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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. tMNTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS *

Streiku banga atslūgo
Unijų vadai nėra virš kritikos 
Streikai ir darbininkų

būklės gerinimas
Žydai ir mes
•

Jau aišku, kad iki šiol beky
lanti streikų banga Amerikoj 
atsimušė į uolą.

Kaikam išrodo, kad pakriti
kuoti tūlų unijų vadus arba 
pasakyti, kad ne visi streikai 
pateisinami, jau ir reiškia pasi
rodyti darbininkų reikalų išda
viku. Kaikam išrodo, kad uni
jų vadai negali klysti, arba kad 
jų tarpe negali atsirasti blo
gos valios žmonių. Iš tikrųjų gi 
unijų vadų nereikia laikyti 
viri kritikos. »

Pakorė Ketais Hadg 
byojiojus

Tel. SOth Boston 8-2680 PENKTADIENIS (Friday), BIRŽELIO - JUNE, 4 D., 1948 M. Tel. SOuth Boston 8-2680 SKCENTS.

Apie 100,000 mėsos darbinin
kų buvo išvesti į streiką kovo 
16 dieną. Jie sugrąžinti į dar
bus gegužės 24 dieną. Darbi
ninkai sugrįžo į darbus po de
šimties savaičių streiko tokio
mis pat sąlygomis, kurios 
jiems buvo siūlytos be streiko. 
Mėsos darbininkų vidutinė alga 
yra $50 savaitėje. Reiškia, dar
bininkai streiko metu prarado 
po apie $500.00 ir sugrįžo dar
ban nieko nelaimėję.

•

Darbininkų pralaimėjimas al
gomis, tai dar ne visas pralai
mėjimas. Streikui einant, mė
sos kainos žymiai pakilo, šis 
reiškinys, tai antras smūgis 
darbininkams, nes streikui pa
sibaigus, kainos nesumažės. 
Tas smūgis ne vien streikavu
sius darbininkus paliečia, o vi
sus darbininkus ir plačiąją vi- 
Euomeęę.

Mėsos darbininkų streiko 
visiškas pralaimėjimas ir rodo, 
kad darbininkų unijų vadų ne
reikia laikyti aukščiau kriti
kos. Streiką pradedant ir strei
ką baigiant, darbininkai elgėsi 
pagal unijų vadų nurodymus. 
Atsakomybė už pralaimėjimą 
krinta ant vadų.

Lanlsberg, Vokietija — 
Keturi buvę žymūs nacių 
gydytojai ir trys S.S. vir
šininkai tapo amerikiečių 
pakarti už nužudymą ir 
kankinimą tūkstančius 
žmonių. Juos rado kaltais 
ir nuteisė mirčiai ameri
kiečių teismas.

Gydytojai buvo kaltina
mi darę žiaurius medika- 
lius eksperimentus su sto
vyklose esančiais nelai
mingaisiais.

Reiškia, naciai už savo 
žiaurumus jau susilaukia 
atatinkamos bausmės, bet 
kada susilauks rusų ko
munistu sadistai bausmės 
už kankinimus 
žmonių? Kada
koncentracijos stovyklos 
ir inkvizicijos urvai bus. 
atidengti ir jų baisumai 
pasauliui viešai parodyti? 
Prisiminkime 
pavyzdį — i 
Worcesterv gimusią ir au
gusią šulčiūtę - Shultz —

nekaltų 
Sovietų

i

i
I Bilius Perduotas Atstovų Butui

mitetas pasiuntė gen.
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Senatas Nubalsavo Įleisti 
200,000 Išvielinlų Žmonių

tik vieną 
amerik i e t ę,

Vaizdas parodo arabų kariuomenės traukimą Palestinos link. Tai 
Ti-ans-Jordano arabų karo jėgos. —

Sprcgjne Žm 33 
Darbininkai

Šio 
So-

IŠKILMINGOS PRELATO JONO 
BALKONO ĮVILKTUVES

Halle, Vokietija — 
miesto, kuris randasi 

Čarneckienę, kuri su pen-, vietų zonoje, gazoline
kiais vaikučiais ištremta'dirbtuvėje įvyko sprogi- 
Sibiran. Buvo išgirsta ke-įmas, kuriame žuvo 33 
Ii silpni jos pagalbos darbininkai, o sužeista a- 
šauksmai, bet nutilo... Ipie 150.

SUĖMĖ KOMUNISTĄ 
DEPORTAVIMUI

jfe stovinti trrffchrių HrttĄ jį j-

Maspeth, N. Y. — Sek- rienė naująjį prelatą pa- 
madieni, gegužės 30 d. V. Į gerbti. Programos vedėju 
J. Atsimainymo lietuvių ’ 
parannos bažnyčioje įvy
ko iškilmingos Jo Prakil
nybės Prelato Jono Bal-, 
kūno įvilktuvės į prelatiš- jkun. P. M. Juras, Prel. J. 
kus rūbus. Tose iškilmin- Į Ambotas, Lietuvos Minis- 
gose ceremonijose dalyva-ltras P. Žadeikis ir Dr. P. 
vo prelatai ir apie 70 ku
nigų. J. P. Prelatas J. Bal
kūnas gale precesijos atė-

Ibuvo kun. P. Lekešis. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. I. Kelmelis, Ge
neralvikaras Prel. Hoar,

Washington, D. C., bir-Į
iželio 3 — Jung. Valstybių Į Douglas McArthur Japo- 
į Senatas, po daugiau kaip unijoje pakvietimą parvyk- 
ill valandų karštų ginčų, !ti į Jung. Valstybes ir su- 
vakar vakare 63 balsais .teitkti pageidaujamų tam 
prieš 13 priėmė bilių, pa- komitetui žinių. Genero- 
gal kurį per du metus bus las atsisakė pageidauja- 
įleista 200,000 išvietintų mu laiku parvykti, 
žmonių iš Europos, prade
dant liepos 1 d.

Beveik tokį pat bilių y- 
ra užgyręs ir teisiškas ko
mitetas.

Dabar šis bilius yra 
perduotas Atstovų Butui, 
kur gal bus priimtas be 
didelių ginčų. Kongresui 
priėmus tą bilių, neabejo
jama, kad Prezidentas 
Trumanas jį pasirašys, 
nes jis yra daug kartų pa
lankiai pasisakęs už išvie
tintų žmonių įsileidimą į 
šį kraštą.

Genero-

Jis 
parvyksiąs tik po Respu
blikonų Partijos konven
cijos.

Generolas atsisakė už 
tai, kad šioje šaly yra ve
damas vajus jį nominuoti 
kandidatu į prezidentus, 
Respublikonų Part i j o s 
konvencijoje.

Kuba Išsirinko Naujų 
rrezraenr?

Havana, Cuba — Įvyku
siuose birželio 1 d. rinki
muose, nauju Kubos pre
zidentu išrinktas senato
rius Carlos Prio Socarras, 
esančio vyriausybės kan
didatas.

Komunistų kandidatas 
Juan Marinello, pagal bal
sų skaičiaus gavo tik ket
virtą vietą.

Gen. McArthur Atvyks Tik 
Po Respubfikony 

Konvencijos
I

Padalskis. Visi atžymėjo 
Prel. J. Balkūno didelius 
darbus Bažnyčios ir tau- 

gerovei“ Hnkėjo il
giausių metų ir greito pa
sveikimo. Prel. Balkūnas

Washington, D. C. — 
Senato Apropriacijos Ko-

Teisingumo Departmentas (aircraft carrier) Kear- varnas .paskelbė, kad komunistų sage, 90 jūreivių smarkios labai LjaudiAo. (Kaipli-
1 audros tapo apverstas. įnoma, Prel. Balkūnas yra visiems nuoširdžiai padė- 

Kiek toje nelaimėje žu- j ilgos i* 
vo ir kiek tapo išgelbėta; kankinamas<• • > /,-r-r 1_ 1__

visus

Kai žydai Palestinoj nepajė
gė atsilaikyti, tai gvoltas kilo 
Jungtinių Tautų Organizacijoj, 
Washingtone ir žymioje Ame- 
rioks visuomenės dalyje.

Kai yra toks sujudimas 
Jungtinių Tautų Organizacijoj 
ir Washingtone, tai daugelis iš 
mūsiškių klausia: “Kodėl toks 
visuotinas gvoltas dėl žydų rei
kalų, kai tuo tarpu nei krust, 
nei ampt dėl Lietuvos ir kitų 
tautų, kenčiančių anapus gele
žinės uždangos? Kodėl tie žy
dų užtarėjai nei neprisileidžia 
prašymų užtarti Stalino terio- 
jamą Lietuvą ir gelbėti badau
jančius tremtinius?” Klausi
mas vietoj. Lietuva tebėra rau
donųjų žvėrių naguose. Trem
tiniai yra Amerikos jurisdikci
joj. Taigi Wa8hingtonas ir A- 
merikos visuomenė turėtų pa
gelbėti Lietuvai atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.

vadas Jacob Abraham 
Stachael, tapo suimtas ir 
patalpintas “ašarų” salo
je (Ellis Island) deporta
vimui. Jis į šią šalį yra 
nelegaliai įvažiavęs 
Vengrijos 1911 m.

Yra ėjęs “Daily Wor- 
cer” redakcijos nario pa
reigas, o dabar buvęs ko
munistų partijos švietimo 
direktorius.

Laivyno Nelaimi

• v
1S

Norfolk, Va. — Laivyno 
aivas vežęs j toliau jūro-

Kiek toje nelaimėje žu-j ilgos ir skaudžios ligos 
i — reumatiš- 

ku karščiu).
Procesiją pasitiko vieti

nis choras ir solistė gra
žiu giedojimu ir taipgi 
muzikaliniais solo.

Kun. K. Paulionis pasa
kė labai įspūdingą pa
mokslą, įvertindamas J.

dar nepaskelbta. “Ker- 
sage’ ’ savo išplaukimą į 
Palestinos srytj turėjo a- 
tidėti.

Kanadoje Dega Miškai

kojo.
Tai buvo pirmos tokios 

iškilmės Brooklyno vys
kupijoje.

