nema
žas skaičius jaunimo atsilanko Liet. Fondo skyrius kovo mėn. kitą: visos valdybos vietos, iš- jų naujagimį sūnų, 
ir tas parodo, kad jie mėgstaĮ vidury išsirinko naują valdybą, j skiriant pirmininko, perėjo į. » ■ ■
žaislus ir sportą. Vakarais at- kurią sudaro: Jonas Jasinskas naujai atvykusių rankas. Ris-! Sekmadienį, balandžio 11 d., 
silanko ir suaugusių :____ _
Tėvų ir kitų atsilankymas kaipjsnienė — vice-pirmininkė; A-!dys turėtų 
tik priduoda jaunimui daugiaus leksandra Vailokaitienė — iždi-j kitose kolonijose naujai apsi-,Visi lietuviai 

[entuziazmo, kadangi jie mato, !ninkė ir Jonas Deksnys — se-Į gyvenusiems lietuviams
Pirmininkė — V. Valentine !kad ir suaugę rūpinasi jų ge- kretorius.
Raštininkė — M. Jokubaitė rovė.

Svarbus Pranešimas
Motera Sąjungos Conn. 

Valstijos Kuopoms

Šiuomi pranešam Moterų 
jungos Conn. valstijos 
poms. kad pusmetinis ir labai 
svarbus suvažiavimas įvyks 
balandžio 18 d. š. m. šv. Juo
zapo parapijos svetainėje. John 
St.. Waterbury. Conn. Prasidės 
1:00 valandą po pietų.

Kviečiame visas kuopas 
skaitlingai atstovų prisiųsti ir 
pagaminti naudingų 
< ei labo apskrities ir 
ganizacijos.

Primename, kad 
vykdamos
r -mos atsivesti 
1 JS.

bet

Są- 
kuo-

įnešimų 
visos or-

atstovės.
į suvažiavimą, pra- 

savo ženkle-

Kiek laiko atgal grįžo iš Flo
ridos po atostogų p.p. Raude- 
liūnai, gyv., Brightone. pp. 
Raudeliūnai praleido porą sa
vaičių Floridoj. Jie yra gerašir
džiai lietuviai, jie dažnai remia 
Lietuvos tremtinius aukomis. 
Šią savaitę jie aukavo 1 dol.

į savo 
Kartais 
paeiti...

Remkime ir eikime 
lietuvišką bažnyčią.

i '
jyj mums reikia ir toliaus

■___ r___"______i’_______ s savo tautai
yra pagirtinas dalykas.

Braškaitė.

ant- 
jau-

Risley — Dorothy, N. J. 
BALF Skyrius Vokia

raiS at- KU114 suudro. juiidb «j&siiidk<is naujai a t vy kusi y 1«ui Ada. rvis-1 v*.,

žmonių.1— pirmininkas, Stefanija Dek- ley - Dorothy skyriaus pavyz- 3 vai. p.p. parapijos svetainė-
būti paskatinimu je įvyksta svarbios prakalbos, 

kviečiami daly- 
i akty- .vauti šiose prakalbose. Jokios 

___ ____ Iviai stoti į Amerikos lietuvių įžangos nebus. Prakalbų tema: 
į Pažymėtina, kad šio sky-. visuomeninį darbą. P.C. T rv>P.G. Lietuvos tremtinių likimas. Da- 

_ ■ 1 lyvaukime visi..

Kailiniai Nupigintomis Kainomis!
Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 

I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvė
je yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duo
dame lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios j krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
ji pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir

Bernardas Koraitis 
lietuvis atstovas.

šios
Per
padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir sudėvėtus kai
linius, išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.

Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
įsitikinkite kaip galima lengvai įsigyti 
naujausios mados elegantiškus kailinius. 
Kas dabar pirks iš mūsų krautuvės kaili
nius, tiems duosime storage dykai.

411 WAOMINGTON STRCKT 
BOSTON, MASS.

Praeitą savaitę p. A. Gu- 
zauskas šventė savo gimtadie
nį. šio proga jo žmonelė p. So
fija ir jo žmonos motinėlė p. 

’ A. Petrušauskienė iškėlė jam 
malonų surprizą ir įteikė dova- 
nėlių. Sveikiname p. A. Gu
tauską, laimingai nuritus vieną 
metą tolyn.