Vėl 600 Tremtinių Išvyko 
j Kanadų

Bremerhaven, Vokietija 
i—Virš 600 lenkų ir pabal-Toronto, Ont. siaun- p preiat0 Balkūno visuo- ' ,. ,

„lai™ t™™.' . . pastoracine tieclų tremtimų išvyko;

ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNIS
TŲ FRONTAS GAVĘS 89% 

BALSŲ

Žydams Izraelius ir jiems 
toks palankumas Amerikoj ne
atlėkė it keptas karvelis j bur
ną. Dėl Izraeliaus, dėl palanku
mo Washingtone, dėl pritari
mo jiems spaudoje ir per radio 
žydai yra be galo daug dirbę 
ir pastangų darę. Žydų tarpe 
nerasi tokio, kurs nebūtų sa
vo tautos rėmėjas. Žydų vado
vybės nutarimu kiekvienas dir
bantis žydas aukoja savo tau
tos reikalams po penkis dole
rius mėnesyje. Tos duoklės žy
diškose dirbtuvėse yra išro- 
kuojamos iš algų ir perduoda
mos tam tikroms organizaci
joms. Biznieriai, kapitalistai ir 
profesionalai yra apdėti dar di-

kurie yra pasišalinę iš sa
vo krašto, sako, kad pra
vesti rinkimai yra nelega
lūs, nes dabartinė komu
nistinė valdžia nebuvo le
galiai sudaryta.

Praga, Čekoslovakija — 
Sekmadienį, geg. 30 d. Če
koslovakijoj komunistinė 
valdžia pravedė seimo 
rinkimus. Komunistinė 
valdžia paruošė tik vieną 
komunistu ir jiems šunuo- 
degaujančių socialistų 
partijos sąrašą ir vertė 
piliečius už tą sąrašą bal
suoti. Nebuvo jokio pasi
rinkimo.

Čekoslovakijos Prezidentas
Rezignuosiąs

neje Ontano dalyje tnjo- meninę ir toraci tieeių tremtinių išvyko j 
se vietose dega miškai.! darbuote j p Generalvi-' Kanadą, kur jie priimami 
Jau išdegė 46,000 akerių ua™ pV.ta3 EXaS p kaipo ūkio, audeklininių, 
miško. Su gaisrais kovoja R f LX D. pa^ «!»v ir naD”» ruošos
800 vyrų. Įšventino prelatiškus rū-!da"?ll?inka1;..--------------------------- -----m r o i Kiek anksčiau transpor- 

prelatui. Solinizantas pa- 'ta3 ™ tremtinių iš
reiškė padėką J. š. Popie- Plauke i Kanad«- 

įžiui Pijui XII už išaukšti- w w ... 
inimą, J. P. Prelatui Hoar MlgllIO KdrcividViniO 
už apeigų atlikimą ir vi
siems kunigams, parapi
jiečiams bei svečiams už

800 vyrų.

6 Bilijonai Dolerių Armijai 
Aviacijai

žiui Pijui XII už išaukšti-

i
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metu, šios šalies .istorijo-
Laiką

Komunistų vidaus mi
nisterija praneša, kad už 
valdžios paduotą sąrašą 
balsavo 6,429,000 balsų, o 
prieš buvo 770,000. Tai

Washington, D. C. — 
Atstovų Butas priėmė bi- 
ių paskiriant;, sekan
tiems metams, net $6,509,- 

939,000 dėl Armijos - A- 
viacijos. Tai didžiausia 
suma kokia kada nors bu
vo paskirta sustiprinimui Į Tuoj bus svarstomas 
šalies apsaugos taikos i Karo Laivyno apropriaci- 
 Įjos bilius. Laivynui nu- 
desnėmis duoklėmis. Niekas iš įmatoma paskirti $3,686,- 
tų mokesčių neišsisukinėja. j 733,250. Greičiausiai tiek
Žydų tarpe nėra “slekerių”. Oįr bus paskirta. Tas iš vi- 
kaip tuo atžvilgiu esama pas'go sudarys, 
mus? Ar daug mūsų tarpe yra 
tokių, kurie žydiškai remia sa
vo tautos reikalus ir kurie žy
diškai šelpia savo tautiečius 
nelaimėje? Jei patys nesame 
užsidegę savo tautos reikalais, buvę nušluoti 
tai kaip mes svetimus galime( nacizmu ir fašizmu, tai ta 
Uždegti rūpintis mūsų reika- milžiniška suma pinigų 
lais? Pasitikėk Dievui, bet ir būtų buvę galima išleisti 
pats nemiegok, sako priežodis. 
Turime teisę prašyti, klabinti 
ir kritikuoti Washingtoną, bet 
kartu turime pareigą patys 
darbuotis ir aukoti savo tautos 
reikalams. P.G.

Bucharest, Rumunija — 
, kad Rumunijoj 

j priverstino kareiviavimo 
ilnilrA.ct tann nailcrintnci

metu, sios salies .istonjo- Jieciams Dei svečiams uz
je. Tą bilių Kongresas pri- dalyvavimą šiose iškil-,™nesa, 
ėmė 346 balsais prieš du. mėse.
Priešingi buvo tik komu-1 VAKARIENE
vai, Marcantonio ir Isac-'..AP,e ®vaI- Yakare Klas-.bar jaunuoliai turės tar- 

ciaus saleje įvyko vaka- nauti du metus.

Praneša, kad preziden
tas Eduardas Benes laike 
dešimties dienų rezignuo
siąs kaipo protestui prieš 
įvykusius rinkimus ir 
prieš naują komunistų pa
ruoštą konstituciją.

nėra galutini balsavimo' Suprantama, oficialiai 
rezultatai. Jie bus pa-1 bus paskelbta, kad jis Te
skelbti po aštuonių dienų, jzignavęs dėl silpnos svei- 

Čekoslovakijos piliečiai, i katos.

son.

sekantiems 
metams net $10,196,672,- 
250 šalies apsaugai.

Jei komunizmas ir jo iš
auginti imperialistiniai 
žiaurieji diktatoriai būtų 

i kartu su

žmonių gerovės padidini
mui, o ne ginklams, kurie 
dabar reikalingi žmonių 
laisvės apgynimui nuo 
gręsiančio komunistinio 
agresoriaus.

'laikas tapo pailgintas. ■ • . • 1/ i l»l h U I J
i - Lietuviu Kataliku Radio Valanda

ŠEŠTADIENĮ, 1:15 — 2:15 P. M. 
1230 KILOCYCLES — WESX, SALĖM, MASS.

JUGOSLAVAI ATŠAUKĖ AM 
BASADORIUS IŠ ANGLIJOS 

IR TURKIJOS
M.

Londonas — Jugoslavi
jos Tito vyriausybė at
šaukė savo ambasadorius 
iš Londono, Anglijos, ir 
Ankara, Turkijos.

Nors Belgrado žinių a- 
gentūra nepranešė ar jie 
atšaukti pasitarimui ar 
visiškai dėl pakeitimo. 
Tik Londone jų atstovybė 
spokesmonas pranešė, kad 
Dr. L. Leontic, buvęs Lon
done “savo noru pasitrau
kęs iš pareigų”.

Žinoma, visi žino kad

prie komunistinės dikta
tūros “savo noro” negali 
būti.

Per Šventes Nelaimėse 
Žuvo 360 Žmonių

Per tris dienas — Me- 
morial dienos šventes 
Jung. Valstybėse žuvo ne
laiminguose atsitikimuose 
360 žmonių.

Vien Naujoj Anglijoj 
tokių nelaimių įvyko 13.

šeštadienį, birželio 5 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai ir pranešimai plauks oro bangomis 
į visų lietuvių namus, kuriuos tik tos bangos pasieks.

Trumpas kalbas pasakys p. Ona Ivaškienė, tauti
nių šokių mokytoja, ir p. Leonas Smelstorius, Nor- 
woodo miesto rekreacijos departamento viršininkas.

SEKMADIENI RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, birželio 6 d., 10:30 vai. rytą lietuviš

kos giesmės, liaudies dainos, muzikos kuriniai ir pra
nešimai bus transliuojami iš WESX stoties, Salėm.

Kalbės kun. Dr. Bernardinas Grauslys, pranciš
konas, iš Kennebunkport, Maine.

Kviečiame visus klausytis šių programų šešta
dieniais ir sekmadieniais.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
7-1449.
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ĮVAIRIOS ŽINIAS

Vanport

Areštavo keliolika lietuviu komunistu

2 
POTVYNIS SUNAIKINO 

MIESTĄ

- »

Maskva Finansuoja Komunistų 
Veiklą Pietų Amerikoje

Lietuviai komunistai gavę 110,000 
kruzeiru čeki
- . ♦. 4- *■

Montevideo lietuvių mė-‘ 
nesinis laikraštis “Lais
voji Lietuva” No. 1 (3o> 
ir 2 (37) paduoda daug 
sensacingų žinių apie Ru
sijos bolševikų diplomatų 
ir komunistų veiklą Pietų 
Amerikoje.

“Laisvoji Lietuva” jau 
daug kartų rašė, kad mū
sų komunistai iš 
ir melais garsaus bulvari
nio lapelio 
gyvi ir "sma 
tik Kremlia 
gausiai rem 
sakymus dab 
ir įrodė B ra: 
mo organai.

Brazilijos stauaa išaiš
kino sensacingą žinią apie 
caristines Rusijos grafą 
E. Benninghen. Jis nuda
vęs baltųjų Brazilijos ru
sų vadą, bet tikrenybėje 
jis buvo Kominformo a- 
gentas.

110,000 kruzeiru čekis 
Ketuviams komunistams
Brazilijos spauda pa

skelbė Maskvos ambasa
doriaus Brazilijai Jakov 
Surič laišką, rašytą gra
fui Benninghen‘ui, ir jame 
sako:

“Gavau iš Maskvos 110,- 
000 kruzeiru čekį, kuris 
per rusu pasiuntinybę 
Montevideo turi būti tuo
jau įteiktas Urugvajaus 
Lietuvių Centrui“.

Grafas Benninghen. kad 
paslėpus savo 
veiklą, čekį su Surič laiš- Slavų Sąjungos pirminin
ku persiunčia į Sao Paulo'kas P. Remeo ir Lietuvos 
lietuvių komunistų štabą, i žydų sąjungos atstovas S. 
kad tie šį ‘kultūrinės pa-iSandler. (Mums žinoma, 
ramos' reikaliuką patys į kad S. Sandler kilęs iš 
susitvarkytų. i Šiaulių miesto paprastas

Labai ūmai ir netikėtai j žydelis ne tik yra Lietu- 
policijai užklupus. šis i vos žydų komunistų atsto- 
laiškas buvo atrastas pas’vas. bet sykiu ir Urugva- 
Brazilijos lietuvių komu-jaus lietuvių komunistų 
ristų vadą, 'draugą’ A.įvadas bei ryšininkas tarp 
Zoką. Su juo suimtas vi- jų veiklas ir raudonojo lo- 
sas štabas: M. Valantie- vio. 
nė. P. Čemauskienė, A. 
Kučinskas. J. Bubėnas ir 
Vladas Bukas. Kartu su 
jais suimta daug apgautų 
Brazilijos lietuvių.