Šiomis dienomis iš Vokietijos 
atsiliepė į p.p. Kazlauskus, gyv. 
prie Berkshire g-vės, jų kaimy
nų iš Lietuvos tremtinė mer
gaitė. Rašo, kad giminių liki- 

įmas niekam nežinomas, p. Kaz
lauskienė nieko nelaukdama su- 

■darė puikų maisto siuntinėlį ir 
pasiuntė nelaimingajai mergai
tei, kuri jokių giminių niekur 
neturi. Tai graži lietuviška šir
dis ir katalikiškos pareigos at
likimas.

Šiomis dienomis p. V. Vismi- 
nienė gavo laišką iš Lietuvos.

Abert R. Barter
Rėmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 204

Tet. 4-1444
207 P ARK BUILDING

Woreester, Mass.
275 Mala St., Webster, Maaa.

W. J. Chisholm
GRABORIIS 

“Asmeniškas Patarnavimas" 

831 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: R. 6286

Sveikinimai!

ATHERTON FURNITURE

41 CENTRE ST.,

Sveikinimai!

BROCKTON, MASS.

Tel. — 393

Knąpp Bros. Ine

Montello, Mass.
r



Penktadienis, Balandžio 9, <48
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VIETINES ŽINIOS

Labdaringi pobūviai, šešta
dienį, bal. 10 d., 7:30 v. v., pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyksta pobūvis vertas visų at
silankymo. Vieną, kad jį rengia 
Šv. Petro parapijos Moterų ir 
Merginų klubas. Nes šis klu
bas turi ir parodo daug gabu
mų. Kita, kad pelnas šio įvai
raus įvykio eina labdaringiems 
tikslams. Visi kviečiami atsi
lankyti.

e--------------------------------------
ŠOU 4478

Dr.faephF.AntaneRs
ORTOMETRI8TA8
515 E.Broadway

So. Boeton, Maso.
Ofiso Valandos Uskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai

Mtadioniaic nuo 2 iki 8-taL -*

> -2.

f I

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymoar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadtosy, 
So. Boston, ItaL1’ 

Valandos“ 2 iki 4 ir 7 iki 8.

r
♦
♦

1

A. J. NAMAKSY
REAL E STATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tai. Parkway 1233-W

Kitas įdomus pobūvis, tai 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų Metinis 
Susivažiavimas, Sekmadienį, 
bal. 11 d., 1 v. p. p., Šv. Roko 
parapijos salėje, Montelloje. 
Čia bus tokie įžymūs kalbėto
jai kaip Dr. Padalskis, Prela
tas Balkūnas, ir k. Bus pra
nešta Seneliams prieglaudos 
steigimas ir planai lietuvių iš
eivijos naudai.

Verta visam Bostonui važiuo
ti į Montello pievas ir laukusį 
pavasarį. |

Proga bus atsilankyti ir į į 
Motinišką Namą, pamatyti 
nelių naują namą.

Tikrai, iš visų kolonijų, 
ketų lietuviams suvažiuoti, 
simelsti, pasisvečiuoti ir 
remti labdarybės darbą.

Iškilmingos pamaldos bus 
Šv. Roko bažnyčioje 10 v. r., ■ 
ir 5 v. p.p. Palaiminimą suteiks 
Arkivyskupas.

Sekmadienį, 9 v. r., šv. mišių 
auka bus jaunavedžių Kazimie
ro Gapučio ir Lucijos Morkū- 
naitės.

į Per šias šv. mišias eis prie 
Šv. Komunijos Šv. Vardo drau
gijos vyrai.

Po sumai bus laikomas LRK- 
' SA kuopos svarbus susirinki- 
!mas.

11:30 v. r., šv. mišios laiko
mos už Matejoškų šeimos mi
rusius.

1 v. p. p., Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų Rėmėjų metinis 
suvažiavimas - seimelis. Monte

rio je.

TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAI
NOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS...

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

GABRIUNIENES - Binkevi-) GIBAS, Vincas, iš Punsko
■ čiūtė, Onos, giminės ir pažįsta- vi., Seinų ap.
mi prašomi atsiliepti. Į GILBERTIENE - Vaitkevi-

GALKUS, Antanas, ir žmona čiūtė, nuo Marijampolės, gyv.
Budžiūtė, iš Telšių vai.

GEDUTIS, Klemensas.
GEDVILĄ, Kazimieras.
GEŠTAUTAITE - Davidavi- torijos, iš Vilkaviškio apskr. 

čienė, Ona, Chicagoje. , GVOZDOVAS, Valteris, iš

I

i Lankėsi

Brooklyne.
| GIRDAUSKAS, Juozas ir 
Jurgis, sūn. Izidoriaus ir Vik-

Ketvirtadienį, bal. 8 d., š. m..

! Atskrido Į 30 Valandų
“i Tėvas prof. J. Vaitkevičius, 
’ MIC., Marijonų Kongregacijos 
generalinis sekretorius. Romoj, 
pereitą savaitę orlaivių atskri
do iš Romos per 30 valandų. 
Kelionė buvusi maloni.

Prof. Tėvas J. Vaitkevičius 
kiek pabuvojęs Thompson, Ct. 
išvyks į Chicagą.I

t . 1 1

Luokės, Telšių ąp., gyv. Li- 
vingston, Illinois.

JACKUS, iš Švėkšnos vai. 
JANUSAS, Leonas. 
JANUSAS, Valerijonas, 

Židikų vai., Mažeikių ap., 
ir Valius

“Darbininko” redakcijoj lankė-1
si Kapitonas W. Šimkus, kuris 
yra susirūpinęs pasiuntimo vaikai Stasė 
į Pietų Ameriką p. K. Čibirui.Brighton, Mass.
spausdinamosios mašinos.

Metine Mirties Sukaktis
Kovo 21 d.. 1947 m. mirė

Skolastika Kudrevičienė, 62 
m. amžiaus, gyv. So. Bostone. 
Palaidota 
d. iš Šv.
bažnyčios 
kapuose.

j Likęs
• velionės vyras Ignas Kudrevi- 
čius užprašė metines šv. mi
šias, kurios įvyks balandžio 17 
d., 8 vai. rytą, Šv. Petro lietu
vių par. bažnyčioje, So. Bosto
ne. Kviečia gimines ir pažįsta
mus dalyvauti šv. mišiose ir 
pasimelsti.

Ignas Kudrevičius ir šeima.

Į

iškilmingai* kovo 24 
Petro lietuvių par. 

Naujos Kalvarijos

Stojo f Biznį

iš 
ir 

gyv.

Nuo senų senovės Lietu-! 
voje buvo dainuojama. ; 
Dainos buvo labai įvairios 
ir pritaikintos įvairiems 
momentams. Kiekvienas 
darbas, kiekvienas gyve- 
nimo įvykis buvo palydi
mas daina. Ir džiaugsmą 
ir liūdesį lietuvis išreikš
davo dama, o šeštadienio 
vakarais miškai, pievos ir 
laukai skambėdavo jauni
mo damomis. Neveltui ir 
svetimtaučiai vadindavo 
Lietuvą dainų šalimi.

Pradėjus Lietuvai savo 
nepriklausomą gyvenimą, 
menas, o ypatingai dai
nos, dar labiau buvo at
gaivintos. Kauno opera 
buvo laikoma viena ge- : 
riaušių Europoje. ' Mūsų 1 
pavieniai lietuviai daini
ninkai su dideliu pasiseki
mu važinėdavo po sveti
mas šalis ir garsindavo 
Lietuvos vardą. Lietuviš
kų dainų rinkti ir užrašy
ti į mūsų kaimus atva
žiuodavo ne tik patys lie
tuviai, bet ir svetimtau-j „v, . ,
čiai. Užėjus baisiam karo! . Ruošdami koncertus ir 
viesului, daugeliui lietu-:k*tus menlnlusL parengi- 
vių netekus savo dvynės, "?us> mes Parodome sve- 
daina neužmirštama: dai- timtauciams, kad esame 
nuo ja ją tėvynėje žalieji kultunngi ir vertingi lais- 
mūsų partizanai, dainuo- į v°s Tėvynės.- - - { Dabar gyvenamasis sun

kus gyvenimo momentas 
turi mus dar labiau suriš
ti, dar labiau vienyti. Ge
riausią ryšį palaikyti tarp 
savęs ir galime per dainą.

Bostone Tokią Progą 
Mes Jau Turime

Gegužės - May 2 dieną, 
, sekmadienį, 3:30 vai. po

Jonas Tamulionis,
Nashua, 
parapijos 
dainuos
Valandos 
madienį,

N. H. lietuvių 
vargonininkas, 

Lietuvių Radio 
koncerte, sek- 
gegužės-May 2

d., Jordan Hali, Bostone.

javo dainavimą ir muziką. 
Pastebėtas ir įvertintas 
buvo pakviestas Kauno 
Valstybinės Operos ir sėk
mingai debiutavo, kol 
priešas okupavo mūsų 
kraštą ir išardė kultūri
nius mūsų židinius. Veng
damas žiauraus okupanto, 
prieš nekurį laiką vėl at
vyko laisvės šalin ir vėl 
platina lietuvišką dainą. 
Bostono Lietuvių Šokėjų 
grupės ansamblis, vado
vaujamas p. Onos Ivaš- 
kienės, kuris mūsų visuo
menės tarpe plačiai žino
mas. Taipgi dainininkas 
Jonas Tamulionis’ iš Na
shua, N. H. linksmins vi
sus liaudies dainelėmis, o 
armonistaę Gilbertas Gai
lius muzikos

Tad iki 
koncerte.

kuriniais, 
pasimatymo

Kvieslys. .