Taipgi Asą Press agen
tūros žinia iš Brazilijos 
sako:

Li

•»

su
laikyti trys lietuvių tau
tybės Kominformo žymūs 
agentai, kurie nelegaliai 
mėgino prasibrauti į U- 
rugrajų. Jie yra Vytautas 
šviesa. Vladas Kuzmickas 
ir tmjna Maria. Nuga
benti krašto saugumo į- 
staigcn jie visi paaiškino, 
kad esą aktyvūs komuniz
me veikėjai ir priklausą 
Pietų Amerikos vyriau
siam propagandos štabui.

Be šitų pareiškimų, jie 
paaiškino. jog jų atsako
mybei esą pavestas visas 
komunistinis judėjimas 
Brazilijos Rio Grande do 
Sul srities.

Į ‘garsųjį’ lietuvių ko
munistų kongresą, kuris 
įvyko Montevideo mieste, 
važiavę kaipo komunistų 
partijos delegatai ir ati
tinkamais nurodymais.

Suimtųjų ir Rio Gran
de saugumo organų teigi
mu. taip vadinamas ‘kon
gresas’ įvykęs Montevi
deo. nieko bendro neturė
jęs su Pietų Amerikos lie
tuviais ir jų valia, o buvu
si grynai

' propagandos dar viena 
machinacija, 
pasiuntinybės Urugvajuje 
kontroliuojama.

Suimtieji išaiškino, kad 
tariamas ‘kongresas' bu
vęs suplanuotas ir asme- 
niai diriguotas rusų kon
sulo Urugvajuje Krotovo, 

asmenį ir kuriam padėjėjais buvęs
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kymų ir nurodymų, 
ši propaganda yra spaus
dinta New Yorke, Monte
video ir Buenos Aires. Su
imtieji bus ištremti iš 
Brazilijos.

Taip kalba Brazilijos 
saugumo organai ir taip 
kalba ne tik to krašto, bet 
visos Pietų Amerikos 
spauda. Visos Amerikos 
atidarė akis ir pamatė ką 
reiškia iki šiol užantyje’ 
augintas komunistinis žal
tys.

Nebereikalo ir Jung. 
Valstybių Kongresas susi
rūpino šio krašto saugu
mu. nes visiems yra žino
ma. kad iš to paties lovio 
minta ir šio krašto komu
nistai.

Tremtiniams Globoti 
Blankų Reikalu
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Mimsiųjų miesto tylioje aikštelėje susikau
pus tūla motiniška širdis paskendo anų tautos 
užmigusiųjų ramybėje širdžių glūdumoje ir tik 
laisvas mirusiųjų ramumas dvelkė iš nusagsty
tais paminklais miesto. Tai Tautiniai Arlington, 
Va., kapai, kur Vainikų dienoje juos atlankė dau
gybė žmonių, kad valandėlei pabuvojus su ano 
mirusiųjų miesto užmigusiomis širdimis.

protestui prieš Mundt - 
Nixon bilių, pagal kurį 
Komunistų partiją ir ko
munistai turėtų užsiregis
truoti valstybės saugumo 
departamente.

Demonstrantai, kuriems 
vadovavo Wallace trečios 
partijos darbininkai, pa
reiškė protestą prieš 
Mundt - Nixon bilių ir

Portland, Oregon — Iš-1 ruošė demonstraciją ir 
siliejusi Columbia upė vi-. demonstrantai pikietavo
siškai sunaikino karo me- Baltuosius Rūmus, kaipo 
tu pastatytą 
miestą.

Potvynio srity, į kurią 
Įeina dalis British Cilum- 
bia, Idaho ir Washington 
valstijos, jau yra žuvę 22 
žmonės, padaryta už 
$100,000,000 nuostolių ir 
apie 50,000. žmonių liko 
benamiais. Vienų namai 
tapo visiškai sunaikinti, 
kitų apsemti, iš kurių tu
rėjo bėgti gelbėdami savo 
gyvybę.

Iš žemesnių sričių žmo
nėms įsakyta išsikrausty
ti, nes bijoma, kad dau
giau užtvankų gali lūžti ir 
apsemti daugiau žemės.

Visos valdiškos jėgos, į- 
imant ir kariuomenę, yra 
pastatytos į nelaimės vie
tą. Raudonasis Kryžius 
paskyrė $1,000,000 šelpi
mui nelaimingųjų. Blo
giausia, kad potvynio vie
toje geriamo vandens tie
kimas, kanalizacija, elek
tros šviesos ir susisiekimo 
telefonais tapo suparali- 
žuotas.

I
į taipgi reikalavo priimti 
itaip vadinamą civilių tei
sių bilių.

Sakoma, kad demons
tracijoje dalyvavo apie 
3,500 žmonių.

Prie Washingtono pa
minklo įvyko susirinki
mas, kurio pirmininku bu
vo kongresmonas Jerry J. 
O’Connell iš Washingtono 
valstijos Wallace vadas. 
O’Connell 
kad

Prie užpildomų Ques- 
tionnaires - Apklausinėji
mo blankų, gauname įvai
rių atsakymų, klausimų, 
prašymų informacijų.

Questionnaires — Ap
klausinėjimo blanko tiks
las:

1. Patirti, kiek Ameri
koje yra žmonių, kuriems 
rūpi tremtinių likimas;

2. Kiek žmonių turi sa
vo giminių tremtyje;

3. Kiek ir kas sutinka 
tremtiniams pagelbėti:

a) finansiškai (pasko
linti kelionei pinigų);

b) surasti darbą;
c) surasti butą.
4. Blankus gali paliudy

ti organizacijų valdybų 
nariai.

Blankas pildo ne vien 
lietuviai. Jas pildo visų 
tautybių asmens, kurie v- 
ra suinteresuoti tremti- 
nių į Ameriką įsileidimu. į 

Blankos suteiks labai 
reikalingų žinių:

Jeigu pav., vienas blan
kos pildytojas turi tik bu
tą, o neturi darbo, taip 
reikia ir pažymėti.

Jeigu kitas gali tik pa
skolinti pinigų tremtiniui 
į Ameriką atvykti, o 
turi buto, prašoma 
blankoje pažymėti.

Trečias gali turėti 
darbo, o negali nieku 
tu pagelbėti. Tą blankoje 
reikia pažymėti.

Jeigu norite pagelbėti 
tik giminei, pažymėkite, 

j kuo ir kaip galite pagel
bėti.

Blankos išsiuntinėtos 
tik apklausinėjimo tiks
lais. Jos nėra affidavitai. 
Jų pildytojai neprisiima 
privalomos atsakomybės.

Kai visos blankos sueis 
į vieną vietą, tada bus ga-<World įoboje
Įima turėti pilną vaizdą., pwiIa JureI^s 
kas kur ir kaip veiktina. k j atvykusią

Mes žinome, kiek gera- ,6-36 Gree„ «
širdžiai žmones daug au- 1
koja ir sunkiai dirba. Ži
nome, kad labai ir pa-į 
Įvargsta. Bet tuo skųstis 
galima tik tol. kol pati- 
jriame tremtinių 
'Jie gyvena ne vilty j, ba- 
'dauja, neturi kuo apsi- 
Į rengti ir nežino ką jiems 
žada rytojus. Neatsisaky
kime jiems pagelbėti.

Blankas pildykite 
siųskite, kaip ir visokerio
pas dovanas:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street

Brooklvn 11. N. Y.
EVergreen 7-1422—1423

ATVYKO 38 LIETUVIAI
TREMTINIAI IŠ VOKIETIJOS

į

“L. L. V. V.”).
Suimtųjų Brazilijos lie

tuvių Kominformo agentų 
butuose padarius policija 

; kratą, rado daug jų veik- 
jlos įrodančios medžiagos. 
I Rasta gausybė propagan- 
idinės bolševikų literatū- 
jros: brošiūrų, lapelių. įsa-

I

i
i
i

ii i

ne- 
tai

1948 m. Gegužės 26 d. Pikeliai su dukrom Salvi- 
laivu MARINE FLASH- pas p. Angelę Puišienę, 
ER atvyko 38 lietuviai 1767 Cudabock Avė., Nia- 
tremtiniai, kurių tarpe 7 gara Falls, N. Y. 
JAV’ piliečiai, o kiti su i- 
migracijos vizomis. Atvy
kusieji laikiai apsigyve
no pas gimines bei drau
gus:

* Matas ir Elzbieta Bau- 
kiai su sūnum Vytautu, 
apsistojo New Yorko a- 
pylinkėje Catholic Comm. 
for Refugees globoje. Po
nia Baukienė yra JAV pi
lietė- .. -v- 1

Želvyra Buknytė apsi
stojo New Yorko apylin- gistojo pas anksčiau atvy- 
kėje Catholic Comm. for kusj vvra: 61-19-56 Avė., 
Refugees globoje. iMaspeth, L. I., N. Y.

Matas ir Ona Dabrilos; 
apsistojo! 12 Harvard St.. a. V’. 

IlVorcester. Mass.
* Dr. Vytautas Dambra- 
va su žmona Aldona ir sū
num Gintaru apsistojo: 
86-13-107 Avė., Ozone Pk. 
17, N. Y.

Bladas ir Zuzana Dau
kantai su dukra Milda ir 
sūnum Vaidotu. 1 
skiriant p. Daukantienę, 
JAV piliečiai.

Stasys Pilka, žinomasis 
Kauno ir Vilniaus teatrų 
artistas, taipgi gerai pa
žįstamas ir Amerikos lie
tuviams, pasisvečiavęs ke
lias dienas New Yorke iš
vyko į Chicagą. Jo adre
sas: % Naujienos, 1739 S. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Liudvikas Piotrovskis 
apsistojo: 1026 W. 13 
Avė., Gary, Ind.

Emilija Norviliene, ap-

htietavo Baltuosius Rū
mus Protestui Prieš 
Mundt -Hixon Bilių

IVashington, D. C. — 
Trečiadienį, birželio 2 d. 
buvo suvažiavę iš įvairių 
miestų į Washingtoną į- 
vairių kairiųjų organiza
cijų ir kąikurių unijų at
stovai. Suvažiavusieji su-

Adelė ščiukauskaltė, J. 
pilietė, apsistojo: 

3339 So. Morgan St., Chi
cago 8, Illinois.

Stasys Vaškelis, apsi
stojo: 84 Academy St., 
Amsterdam. N. Y.