(VARŪS SKELBIMAI

kų. Tačiau mes esame lai
mingesni. Mūsų dainoms 
negali pastoti kelio ir ne
gali uždaryti burnas kru
vina diktatoriaus ranka. I

<

JANUŠKEVIČIUS, Jonas, iš 
Panevėžio, ir jo sūnus Henri
kas.

JASINSKIS, Vytautas, gyve-
Juozas Vaičiaitis-Vaich, S.L.-

R.K.A. Centro iždininkas ir 
veiklus įvairiose katalikiškose 
draugijose, Scranton, Pa., at
vyko į Newton, Mass. ir čia 
apsigyveno. Jis su savo broliu 
muziku Jonu Vaičaičiu-Vaich 
bus biznio partneriuose. Mat, 

’ Jonas Vaičaitis jau 4 metai
kaip turi nuosavą krautuvę — j J B R ir 8 C-i
Camera Shop, 801 Washington -Į^g jj £8
St., Newtonville, Mass. Jis da- 
ro didelį biznį. Sveikiname su 
pasisekimu!

PADĖKA

Krikščioniškos širdies lie
tuviui p. Broniui Bartkevičiui, 
gyv. 42 Wine St, Brockton, 
Mass., sunkioj tremties neda- 
lioj gausiai mus sušelpusiam, 

1■ nuoširdžiai dėkojame.

ja tolimame, šaltame Sibi-1 
re kankiniai mūsų broliai, 
dainuoja tremtiniai Vo
kietijoje. Visų jų dainos 
nelinksmos. - Skaudus tė- 
ivynės netekimas suspaudė 
jų krūtines.

Mes, Amerikos Lietuviai 
Irgi Neatsiliekame 

Mūsų kolonijose pilna 
chorų ir paskirų daininin- pietų, Jordan Hali salėje, 

t įvyks Lietuvių Radio Va-
nęs Telšiuose, studijavo Uni- landos šaunus koncertas.

Šis yra metinis Lietuvių 
Radio Valandos koncer
tas, kurio programą išpil
dys Šv. Kazimiero lietuvių 
para p i j o s, Worcester, 
Mass., mišrus ir moterų

Kaa norite įsigyti SouMtoJe 
CaIRomtjojs Namus ar kitan 

kreipkitės paa:, 

CHAS. LUKSK 
Realstatininkas 

710 N. Vaa Nesą Avtu,
Hollywood 38, Calif.

I

dideliame nuliūdime (VAINS SKĖLIMAI

REIKALINGA

versitete Kaune, ir 
Institute Klaipėdoje.

JUČAITE, duktė 
Švėkšnos vai.

JUČAITĖS, Elena 
Švėkšnos vai.

JUCIUS, Kazys, iš Švėkšnos chorai, vadovaujant muzi- 
valsčiaus. kui Juozui Žemaičiui;

Ramarauskaite - Sau- Kauno Operos artistas Jo- 
kienė, Agota, iš Vilkaviškio nas Butėnas, kuris Ameri- 
ap., Brooklyne ar New Yorke. kos lietuviams gerai Žino-

KARAšAUSKlENE, Marija, mas iš prieškarinių laikų, 
gyv. Baltimoreje. i Jonas Būtėnas atvykęs

KARPINSKAS, Jonas, iš Amerikon sunkiai dirbo 
Luokės vai., Telšių ap. š anglių kasyklose, bet savo

Ieškomieji ar apie juos žinan- didele energija ir nepa- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: laužiamu darbštumu siekė 
Consolate General of Lithuania į savo užsibrėžto tikslo. Jis 

41 West 82nd Street į atliekamu nuo sunkaus
New York 24, N. Y. I fizinio darbo metu studi-

Prekybos

Petro, iš

ir Ona, iš

GRABOBIAI

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

BOBIS KVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Kreipiamės į Jus Brangūs A- 
merikos lietuviai 
pagelbos vienai 
ištiko skaudi nelaimė. Našlė 
Sofija Vizgirdienė, kurios vy
rą karo metu nužudė vokiečiai, 
ji pati su sūnumi 14 metų am
žiaus gyvena lageryje. Nuo 
sunkių gyvenimo sąlygų ir 
silpno maisto sūnus susirgo 

! plaučiais T.B.C. O motina jau 
6 mėn. guli ligoninėje kuriai 
paraližavo rankas. Mes kaip 
šios nelaimės liūdytojai krei-l 
piamės į Jus Brangūs Tautie
čiai prašydami pagelbėti šiems 
nelaimingiems ligoniams mais
tu ir drabužiais. Vaikas likęs 
be motinos globos atsidūrė 
viltiškoje būklėje, alkanas, 
vargęs ir ligonis.

Su pagarba: 
Br. Tamašauskienė, 

V. Petraitienė, 
V. Končinnienė, 

G. šetikicnė, 
J. Juš-(neišskaitomas) 
G. Pocienė, R. Jonienė, 

S. Mikučionienė, 
S. Likanderienė.

Adresas:
Sofija Vizgirdienė 

Schwab Gmund 
D. T. Camp Bismark Kasėme 

USA Zone Germany.

j prašydami OREKATORIAI
šeimai, kurią 5 dienų sav. darbas. Geras at

lyginimas, darbas pastovus. 
STANDARD OVERALL CO.
26 Ctoyton SL, Dorchester, 

GE6-2M6
(6-t-16)

Draugijų Valdybų Adresai

UžilnakyHtc Toniko Pas Mas 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams*

I

be
su*

I ✓ GraftoaAra« Isllngton. Moša.
TeL Dedham 1304-W į

PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
R> GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
635 E. 8th St, So. Boeton, Maaa. 

Tel. So. Boeton 1298.
Vięe-Plrmininkė — G. GailiūnienL

8 Vinfield SL, So. Boeton, Maaa. 
Prot Rait — Ona IvaAkienė,

440 E. 6th St, So. Boeton, Maaa. 
Finansų Rait — B. Cūnienė,
89 Gould St, W. Roxbury, Maaa. 

Tol. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

11 Sprlnrer St, So. Boeton, Mase. 
Kasos GL — Elzbieta Aukėtikalnytė, 

110 H St, So. Boeton, Mace. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos mikniais kreipkitės 
pas protokolu raitininke. 1

•V. JONO EV. SL. PA4ALPIN18 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Avagždys,
601 6th St, So. Boston, Ma— 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkla.
702 E. 5th St., So. Boston, Ma— 

Prot. RaAt. — Jonas GlinecMa,
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma—. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, 80. Boston, Maaa. 

Iždininkas—Stasys K. GriganavlčlUB,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Maaa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvay, So. Boston, Ma—

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMJ. 
492 R. 7th St.. So. Boston. Maaa

I

f
•■A

vastas nėr* 
teikiantis sti- 
vefkimui. Pa- 
nesudaro ne-

Geriausia Užeiga Vyrams Ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

hragtafe Mala
Mes pardavinėjame 

I Baragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Ju-

\^/ 8ų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 

i mulas raumenų 
ragvajų Arbata
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata IŠblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDErS CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mus.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.
South Boston, Hkl



Penktadienis. Balandžio 9, '48

ATVIRAS LAIŠKAS
Didžiai Gerbiamas

Pone Redaktoriau,
Prašau neatsisakyti Įdė

ti Tamstos redaguojamo
jo malonaus 
artimiausiame
šio turinio laišką:

“Ponui J. Butkevičiui, 
Glasgov, Škotija.

Gerbiamasis.

laikraščio 
numeryje

i

d.

viena - kitą valandą maloniai 
praleidome laiką: buvome pa
vaišinti ir tiesa, pašokdinti. i 

Šia proga, priešingam Tams
tos įsitikinimui, turime griež
tai užakcentuoti, kad iš mūsų 
viso būrio vyrų tik vienas-ki- 
tas atlikdamas mandagumo pa
reigą pakvietė šokiui vieną-kitą 
vaišingąją šeimininkę. Tačiau 
“iš džiaugsmo” šokti, kol kas 
dar nesurandame pagrindo, 
aiškiai žinodami, kad mūsų ar
timieji Tėvynėje ir Sibire šoka 
ne “tango” ir ne “polką”, bet 
pragaro kančių šokį...