Domas Vaičiūnas, JAV 
pilietis, apsistojo: 365 Sa
vin Hill Avė., Dorchester, 

visi iš- Mass.
Tarpe atvykstančius pa- 

i giminių ir

tik 
ki-

I

JAV piliečiai, apsistojo: Įsitinkančių giminių ir 
85 Bristol Street. Brook-I draugų matėsi Pennsylva- 
lyn. N. Y. nia universiteto profeso-

Alfrėdąs Engmanas lai-;rįus Dr. A. Salys, kun. če- 
kinai apsistojo New Yor-'kavičius, p. Jurenienė, d. 
ke Church VVorld Service į Norvilą ir kt. Jonas ir O- 
globoje. na V’alaičiai nuo Bendr.

Teodoras ir Veronika į Amer. Liet. Fondo ir Gen.

Atliekame Spaudos Darbus

Engmanai su sūnum Al
girdu laikinai apsistojo 
New Yorko apylinkėje 
Catholic Comm. for Refu- 
gees globoje.

Antanas ir Elzbieta 
Galminai su dukra Zita 
laikinai apsistojo New 

! Yorko apylinkėje Church

Kons. Attache A. Simutis 
padėjo atvykusiems su 
formalumais. LGK.

a

Rašykim Savo Kongres* 
Manams

apskaičiavęs, 
esą daugiau kaip 

5,000 atvyko į Washing- 
toną.

Kalbėtojai daugiausia 
smerkė Prezidentą Tru- 
maną, senatorius Vanden- 
bergą ir Taftą.

NAUJI VYSKUPAI 
LATVIJOJE

Okupacijų metu Latvija 
neteko beveik visų savo 
katalikų vyskupų. Kaip 
Vatikano radijas praneša, 
sovietinei Latvijai Popie
žius Pijus XII paskyrė du 
nauju vyskupu: Dr. Peter 
Strods ir kun. Kazimierą 
Dulbirtfekį. '

BALF Rūbų Vajus Tęsiamas

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes. konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 VV. Broaduay So. Boston 27, Mass.

Norime, kad Amerikos 
Kongresas ko greičiausiai 
pravestų tremtiniams į 
Ameriką įsileisti įstaty
mą. Geriausia pasiseks.

BALF rūbams rinkti 
vajus sėkmingai vyksta 
visoje Amerikoje. Vajuje 
norima ko greičiausiai ir 
ko daugiausia surinkti 
rūbų ir avalynės, ypač 
vyrams lietuviams tremti
niams.

Tuos rūbus ir avalynę 
norime dar prieš rudenį 
paruošti ir išsiųsti, kad 
tremtiniai spėtų išsidalin
ti, pasitaisyti, persisiųti 
ir sulaukę žiemos — nau
doti.

Tremtinių būklė dar la
bai neaiški. Ką jiems ža
da sekanti metai, visiška 
nežinia. Daug tremtinių 
persikeldinėja iš vienos 
vietos į kitą ir ieško pro
gų ko greičiausiai išvykti 
į Jungtines Valstybes, 
Angliją. Kanadą, Austra
liją, Pietų Ameriką ar ki
tur.

Ateitį tvarkydamiesi, 
tremtiniai nori bent rū
bais apsirūpinti. Žiauri, 
šalta, drėgna žiema jiems 
labai įgriso. Pavasaris 
pernai buvo labai lietin-

F-ui, tegu jais pasi
džiaugs kenčiantieji trem
tiniai.

Vajaus laiku renkime 
viešas rinkliavas rūbams 
ir apsiavimui gauti. Pra
šykime jų iš visų ameri
kiečių. Prašome BALF 
skyrių, draugijų ir visų 
geros valios žmonių vaju
je dalyvauti ir surinkti ko 
daugiausia dovanų.

Surinktuosius rūbus, a- 
valynę ir kitokias dova
nas malonėkite siųsti ad
resu:
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street. 

Brooklvn 11. N. Y.
EVergreen 7-1422—1423

BALF Siuntos

Avė., Lor.g Island Cityjkai savo kongresmanams [ gas. Rūbu reikėjo naudoti 
Į N. Y.

Jonas Keženius su duk
ra Ona ir sūnum Vytautu 
apsistojo pas anksčiau

vargus, atvykusią žmoną: 648 W.

ir

rašysite laiškus ir tele
gramas. Geriausia savais 
žodžiais rašyti, panašaus 
turinio telegramas ar laiš
kus:

Piease help unfortunate 
vietims of totalitarian injustice 
Stop I sincerely reųuest and 
expect your support of legis- 
lation for Displaced Persons 
admission.

I

Lombard Street. Baltimo
re. Md.

Stasys ir Elena Minei* 
kos apsistojo: 336 So. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y. 
Ponia Mineikienė yra 
JAV’ pilietė.

Viktoras ir Alice Pet
ruškevičiai apsistojo: 143 
Third Street. New Phila
delphia. Ohio.

Eduardas ir Viktorija 
nija ir Milda apsistojo tnių visą laiką.

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali* 
te apgaudinėti visų žmo- 

Lincoln.

daugiau, negu paprastai 
ir jie labai susidėvėjo.

Pernai ar užpernai mū
sų padovanotieji rūbai ir 
avalynė, ypač vyrams, jau 
susidėvėjo. Tremti n i a i 
laukia daugiau.

Sulaukę pavasario valo- 
mės savo rūbų spintas 
peržiūrėkime, ką galime 
padovanoti, ką pasilikti. 
Atskyrę dalį — padova
nokime tremtiniams, ku
rie mūs dovanų taip lau
kia... Per vasarą pakaboję 
spintose rūbai iki rudens 
gali atitekti kandims. Pa
dovanokime juos BAL-

BALF yra gavęs iš Lie
tuvos Raudonojo 
žiaus būtiniausiai 
lingu pagalbos šeimų są
rašą. Invalidams, našlėms 
su vaikais, ligoniams, kū
dikiams ir daugiavaikėms 
šeimoms. BALF centras 
šiomis dienomis išsiuntė 
maisto 6,600 svarų, $2,000 
vertės. 137 siuntiniai iš
siųsti į Britų zoną, 57 — 
į amerikiečių zoną ir 6 į 
prancūzų zoną 
je.

Bal. mėn. 
tremtiniams
siuntė 184 dėžes, 
svarų konservuotos mė
sos, vertės $1,743.00.

Kry- 
reika-

Vokietijo-

lietuviams 
BALF iš- 

9,115

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

GarfiekL
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Vertė 1. Maceina

PASAULIS BE DIEVO
Atimkime pasauliui Die- suprasi, kad jo t kslas nė- 

vą, ir kas iš jo liks? Liks 
pasibaisėtina, į tūkstan
čius paskiru dalelių su
skilusi. nrieštaravimų pil
na būtvbė, skęstanti 
skausmo ir kančios tvane’l

ra paskęsti ligi tusų sma
guriuose, bet rengti sielą 
tam amžinajam, viršpri- 
gimtiniam josios paskyri
mui.

Žinai Goethes ‘Faustą”.

3
prasmės? Anaiptol! Turi 
būti pilna, absoliutiškoji 
Tobulybė, turi būti Die
vas.

Taigi nepamiršk, mano 
drauge, kad jauną savo 
siela geriausiai ištobulin
si tik tada, kai pripildysi 
ją kilniomis mintimis, 

i krypstančiomis į amžiną
jį, visagalį, be galo tave 

• mvlintį Tėvą.
i Daugelis žmonių, ypač 
! jaunystėj, bando savo lai
mės ieškoti be Dievo. Bet 
man visada daros liūdna, 
matant kilnų jaunuolį, 
kvailos minties suviliotą, 
norintį savo gyvenimą 
tvarkyti be Dievo. Tiesa, 
vėliau daugelis grižta prie 
pa’iktu savo idealų, bet 
tuščiai praleistos iaunvs- 
tės atsiminimas. lvg kcFs 
juodas šešėlis, lydi juos 
visą gyvenimą.

Saldžiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų Tė-. Paskaityk tik Goethes 
vynės! | prisipažinimą, kuris, ro-

Gailestingoji Širdie, atleisk mūsų tautos nuode- dos, jau gyveno didžiau- 
mes bei klaidas, nes juk Tavo meilė yra be galo atlai- šiame pertekliuj ir buvo 
di! visų gerbiamas. Savo se-

Geriausioji Širdie, kuri verkei žiūrėdama į savo natvėi jis pasakė: “Aš e- 
tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mūsų tautos su laikomas tokiu žmo- 
iškentėtus vargus, sustabdyk skaudžius smūgius ir gum, kuriam laimė yra y- 
nebeleisk priešui 
tėvynėje.

Švenčiausioji 
Švenčiausioji

t

Einant ginčams dėl Komunistų partijos likimo — drebanti nuo besiartinan-iTai yra amžinos žmogaus 
ar ją uzdaryt, ar ne, Kongresas paskyrė taip vadina-čios mirties žvilgsnio. To- kovos su blogiu įkūniji
mą teismo komisiją tardyti komunistų vadus^ Pa- dėi teisingas yra Schille- mas. Veikalo dilvyris iš

bando viską: pradeda 
mokslu, imasi magijos, 
pereina per kūno smagu- 
rius, bet poetas randa pa
tenkinantį problemos išri
šimą tik tikėjime . atlygi- < 
nantį ir baudžiantį Dievą 
ir į amžinybę. Dantės 
“Dieviškoji Komedija”, 
Beethoveno “Missa sol- 
lemnis”, Mozarto “Re- 
ąuiem”, Haydn’o “Sutvė
rimas”, Wagnerio “Parsi- 
falis”, Bacho, Liszto, 
Brahms’o kūriniai, iš ku
rių dvelkia Dievo ieškan- 
jčios sielos ilgesys, — jie 
visi, visi patvirtina tai, ką 
Tertulijonas (gyv. 3 šimt. 
po Kristaus) pasakė: — 
“Žmogaus siela iš prigim
ties yra krikščioniška”.

Taip, veltui norėtum įsi
degusią ugni užgesinti 
metamomis žemėmis, 

į “Kiekvienas žmogus alks
ta Dievo”, — pasakė jau 
Homeras savo Odisėjoje.

Nors, gal būt, dar nela
bai pažįsti pasaulį ir “mo
demišką gyvenimą”, bet 
vis dėlto jau ir tau pasi- 

i taiko valandėlių, kada 
tenka susidurti su baisio
mis šio modemiško gyve
nimo problemomis. Metų 
bėgyj tau vis darosi aiš- < 
kiau, kad juo didesnė yra 

(žmonijos pažanga techni- i 
kos ir pramonės srityse, < 
juo rafinuotiškesni darosi : 
josios pasismaginimai, 
juo mažiau 
mai patenkina aukštes- tikrųjų kalba. Labai gerai gyvenimui. Puikybės pilni viskas būtų tvarkoj. Bet 
niam tikslui paskirtą mū- pažinęs žmones Jeremijas žmonės dažnai pasiprieši- ramią naktį tokiu 1.™ 
sų sielą.

mą teismo komisiją tardyti komunistų vadus. J 
šauktas tardyman komunistų šulas William Z. Foster posakis: “Kur nėra ti- 
davė labai įdomių informacijų dėl Komunistų partijos kėjimo ten viskas svy- 
nusistatymo link Amerikos ir Rusijos. Kaip galėjo '■ ruoja”. Teisinga taip pat 
jaustis komisijos nariai, išgirdę, kad Fosteris visų'įr įaį \a piutarchas pa- 
Amerikos komunistų vardu pasisakė esąs palankus sakė-’ “Lengviau yra iš 
Rusijai ir nepalankus Amerikai, kurią jis vadina “im-'smėlio pastatyti ore pilį, 
perialistine” valstybe, o Rusiją demokratine! Jei So- negu sujungti visuomenę 
vietijoj tardomasis taip pasisakytų, tai komisaras ga- tikėjimo į Dievybę”, 
lėtų jį čia pat nušauti, be jokio teismo ir tolesnio tar- Į 
dymo. Ir jeigu nenušautų, tai vien dėlto, kad budeliai j 
nusivedę apkaltinamąjį rūsin ir ten kankynėmis mė-Į 
gintų išgauti bendraminčių sąmokslininkų vardus.! 
Gi Amerikoje tardytojų pirmininkas šaltai klausinė-; 
ja toliau.

“Kaip užsilaikytų Komunistų partija, jei iškiltų* 
karas tarp Rusijos ir Amerikos?” Fosteris atsakė,: 
kad Rusija nepuls, nes ji ne “imperialistinė” valsty- pripildys didžios ir kilnios 
bė; pulti gali tik “imperialistinė” Amerika. ‘mintys. Tik religija, tik ji

“Bet jūs vis dėlto būtumėt su Rusija?” paklausė viena, pajėgia išrišti svar- 
kitas komisijos narys. “Mes kovotume ta kryptimi, blausius gyvenimo klausi- 
kad “imperialistinis” karas ko greičiausiai baigtųsi mus. Nes jei žemės gyve- 
ir įvyktų demokratinė taika”, — atsakė Fosteris. i nimas yra tik prisirengi- 

Kaip jie “kovotų prieš imperialistinį karą” ir ko- mas amžinybei, tad tuoj 
kios “demokratinės taikos” komunistai trokšta, Fos- ----------------------------------
teris nepasakė. Tur būt neišdrįso. Bet atsakymą duo- ATSISVEIKINIMAS 
da rusų revoliucijos istorija: kaip Lenino nurodymu! _______
bolševikai savo propaganda sunaikino kariuomenės1 
pajėgumą, organizavo streikus ir .darbininkų demon-: Kaip obelis, mamyt, palinkus,

-----  - — kolflITMA -i O CFVVTi Vili •

Juo daugiau mokysies, 
mano mielas, juo labiau 
pajusi žemiško buvimo 
niekingumą ir savo pačio 
menkystę. Bet jei galvosi 
apie amžinybės dalykus, 
pamatysi, kaip tavo sielą

• • I

toliau viešpatauti

stracijas ir su pagalba armijos ir darbininkijos pada
rė Rusijoj bolševistinę “tvarką” ir “taiką”.

Tardymo komisija tą istoriją matomai žino ir 
norėjo privesti Fosterį prie aiškesnio pasisakymo, bet 
Fosteris jau prikando liežuvį ir į statomus naujus 
klausimus vingiuotai atsakinėjo. Paklaustas, kaip ko
munistų partija užsilaikytų, jei karas dėl šiokių ar ki
tokių priežaščių vis vien įvyktų, Fosteris atsakė: 
“mes visai nekariautume”. “Ar jūs kurstytumėte ka
riuomenę sukelti maištą”? - 
tarnauti į kariuomenę?” — 
kaip ir visi kiti. Kitokios išeities mums 
klaustas, ar jisai tarėsi su Wallace, Fosteris atsakė 
ne. Jis galėjo čia ir tiesą pasakyti. Kam jam tartis su 
Wallace, kad turi tiesioginių instrukcijų iš Maskvos? 
Tačiau kitas komunistų šulas Marcąntonio tardomas 
pareiškė negaunąs iš Maskvos jokių nurodymų.

Suprantama, kad tovariščiai tik puse burnos šį 
tą prasitarė. Didžiumą savo planų jie laiko slaptybė
je. Tačiau ir už tai ką prasitarė, savo saugumą dabo
janti valstybė nepaliks jų be priežiūros. Už tokius žo
delius Sovietijoj jie būtų tortūruoti ir likviduoti. 
Laisvojoj Amerikoj jiems rodoma tiek žmoniškumo, 
kad Rusijos atstovai Washingtone iš nuostabos turė
jo išsižioti. K-

”? — “Ne”. — “Ar eitumėte 
“Mes būtume priversti, 

nėra”. Pa-
II

Galva baltumo jazminų; 
Ar čia senai supai tu lingę, 
Dabar gyventi išeinu.
Dar taip norėčiau bėgt per pie- 
Skardenti slėnį dainele, [vą, 
Bučiuoti žemę kvapią, šventą, 
Ramiai svajoti vakare.
Girdėti alpstančią lakštutę, 
Ir laukti žaros kol užges, 
Atverti sielą, kaip šaltinį 
Ir ilgesiui ištiest rankas.
Dar taip norėčiau palydėti 
Saulutę žengiančią miškais, 
Paskui vienam tyliai liūdėti 
Kol visa žemėj čia praeis.
Bet reik keliauti į pasaulį, 
Užmiršti vasaros dienas, 
Naktis tamsi, o nieks nelaukia, 
Tave, jaunyste, kas priglaus.
Tegul vėl skamba man jaunys- 
Piemens rageliais laukuose, ftė 
Ir dainos tėviškėj užgimę 
Tevirkdo, džiugina mane.

v •

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

19.
Du Žulikai

Sumanymas išvogti partizanų vadą susi- 
trukdė. Užkliuvo savanorių organizuotė. 
Nužiūrėtas jų vadas Golodraniec tiesiog 
Nachalskiui pareiškė, kad tokiam pavojin
gam žygiui savanorių nesiranda. Net atkak
liausi galvažudžiai nuo to purtosi. Sako, kad 
tai tikra mirtis. Jie, žinoma, gerai supranta, 
kad kiekvienas panašus užsimojimas vienam 
kitam lemia sužalojimą, ar net mirtį. Tačiau 
šis žygis esąs tiek pramuštgalviškas, kad 
visam būriui teks galvas paguldyti. Kas tuo
met partizanų vadą paims, kai visi bus nebe 
gyvi? Nebent jei būrys susidarytų iš kokio 
šimto puikiai apginkluotų vyrų. Bet toks 
gausus būrys sutrauktų stambias partiza
nų jėgas, įvyktų žūtbūtinės kautynės, ku
rias partizanai veikiausiai laimėtų, nes jie 
kaunasi kaip pasiutę vilkai. Taigi žygis vis 
vien nepasisektų. Pagaliau, iš kur tokį di
džiulį būrį surinksi?

mūsų brangioje pač palanki; nesiskųsiu ir 
'nepeiksiu savo gyvenimo. 

Tave mylime! nors visas jis buvo tik 
Tavimi pasitiki- vargas ir darbas. Aš ne

galiu pasakyti, kad per ši
tuos 75 metus būčiau bu
vęs laimingas ilgiau, kaip 
keturias 
ckermanno 

ir jei gyveni- Goethe).
Arabai 

sielą... Įsi- padavimą 
vaizdink tamsią daubą, verksmą, 
kur saulė niekados nešvie- rią naktį 
čia; įsivaizdink tą baisų skrenda per begalinę dv- 
gyvenimą, kuriuo tau kurną ir palyti milijardus 
reiktų ten gyventi, ansup- mažyčiu smėlio grūdelių, 
tam tamsos ir rūku, tarp rodos, kad deiuoja koks 
nuodingų augalų ir kirmi- mirštamai sužeistas žvė- 
nų, nuo kurių niekad ne- ris. “Girdite?” — sako ta- 
galėtum ištrūkti, negalė- da arabu karavano vadas, 
tum iš tos daubos išlipti — “

Pas daugelį netikinčių ir grynu oru pakvėpuoti, rauda dėl to, kad vra ne
rašytųjų galima pastebė- Taip lygiai būtų, jei malo- vaisingi. Jie apverkia žy- 
ti, kad juo daugiau jie a- nes šviesa nespindėtų mū- dinčius sodus, siūbuojan- 
pie Dievą kalba, juo la
biau darosi netikį. Atro
do, kad jiems tiesiog neik
te reikia dėl kitų prieš 
Dievą kalbėti, nes jų pa
čių siela visuomet į Jįii 
linksta. Jie nor 
nieko niekam

Jėzaus Širdie,
Jėzaus Širdie,

mes 
mes

me!
mes Tau visiškai atŠvenčiausioji Jėzaus Širdie, 

siduodame!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų!

mais — tylos valandėlė- nemaitintu
mis siela vis tiek ilgėsis mo piktžolės bandytų nu-1 
Dievo, ilgėsis amžinosios stelbti mūsų 
savo Tėvynės.

Dievo negalima iš 
šaulio išvaryti!