Tad su didele širdgėla pri
versti Tamstai į akis pasakyti; 
atvirą tiesą: juk iš Tamstos j 
pusės mūsų atžvilgiu paskleis
tas didelė ir vieša netiesa, pa
sakant, kad mūsų vyrams — 
“terūpi tik šokiai, o ne rašy
mas”.

Dėl "rašymo” tai apgailės- . . * *• - ,- 16 įjant savo tautiečius, kurie io-
taudami turime pasakyti, kad i. - „ . . . . .1 J jkių pretenzijų mokam ir niekur
ta tema netik Tamsta, bet ir’ _ ... - . ....inereiske, nereiškia ir nereiks, 
niekas kitas iš Škotijos tikrų-,
jų inteligentų į mus “inteli- Ar ne doriau Tamsta atlik- 
gentus” anot Tamstos, nesi- tum savo kaip kataliko ir lie- 

„ x kreipė ir nesiinteresavo ar mū-I tuvio pareigą tardamas žodį į 
moteris sų tarpe tam verslui yra arti- tuos buvusius tautiečius, kurių 

Glasgow'o kolonijoj yra apstu

Šių metų kovo mėn. 21 
“Darbininko” 21 Nr. Tamsta 
aprašydamas savo reportaže 
apie save ir Škotijos lietuvių 
veiklą, gana nemaloniu kabliu
ku palietei ir mūsų naujokų, 
ką tik atvykusių Škotijon. 
tremtinių lietuvių mažą būrelį.

Aš linkęs buvau manyti, kad 
Tamsta paminėtame savo re
portaže myni ne mus. bet ko
kiu nors kitus tremtinius su 
kuriais ištikrųjų turėjote pasi
tarimą, išklausėte jų pasisaky
mus apie jų "išmiklintus sme
genis” ir gavote pasižadėjimus 
kažkam, kažkur, ’kažką “rašy
ti”...

Tačiau pasitikrinus Škotijos 
Darbo Įstaigos kartotekoj pa
aiškėjo, kad atmetus i 
ligoninėse. kitokių lietuvių 
tremtinių Škotijoje nebuvo ir 
nėra, išskyrus, vienintelę mūsų 
stovyklą, netoli škotų sostinės 
Edinburgh’o. Visas kitas liku-'ti. bet jeigu jau atsiranda bū
siąs stovyklas tautybėmis ar-' tinas reikalas, tai draugiškai 
ba mišriai sudaro: latviai, es-'visumet vienas kitą pavaduo-- 
tai. ukrainiečiai bei lenkai.. sim.

Vadinasi. Tamsta rašydamas Ne mūsų ir ne Tamstos juk 
reportažą turėjai galvoj ne ką išmintis nusako, kad ištaigingu i tautos dalis išeivijoje, negu už 
kitą, o tikrai mus naujokus, gyvenimu prasčioko nepaversi Į bandymą kelti erzelį ramių 
kurie buvome Blaivybės D-jos inteligentu, o vargingu gyveni-: tautiečių tarpe.
reprezentanto kun. J. Gutau-' mu inteligento nesuubaginsi.! Aš neklausiu Tamstos kiek 
sko porą kartų pakviesti Glas- Tad kam švaistytis, tokia lie- padarai tremtiniams naudos su 
gowan ir tos d-jos svetainėje šia kažkeno išmintimi įžeidinė- savo

Prieš keletą dienų smarki audra praėjo pro Indiana va’stybę palik
dama daug sugriautų namų ir net sužeistų žmonių. Vaizdas parodo 
Raudonojo Kryžiaus rūpestingą ranką prie nelaimes ištiktų žmonių.

mesnis žmogus ar ne.
Čia manytume, juk ir Tamsta ir kurie susitikę tremtinį pas:- i

sutiksi, kad ne visi tinka ra
šyti, kaip ne visi tinka ir šok-

Sveikinimai!

Brockton Savings Bank

8—•

ALRK Naujos Anglijos Federa 
cijos Apskrities Seimelis

Sekmadienį, balandžio 25 d., 1 vai. p.p., Cam
bridge lietuvių P. švč. N. P. parapijos svetainėje :- 
vyks Naujosios Anglijos Federacijos Apskrities Sei
melis.

Visi skvrini "akinami gausiai prisiųsti at«to’”L 
Taipri visos katalikiškos organizacijos 
prisiųsti atstovu. Katalikiškos akcijos veikiai, d”n- 
siškija ir inteli^entiia, visi bendrai yra kviečiami da
lyvauti šiame Seimelyje. Seimelis savaime bus svar
bus.