“Nors žmogus kažin 
svyruotų, vis tiek gyvena 
vas, gyvena šventoji 
aukštai viršum laiko 
skraido Aukščiausia

Pa-

kaip
Die- 

Valia. O
ir erdvės 
Mintis”. 
(Schiller).

su vidaus 
aukštybių 
mūsų sielos 
ti tamsybių 
kanas”.

etų dpie Jį; Kuo yra 
nesakyti, g

savaites” (E- 
pokalbis su

turi nuostabų 
apie Sacharos 

Kai tylią, gied- 
švelnus vėjelis

daubos išlipti — “tai tyrai verkia. Jie

pasauliui, jei čius javų laukus, kvepian- 
balses nebūtų čius vaisius, kuriuos jie 
saulė, vaikan- patys vedė, kol dar rebu- 
šmėklas ir ū- vo išdegusi, išdžiūvusi Sa

chara”.
Brangus jaunuoli! Toki 

tušti tyrai vra 
sie-

saulės šviesa išdžiūvę,
gamtos gyvenimui, tuo y- kiekvieno netikinčio 

šitie laimėji- bet vis dėlto tiek daug iš ra tikėjimas musu sielos loj. Iš viršaus atrodo, lyg
v • neti- 

siela gai- 
Poetas irgi 

puikaus, gražaus, idea-|Sako: “Be Dievo žmogus 
lauš, visa jie yra iš Jo ga- yra lyg laivas be inkaro, 
vę. Kiekvieno žmogaus šalia Dievo jis yra skur- 
siela visuomet trokšta ge- dus ir nuogas; Dievuje — 
resnio idealesnio pasaulio, turtingas ir didis” (Schu-

Gotthelf (1798-1854), pro- na savo Dievui ir pamirš- kinčių žmonių
Žmogaus siela ilgisi Die- gai pasitaikius,

vo. Ir nors kažin kaip “Tiesiog negalima įsivaiz- 
stengtumeisi šitą ilgesį dinti, kas pasidarytų sie- 
nutildyti moderniškosios lai, jei iš viršaus 
civilizacijos 
automobiliais, 
radio arba pasilinksmini- Dangiškoji Duona mūsų Argi šis troškimas yra be bert).

pasakė: ta, kad visa, ką jie turi.liai verkia, 
gražaus, idea-^sako: “Be Dievo

mums 
kūriniais — nesišypsotij nė vienas 

teatrais, šviesos spindulėlis, jei

Į tokius Golodranieco išvedžiojimus Na- 
chalskis su pikta panieka atsakė:

— Kalbi kaip mažas vaikas, ar šlapia viš
ta, ar, dar blogiau, kaip negudri lapė. Kas 
tokiai plepalienei gali tikėti? Pasakyk tie
siog, kad čia slepiasi kažkoks kitas, neva 
gudragalviškas sumetimas. Nepatenkinti 
mano sąlygomis?

Golodraniec pasikrapštė galvą.
— Prieš šviesų tovarščiaus komisaro pro

tą neatsispirsi. Kam čia grieką slėpti? Prie 
statomų kliūčių ir tas prisideda. Jie, bjau
rybės, šitaip galvoja: jeigu jau mirti, tai 
bent linksmai. Jie nori prieš žygį gaut pau- 
liavoti.

— Vot kokie svoločiai! — piktai riktelėjo 
Nachalskis. — Nori atsiimti užmokesnį prieš 
atliksiant darbą! Jie to nesulauks. Tegu pir
miau atveda partizanų vadą, tada galės 
degtinėj maudytis, ne tik gerti. Nebijokit, 
nenuskriausiu.

— Jiems degtinės neužtenka. Jie nori pini
gu-

— Pinigų?! — vos išstenėjo Nachalskis.
— Ir tai dar prieš atliksiant žygį.
Nachalskis sustulbo. Pyktis, pasibjaurėji

mas ir net pasibaisėjimas atėmė jam kalbą. 
Valandėlę jis kažką migčiojo. Pagaliau, kiek 
atsipūtęs, pro dantis sušniokštė:

— Ar jūs pasiutot, ar mane mulkiu skai
tot? Pinigų! Apie tai nė žodžio nebuvo tarta.

— Jūs manęs su jais nemaišykite, tovarišč 
komisare, — apsimetė įsižeidusiu Golodra
niec. — Aš sau, jie sau. Jie, bjaurybės, su
uodė, kad žadėta 100 rublių. Pavydo paimti, 
jie nori kiekvienas tiek pat gauti. Kuo tu 
geresnis, sako? Tu, girdi, vadas. Stumsi mus 
į mirties nasrus, o pats pabėgsi. Gyvi šun
snukiai.

Ir taip išsprogusios Nachalskio akys dar 
daugiau išsprogo.

— Tai tu jiems pasakei, kad gausi 100 
rublių?

— Ar aš durnas prieš save plepėti? Ne. 
Jie kažkaip suuodė, ar išspėliojo. Buvo to
kių, kurie skelbė, kad aš 500 gausiu. Be to, 
jie nugirdo, kad ant to vado galvos uždėta 
20,000 rublių. Tai sako ir jiems turėtų kiek 
nutrupėti.

— Iš kur jie tokią nesąmonę nugirdo? Ar 
ir tu tiems plepalams tiki?

— Aš tik girdėjau, ką kiti šneka. O tikėt 
— ar šiandien galima kam nors tikėt? O kad 
ir būtų tiek už jo galvą paskirta, tai mums 
mužikams teks tik apsilaižyti. Tovarišč ko
misaras žino gi, kokia mūsų dalia: arba šie
no pluoštas, arba šake į pašonę.

“Gudrus biaurybė, — pamintyjo Na
chalskis. — Jis čia kelia socialinės nelygy
bės klausimą. Ir dar sakoma, kad reik muži
kus šviesti. Kokia idijotiška mintis! Jie ir 
taip velnių priėdę”.

Pajutęs, kad reikalas krypsta į nepagei
daujamą vagą, Nachalskis susitelkė ir 
svarstė, kas čia padarius. Už atkaklų įžūlu
mą duoti Golodraniecui į snukį ?Bet jis auga
lotas ir peštynėse be abejo įgudęs. Gali žieb
ti atgal, ir rodykis tada pasauliui su bjau
riai iškoneveikta fizijonomija. O tokiam 
banditui — kas jam? Dar daugiau garbės, 
kad komisarą sužalojo. Pašaukti kareivius 
ir nugabent jį į čekos nuovadą? Tuomet Go
lodraniec betardomas atskleis tokius daly
kus, kad pačiam Nachalskiui bus karšta. 
Perdaug jau tampriai su tuo valkata susi
rišo. Noroms nenoroms reikia jį įtikinėti. 
Tai vienintelis kelias.

— Klausyk, Draha Nikolič, tu apsukrus 
vyras ir turįs, kaip tai sakoma, arklio protą, 
t. y. žiūri į minios prasimanytus plepalus, 
kaip į ore skraidančius muilo burbulus. Jie 
tik vaikus sužavi ir apgauna. Suaugę žmo
nės nė dėmesio į juos nekreipia. Taip ir su 
tais stambiais pinigais, neva tai skiriamais 
už garsesniųjų banditų suėmimą. Kam dar 
pinigus mokėt, jei čekistai su raudonarmie
čiais ir taip juos baigia išrankioti? O gal 
kalbamasis banditų vadas jau yra sugautas 
ir likviduotas?

— Jei taip, tai kam jūs užsispyrėte jį su
imti? — neiškentė Golodraniec.

{Bus daugiau)
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GIRDĖTI LIETUVIU I 
KOLONIJOSE

Gegužės 23 d. šv. 
draugija minėjo savo 35 
gyvavimo sukaktį. Ryte 
šv. mišios draugijos intencija, 
kuriose dalyvavo narės ir ben
drai priėmė šv. Komuniją. Po 
mišių Įvyko bendri pusryčiai 
Šv. Juozapo parapijos naujos ' 
mokyklos svetainėje, kur daly
vavo apie trys šimtai narių, 
viešnių ir svečių.

Draugijos pasistenkite 
rinkti savo atstovus į šaukiamą 
Conn. Lietuvių Tarybos Kon
ferenciją, birželio 6. kad galė
tumėte savo draugijas atsto
vauti.

Pusryčių 
narė, p. M. 
sveikinimo 
V. Ražaitį 
malda. Po 
įteikė draugijos pir 
Zailskienei gražų 
sage”.

Gražias kalbas pasakė 
M. Zailskienė. fin. rašt. N. 
nušaitienė.

rengimo komisijos 
Digimienė, pasakius 
žodi, pakvietė kun. Į 
pradėti pusryčius.• 

to p. M. Digimienėi

gėlių

13 d., 7 vai. vakare.
Janet Bridickas, Dolores 

Keidošius, Lillian Lekavičius, 
Stella Dubauskas ir Mildred 

. Pilipauskas gaus diplomus 
penktadienį, birželio 4 d., lai
mingai baigusios Seton High 
School. Sveikiname graduantes. 

. Linkime geriausio pasisekimo 
i jų pašaukimuose.

Pirmadienį, birželio 7 d. Al
fonsas Kiškis ir kinietis Jack 
Poy Quork baigs šv. Alfonso 
mokyklą ir gaus diplomus iš 
Calvert High School. Congra- 
tulations Alfonsui ir Jack Poy.

įvyko Die o Kūno procesija. 
Nors žmo iių dėl lietaus nebū

ta čiau mūsų mokyk- 
atidavė tinkamą 

Jėzui pasislėpusiam 
mente. Kaip visuo-

Bulota - Kalinauskaitė
Sekmadienį, geg. 30 d. Ed

vardas Bulota vedė sau už 
žmoną p-lę Stelią Kalinauskai
tę. Klebonas kun. dr. Mendelis 

: priėmė jaunųjų pasižadėjimus. 
Kun. Antanas Dubinskas ir 
kun. Jonas Mendelis stovėjo 
greta klebono šliūbo metu. Pir
ma pora liudytojų buvo jauno
jo artimas draugas Rėmas ir 
jaunojo sesutė Ona Bulotaitė. 
Kun. dr. Mendelis ne tik laimi
no moterystės ryšį, bet taipgi 
suteikė jauniesiems tinkamą 
pamokinimą. Andreikus įspū
dingai giedojo šliūbo metu.

Vestuvių puota įvyko Lietu
vių svetainėje. Hollins St. Puo
toje dalyvavo arti 300 svečių, 

i Dalyvavo ir visi trys parapijos 
■ kunigai. Sveikiname naujave- 
! džius. Linkime jiems gausiau
sių Dievo malonių.

Gegužės 22 d., lietuvių sve
tainėje įvyko K. Kinderio ir jo 
vadovaujamos grupės koncer
tas. Pagelbėjo ir vietiniai, ypač 
Jonas Rasakauskas patenkino 

netiką. Jis buvo iššauktas 
kartus pasirodyti.

pradėti pusryčius. į
—' -t?

ininkei M.
l

“cor-i

pirm.
T o :

ižd. M. Griškaus- ■ 
kienė. miesto mayoro žmona p.; 
A. Shneider. M. Digimienė. • 
kleb. kun. J. Valantiejus, kom-'

V. 
iš 
ir 

i

ROCHESTER, N. Y.
Naujas Kunigas

pozitorius A. J. Aleksis, Dr. 
Smulskis, nesenai atvykęs 
Vokietijos, adv. P. Zailskas 
kiti.

Toliau pirmininkė priminė: 
tris nares, kurios yra ligonės ir Į 
negalėjo dalyvauti iškilmėse.; 
Pareikšta joms užuojautos ir. 
surinkta kiek dėl dovanėlių. į 
Sergan čios narės yra šios: M. 
Ruginiūtė, M. Dvilieskienė 
U. Kairaitienė.

Reikia priminti, 
uos draugijos narė: 
ir yra dėkingos, kad 
gerą valdybą, kuri ____ ____
veik visa ta pati per 35 metus.’ 
Tai didelis valdybos 
šventimas.

Pusryčių rengimo komisiioie!
“ - augęs 11 1UV 

buvo šios: Ona Girdzi jauskie-Į terįo mieste. 
nė, Elzbieta Va’oalienė, Elzbie-'i nis 
ta Matulionienė. Gentruda Le- 
vanavičienė. Monika Karbaus- 
kienė. Marcelė Digimienė Ka
rolina Poderienė. Matilda Be- 
kenenė. Morta Zailskienė. A- 
ne'.ė Povilaitienė. M.A.D.

Kun. Domininkas Mockevičius

Gegužės 15. palaidotas 
vikas Lužetskis, kareivis, 
kūnas buvo parvežtas iš 
pos.

vo daug.
los vaikui ai 
pagarbą ijė 
Švč. Sakrįr..
met Sesutes Kazimierietės žy-J 
miai prisidėjo prie procesijos 
didingumo. Mišparai buvo su 
asnta. Kun. Antanas Dubins
kas buvo celebrantas, kun. Jo-I
nas Mendelis diakonas, o kun. 
Couhglin subdiakonas.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
tuo pačiu laiku buvo išvykęs į 
kapines dalyvauti pamaldose 
už žuvusius karius.

su

a.

Velionis sirgo 
Kun. Antanas

I 
ir ■:I

kad Šv. O- i 
džiaugiasi ■ 
turi tokią j Kearny įšventino kunigu Domi- 
veikia be-! ninką Mockevičių.

• Naujasis lietuvis kunigas yra 
nar:ųJ?asi-i Kazimiero ir Anelės (Rovai- 

jtės) Mockevičių sūnus, gimęs, 
augęs ir mokslus ėjęs Roches- 

. Jis buvo pirmuti- 
Rochesterio jaunuolis, ku- 
baigė lietuvių Šv. Jurgio 

mokyklą, įstojęs į ją nuo 
pirmo skyriaus. Seminaris

to mokslą išėjo ir baigė šv.
j Andriejaus (mažojoj) ir šv. 
Bernardo seminarijose. Semi
narijoje būdamas vadovavo lie
tuvių klierikų būreliui, kuris 
mokėsi lietuvių kalbos.

Kun. Domininko Mockevi
čiaus primicijos bus sekmadie
nį. birželio 6 d.. Šv. Jurgio par. 
i............... ~ , jam 

kleb.

Šiandien, birželio 4 d. J. E.
Rochesterio (N. Y.) vyskupas

ir lan- 
atnaša- 
mišias.

Nuotrupos
Sekmadienį, geg. 30 d. Ame

rikos lietuvių legionierių pos
tas 154 susirinko į National 
Cemetery, kad atiduoti tinka
mą pagarbą žuvusiems ka
riams. Nežiūrint lietaus, gan 
gražus būrys lietuvių dalyvavo. 
Komandantas Jonas Bush tu
rėjo puikiai sutvarkytą prog
ramą.

Jurgis Ainikis ir jo bendri
ninkas James Doherty (Onos 
Urbonaitės vyras), savininkai 

iAbbey Florist, paaukavo gra
žų vainiką mūsų bažnyčios 
Garbės Sąrašo papuošimui. Jie 
prisiuntė vainiką atminimui tų 
19 jaunuolių mūsų kolonijos,

Laikinasis Izraeliaus prezidentas Dr. Chaim 
VVeizmann (dešinėj), atsilankęs su vizitą pas 
JAV Prezidentą Trumaną, Baltuose Rūmuose, į- 
teikė dovanų “Torah”. Tai pirmosios penkios Se
nojo Testamento knygos. Vizitas buvęs surištas 
su Palestinos klausimu ir ten vykstamu karu.

Linksma girdėti, kad Dubins- 
kų mamytė daug sveikesnė. 
Pirmadienį gydytojas leido jai 
sėdėti kėdėje net 3 valandas. 
Mendelių mamytė vis laikosi 
tame pačiame sveikatos stovy
je. Sako nėra tos dienos, kad 
nebūtų jai silpna ir bloga, ta
čiau yra valandų kada galima 
pakęsti. Už abi ligones, kaip ir 
visus parapijos ligonius, kuni
gai prašo pasimelsti.

Liud-
kurio
Eūro-

: bažnyčioje,
■ asistuos:i

Gegužės 23, įvyko parapijos Į kun. 
mergaičių procesija apvainika-i kun. 
rimui P. švč. Stovylos.

gražiai pasirodė.

kurie paaukavo savo gyvybę 
II pasauliniame kare. Vainikas 
buvo padėtas per visą savaitę 
prie Garbės Sąrašo lentos. Visi 
parapijiečiai įvertina šį gražų 
Ainikio - Doherty žuvusių ka
rių atminimą

Mokyklos vaikučiai turėjo 
savo metinį išvažiavimą penk
tadienį, geg. 28 d. Druid Hill 
Park. Iš ryto dangus buvo ap
siniaukęs, bet apie pietus pa
sirodė saulutė ir buvo gražu- 
šilta per visą dieną. Vaikučiai 
dėkoja kunigams ir Sesutėms 
už jų rūpesnį.

Šią savaitę šv. Alfonso par.

bažnyčioje Švč. širdies ir Dievo 
Kūno atlaidų dėliai Švč. Sakra
mentas buvo garbinamas per 
visą savaitę. Ark. Keough ra
gino visus žmones daryti atsi
teisimą Dieviškajai Širdžiai, 
priimant šv. Komuniją penkta
dienį. Mūsų klebono pastango
mis, išgautas leidimas adoraci
jai per visas dienas ir bažny
čia buvo beveik puspilnė per 
visą adoracijos laiką.

Vaikučiai dirba įtemptai, kad 
prisiruošti metiniams kvoti
mams kitą savaitę. Didžioji 
programa ir išdalinimas diplo
mų įvyks sekmadienį, birželio

A. a. Juozas Juškauskas
Trečiadienį, birželio 2 d. 

trejomis mišiomis palaidotas iš 
šv. Alfonso bažnyčios a.
Juozas Juškauskas per ilgus 
metus gyvenęs greta Keidošių, 
Ramsay St. 
trumpą laiką.
Dubinskas aprūpino ligonį pas
kutiniais Sakramentais 
kė jį ligoninėje. Jis ir 
vo giedotas gedulo šv.
Mūsų kiti du kunigai laikė mi
šias prie šoninių altorių. Tik 
metai atgal mirė Juškausko 
žmona. Nulydėtas į Holy Re- 
deemer kapines. Lai ilsisi Vieš
paties ramybėje.

Juozas Kašinskas rūpinosi 
laidotuvių tvarka.

j

Dievo Kūno Iškilmės
Per Devintines Baltimorės 

lietuviai prisiminė Lietuvą, nes 
kas rytą Švč. Sakramentas bu
vo įstatytas per mišias 8 vai. 
ir 8:30 v. Švč. Sakramento 
mišparai buvo giedami kas va
karą. Sekmadienį, ne tik suma 
11 vai. buvo prie išstatyto Švč. 
Sakramento, bet Jėzus Ostijoj 
buvo garbinamas per visą po
pietį iki po mišparų, po kurių

Rochesteryje. 
arkikunigu — 

Jonas Bakšys, diakonu — 
Kazimieras Mockevičius 

Mer-į • primi< • janto brolis), subdia- 
Į konu — kun. Howard W. Geck. 
j seminarijos

;.s platina knygutes ti-’mokslą 
Dovanu įteikimas įvyks jdauska 

birželio 18.

Vac.
a.

profesorius. Pa - 
pasakys kur.. Vac. Sa- 
iš Donorą. P?.

Jaunuoju i džiaugiasi

jo tėveliai, trys broliai, sesuo, 
visi giminės ir visi Rochesterio 
lietuviai, linkėdami jam gau- 
sausių Dievo malonių Kristaus 
Vynuogyno darbe.

PUTNAM, CONN
Camp Immaculata, lietuviš

koji mergaičių stovykla, kuri 
kasmet įvyksta Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn., šįmet prasidės birželio 
27 dieną ir baigsis liepos 25 d. 
Mergaitės priimamos nuo 7 iki 
16 metų amžiaus. Atlyginimas 
už savaitę tik $12.50. Į stovyk
lą priimamos tik lietuvaitės. 
Stovyklose mergaitės mokomos 
gražaus elgesio, darbelių, lietu
viškų dainų, šokių, eilėraščių. 
Taip pat. rūpinamasi jų religi
niu auklėjimu.

Stovyklos reikalais prašoma 
kreiptis:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Conception 

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

Štai Jeruzalės žemėlapis, >ur arabai ir žydai 
šiomis dienomis smarkiai kertasi. Arabų spaudi
mas pažymėtas mėnulio ženklu, gi žydų — Dovy
do žvaigžde.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

“Darbininkas**,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mami
■ ■■ ■■ ■■ ■ I ■ ■ ■ ■

Juozas Kasiusias 
inc. 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
602 Washington Bhd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai d«l vHflklų reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

J. ii* v-

Mes negalime išlaikyti džiaugsmo, pa
rodyti jums NAUJĄ 1949 Fordą! Tai 
Momento Karas — ir jums jis labai 
patiks! Mes dar negalime jums tuojau 
parodyti, bet štai keletas dalykų, ku
riuos jis turi!