Laikas sustiprinti katalikišką veiklą, nes milži
niški darbai mūsų laukia. Taigi mes visi, t V. kata
likiškos veiklos nariai, padarykime šį Seimelį viena 
didžiausiu, nes ir Federacijos Kongreso nutarimu mes 
esame netik katalikiškos, labdaringos, bet sykiu ir 
politiškos veiklos kūnas Federacijos veikloje.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas

Rašt. B. Jakutis

uThe Bank on the Hill”

tinka pirmais žodžiais: “Tai 
kodėl tu‘nevažiuoji namo? Gal 
esi fašistas — Hitlerininkas?”

Grąžink Tamsta tuos “nefa- 
šistus” j dorąją tautos ben
druomenę. už ką bus šimterio
pai dėkingesnė visa lietuvių

i 
I

I

_ j “mažiutėliu privatiniu 
iBiūreliu”, bet visi mes leidžia- 
į me sau apie tai spręsti iš

Atvi-Sj°
atvi-
arba
tvir-
apie

I
J1 North Main St., Brockton, Mass L_—

i
j BRIDGEWATER SAVINGS 
I BANK

MAIN STREET
Branch Office West Bridgevvater 

No. Main St.
For Convenience of VVest Bridgeuater Residents

t
. s

i SVEIKINIMAI! I
I.................._

BRIDGEWATER WORKERS 
CO-OPERATIVE 

ASSOCIATION, INC.
Manufacturers of

MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES
Massachusetts

Sveikinimai!

i na savo tėvynainių sunkios 
pereitą sek-'būklės. Tačiau negalima pailsti 

p. Leonardas ■ arba šio garbingo darbo pa- 
centro prez.'mesti. Nors ir silpnesniomis jė- 

nesenai atvy-lgomis visgi gelbėjimo darbą 
stovyklų. Jie turime būtinai varyti pirmyn, 
šv. Alfonso Ačiū p. šimučiui ir dr. Padals-

I

j-------------------------------------------------------------
ipakelti rankos, o gelia neapsa- Dienai 
komai. Nežiūrint vis i gydyto- 
jų, kuriuos aplankė, dar nėra 
didelio palengvinimo.

Į Antradienį, bal. 6 d. mokyk-! 
los vaikučiai gavo tavo pažy
mius už kovo mėn. Girdėjau, 
klebonas persergėjo ne vieną, 
jei ne subrus, tai yra rimtas 
pavojus, kad liks tame pačiame 
skyriuje.

Sodalietės pereitą sekmadienį 
turėjo bendrą Komuniją ir 
trumpą susirinkimą. Galutini 
planai yra sudaryti Motinos

II

ir metinei gegužinės 
procesijai.

Julius Ko8tantinavičius, Šv. 
Vardo dr-jos pirmininkas, dar
buojasi, kad sutvarkyti "mo- 
vie” nutraukta Garbės Sąrašo 
šventimo proga. Darbas gerai 
sekasi ir antraštės įvairiems 
vaizdams jau paruoštos.

Girdėjau, kad šv. Alfonso pa
rapijai šiais metais vėl skirta 
sukelti Arkivyskupijos našlai
čiams $4,625.00. Tai yra nema
ža suma, bet kunigai pasitiki 
geraširdžiais žmonėmis.

kiui už apsilankymą.

Garbingi
Mūsų koloniją 

madienį atlankė 
Šimutis, LRKSA 
ir Dr. Padalskis, 
kęs iš tremtinių 
dalyvavo sumoj
par. bažnyčioje. Vėliau atlankė 
mūsų parapijos kunigus ir Mo
tinėlę Immaculatą. Po pietų a- 
budu svečiai kalbėjo Lietuvių 
svetainėje lietuvių tremtinių 
reikalais. Gaila, kad nebuvo su
sirinkę tiek žmonių, kiek galė- 

susirinkti paklausyti šių 
dviejų mūsų išeivijos vadų. Tie, 
kuriems teko 
džiaugėsi.

Kaip girdėt, 
patija. Senoji 
apsiljx>. Jaunoji karta neįverti- ‘

si Sinai ligoninėje. Padaryta 
sunki operacija. Ligonis yra 
gan silpnas.

Juozas Matukaitis yra sun
kiai kankinamas nervų skaus
mų, vadinamų bursitis. Negali

sau apie tai spręsti 
Tamstos padaryto gesto jų 
žvilgiu...

Prisipažink gi Tamsta 
rai. juk arba logikoje 
blaivume stipriai šlubuoji 
tindamas, kad negalėjai 
Škotiją duoti išsamaus repor

tažo dėl laiko stokos ir kad 
I kalčiausi Škoti jon atvykę esą 
tremtiniai — jie nieko nerašą?

Pasakyk gi. gerbiamasis, 
kam. kur ir apie ką jie gali ra
šyti?..

Jeigu apie Škotijos gyvenimą jjs (bei Neumayer), Landshut, 
rašyti reportažus į Amerikos Kristcph - Dorner Str. 758b, 
laikraščius, tai kiek gi. Tams- Germany 
tos manymu, jis. tas rašėjas 
'turėtų Škotijoj išgyventi laiko, 
1 kad rašydamas nepadarytų 
klaidos ir nukrypimų nuo tik
rovės? Ar dviejų apsilankymų 
į Glasgow'ą tokiai užduočiai 
pakanka ?..

Mes esame išauklėti Lietuvos; Skaitykite ir platinkite 
Kultūros dirvose ir gal todėl katalikisk spaudą— laik- 
pas mus buvo laikoma kad -Dartfainką”!
versti kam nors savo bėdas, 
arba iš piršto laužyti sensacijas 
netik ne garbinga, bet mažų- 
mažiausia yra nekorektiška.

Tad šito dėsnio laikydamiesi 
gal perdaug jau esame jautrūs, 
tačiau iš savo pusės nuošir
džiausiai to linkėtume ir Tams-I 
tai: būti jautriam ir laikytis* 
doro ir krikščioniškai - lietu
viško kelio santykiuose su* 
žmonėmis, juo labiau, su savais 
tautiečiais.

Su pagarba,
Škotijos lietuvių-tremtinių

vardu
J. Dvikapiškis.

Nuotrupos
į 

Kun. Jonas Mendelis buvo iš-j 
| vykęs savaitės atostogoms, kad 
1 atsikvėpti po sunkių gavėnios 
darbų. Grįžo penktadienį, bal. 
9 d.

Antanas Stankus randasi 
surėkiame padėjime Maryland 

•Universiteto ligoninėje. Ten jį
visur ta pati a- ^un Įjubinskas atlankė, 
karta paseno ir žydalis iš Dundalk, ištikimas

Sveikinimai!

Buick Authorized Sales & Service

Johnson Buick, Ine.

išgirsti kalbas. 120 N. Main

PAIEŠKOJIMAI

racht Kaserne, Zimm. 100 
USA Zone, Germany.

4. Barišauskienė Marijona, 
gyv. Bostone ieško J. Drauge-

5. Leleiva Antanas, s. Juoza
po, kilęs iš Utenos apskr. Link
menų valšč. Seliškio km. ieško 
Šerėnas Kazys, Empire Cotton 
limite We’land, Ontario Cana- 
da.

Sveikinimai!

BROCKTON, MASS. TEL.—7760
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SVEIKINIMAI!

Ine.
j 17 Cehtre St., Tel. — 1508 Brockton, Mass. !

FIELD and FLINT CO

Brockton, Mass. į
-------------------------------------

2 SVEIKINIMAI!

i

NORTH ABINGTON 
CO-OPERATIVE BANK

I
195 Main St., Brockton, Mass. \ 

Tel. -1 \
Į

Store
1. Slaboševičius Vaclovas.
2. Slaboševičius- Sheskis Jus

tinas, ieško sesuo Adolfina Sla- 
boševičiūtė - Skudzinskienė, 
Ravensburg, Unterebuchstr. 
60, Frenz Zone, Germany.

3. Radišauskas Steponas, ki
lęs iš Proščiūnų km. Šeduvos 
valšč., ieško brolis Radišaus
kas Fliorijonas, gyvenantis 
(13b) Ingolstadt Donau Elb-

“The Bank For Thrifty Savers And 
Home Owners”

t

We Encourage Regular Monthly Savings 
Accounts From $1.00 to $80.00.

First Mortgage Loans Granted To Build, 
Euy or Remodel Residential Property.

NORTH ABINGTON, MASS.

4

The Brockton Nailonai Bank

Brockton, Mass.

I 

i

Juozas Kasinska*
Ine 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

602 Washington BFvd. 
8ALTIM0RE 30, Md
Tel. Lfexington 8595 

Llmoslnal <Mt visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį

Sveikinimai/

Sveikinimai!

221 Main St Brockton, Mass.

90 Main St.,
» ■
i • • ■