Sėdynės plačios 
užtektinai

3 DIDELIEMS žmonėms

Daug vietos pamatyti!
Mes parodysime jums tikrą “Picture 
Windows”„. daugiau kaip 20 ketv. pėdų 
“see-ability” — Net ir užpakalinis langas 
yra didelis!

Jos yra vienos iš geriausių poilsio kambario 
sofų. 57" frontas ir 60" užpakalinė sėdynė! 
Užtektinai atsiremti 3 Dideliems žmonėms.Užtektinai atsiremti 3 Dideliems

V*

Jus mėgsite nauju "maloniu laivu" 
pasivažinėti!

Jūs važiuosite centraline Fordo 
"Lounge Car”, kuris eina švelniai ir

Momento Karas!
Momento Karas turi ir kitų dalykų: "Deep 
Deck”, Luggage Locker su 19 cubinių pėdų 
įtalpos... nauji “Hydra-Coil” Frontiniai 
Springsai... extra stiprūs, extra ilgi “Para- 
Flex" užpakaliniai springsai... naujas ilgesnis, 
35C£ lengviau vairuoti, “Magic Action” King- 
Size brakes. Tuojau patys pamatysite!

sekcija 
tykiai! Žiūrėkite j “Showroom” langus pranešimo datos!

Piknikas arba lietuvių šven-
Baigiant lietuviškąją mer- 

stovyklą, liepos 25 dieną 
piknikas su gražia mer- 
programa. Visi kviečia- 
anksto ruoštis šiam pik- 
Draugijos prašomos ūž

gaičių 
įvyks 
gaičių 
mi iš 
nikui.
sisakyti iš anksto busus.

.Jūsų Fordo Dyleris kviečia Fred Allcn Show. Sek. vak. NBC networkjus klausytis

Klausykitės Fordo Teatro. Sekm. popiečiais NBC network. Dėl laiko ir stoties, pažiūrėkite j laikrašėius.

Jūsų Nekantrus Fordo Dyleris
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Ka matė kunigas pusę metų 
Sli

DARBINtNKAS

— Iš šakų ir sniego sulipdytose partizanų lūšnelėse. 
— Maskvoje slapta laikė Mišias. — Nakčia pasikalbė
jimas su NKVD karininke. — Komsomolo pirmininkė 
virtusi krikščione. — Kaip vietoj kolchozo susiorgani
zavo slaptas vienuolynas. — Moksleiviai slapta plati
na maldų lapelius. — Ką pasakoja Rusijoje slapta 
veikią kunigai. — Paštu siunčia palaimintą žemę ka
pui, palaimintus žiedus ir vandeni krikštui. — Slapta 
seminarija Maskvoje.

SANITARIJOS KARI
NINKU MIŠKUOSE 
TARP PARTIZANŲ

— Aš buvau nuvykęs į 
Rusiją keliems mėnesiams 
ir susisiekiau , su slapta 
gyvuojančiomis tikinčių
jų bendruomenėmis, — 
taip pradėjo pasakojimą 
vienas katalikų kunigas; 
jis papasakojo savo paty
rimus “Collier’s” magazi
nui, kurs ir išspausdino 
gegužės 29 dieną. Jo isto
rija ypatingai įdomi: ji
sai — Jugoslavijos arki
vyskupo Stepinac talki
ninkas. Vokiečių okupaci
jos metu jisai organizavo 
slaptas prieglaudas nacių 
persekiojamiems žydams. 
Naciai jo vardą įtraukė į 
sąrašą areštuotinų asme
nų. Tas kunigas pasitrau
kė į Dalmatiją, kurią val
dė italai, tikėdamasis, kad 
lengviau čia bus paran
kiau veikti prieš fašisti
nes diktatūras. Čia jisai 
suorganizavo savotišką 
slaptą universitetą, kuria
me buvo papildomai mo
komi tie jauni vyrai ir 
moterys, kurie, neturėda
mi kitos išeities, studija
vo italų valstybiniuose u- 
niverSitetuose; šio pasiry
žusio kunigo pastangomis 
jie gavo krikščioniškąjį 
mokslą. 1943 metais fašis
tai jį ištrėmė iš Dalmati
jos. Tada jisai nukreipė 
savo jėgas į jaunų katali
kų rezistencijos veiklą, 
pagaliau pasiekė Bratis
lavą, kur buvo patarėju 
prie besiorganizuojančių 
partizanų. Naciams pra
dėjus juos gaudyti, jisai 
su kitais pasitraukė į miš
kus ir čia pusantrų metų 
buvo sanitarijos karinin
ku. Tik nedaugelis parti
zanų težinojo, kad jisai 
kunigas ir kad laiko pa
slapčia Mišias. Reikėjo 
slėptis, nes partizanai ga
vo ginklus iš Rusijos ir 
tarp jų maišėsi komunis
tų.

KĄ PATYRĖ GYVEN
DAMAS SU RAUDON

ARMIEČIAIS
Frontui pasistūmėjus, 

jų partizaniškasai viene-

• v

tas buvo priskirtas prie 
Raudonosios armijos, Uk
rainos linijose. Čia jisai 
turėjo progos susipažinti 
su raudonarmiečiais. Jis 
rašo:
— Aš patyriau, kaip pla

čiai tikėjimas į Dievą yra 
išlikęs, nežiūrint karčių 
persekiojimų. Apie treč
dalis sovietų karių turi 
tvirtą tikėjimą, nors jį 
slaptai teišpažįsta. Tas 
religinis jausmas yra ne 
tik jų kaimiečiuose, bet ir 
baigusieji Maskvos uni
versitetus pradeda abejoti 
apie marksistinės filoso
fijos teisingumą.

Jisai pasakoja, kaip iš 
šakų ir sniego padarytose 
partizaniškose lūšnelėse 
atvirai išsikalbėjo su ru
sais; iš jų patyrė, kad 
Stalino režimas Rusijoje 
nėra populiarus; tą jautė 
pati sovietų vyriausybė ir 
dėlto karą išgarsino, kaip 
tėvynės karą, kaip karą 
dėl rusų tautos (ne reži
mo) išlikimo. Į kariuome
nės atsakingąsias vietas 
buvo daug kur pastatyti 
žmonės ne šimtaprocenti
niai komunistai, jei tik 
buvo tikimasi, kad tokie 
turės didelį pasitikėjimą, 
sutelks apie save vyrus. 
Dėlto ir Žukovas pateko į 
vadovaujančius asmenis; 
šiaip jau — žinoma, kad 
jo žmona yra tikinti ir tas 
jį darė įtartinu komunis
tų akyse. Kaikurie manė, 
kad britai ir amerikiečiai 
padarys įtakos, kad ko
munistų partijos vadai 
Rusijoje užleis vietą ne- 
marksistams karo hero
jams. Buvo vilčių, kad po 
karo Rusija gali likti val
doma žmogaus su kuriuo 
ir krikščioniškasis pasau
lis gali rasti bendrą kal
bą. Štai dėlko tasai kuni
gas (kurio pavardė dėl 
suprantamų priešas č i ų 
neskelbiama, jis tik vadi
namas Jurgiu) karui užsi
baigus per Čekoslovakijos 
sieną patraukė į Rusiją. 
Juk Rusijoje komunistų 
tėra tik trys procentai, 
taigi jo viltys pasikeitimų 
į geresnę pusę, atrodė, tu
rinčios pagrindą.

Lėktuvnešis Valley Forge įplaukia New Yorko uostan. Tai 27,000 
tonų karo laivas, kuris prieš kurį laiką buvo išvykęs ‘good vili mission’ 
ir aplankęs Norvegijos vandenis, Persijos įlanką, Graikijos uostus ir 
laikė Italijos rinkimų buvęs Italijos pakraščiuose. Šis karo laivas yra - 
pilnai pasiruošęs savo uždaviniams ir budės šalies laisvės sargyboje.

Gegužes Menesio Knygute

jantieji kunigai, pastoriai 
ir kiti žmonės, kurie neša 
jiems tikėjimo šviesą.

(ĖJIMAS SU

kėjimą laimėdavo juos 
Kristui.

GIESMES PRIE LAUŽO
Tie dvasininkai ir dabar 

slapta vaikšto po žmones, 
krikštydami, sutuokdami. 
Ne Vien dvasininkai veda 
religinę propagandą. Kun. 
Jurgis ties Samara pate
ko į būrį žmonių, susirin- 

į kusių prie laužo paklausy
ti keliaujančio dainininko. 
Jis griežė armonika, dai
navo, paskui privedė prie 
Velykų giesmės “Christos 
voskres” (Kristus prisi
kėlė), ir visi greitai įsi
jungė. Taip palaikomos 
gyvomis religinės gies
mės.

A VEIKIANČIAIS 
KUNIGAIS

Padedant aukščiau mi
nėtajam Vovai kun. Jur
gis susitiko su vienu iš tų 
keliaujančių kunigų, ku
ris pasakojo, kad jų esą 
tūkstančiai; slaptai veikią 
kunigai viršija skaičių už
registruotųjų, kurių yra 
5,665. Abudu tie kunigai 
kalbėjosi namų rūsyje, 
atsisėdę ant dėžių, prie 
žvakės šviesos. Keliaujan
tis kunigas pasipasakojo 
jau 15 metų dirbąs savo 
darbą. Jis vaikščiojąs 
kaip smulkių prekių par
davėjas. Mišių įrankius 
paslėpęs tarp prekių pa
vyzdžių. Jis teikia sakra
mentus tose vietose, kur 
bažnyčios yra sunaikin
tos. Jiems bekalbant įėjo 
dar vienas vyras. Pasiro
dė tai būta irgi slapto ku
nigo. Jis teturėjo 
25 metus amžiaus. 
Jurgis jį paklausė:
— Kaip gi jūs 

kunigiškus mokslus?
— Prieš keletą metų nei 

sunkiomis tortūromis ne
būtų to iš manęs iškvotę, 
bet kadangi dabar polici
ja tą susekė, galiu Jums

“PAŠTO KRIKŠČIONYS”
* . * . * - *

Kitoje vietoje kun. Jur
gis susipažino su Fiodoru 
ir jo žmona. Jie pasisakė 
esą “pašto krikščionys”: 
kai jo tėvas mirė, tikybi
nės apeigos buvo uždraus
tos, o ir kunigo nebuvo 
galima gauti. Motina, ži
nodama toli esančio kuni
go adresą, parašė jam 
laišką, prašydama, kad 
atsiųstų jiems šventintos 
žemės, kurią ji norėtų iš
barstyti ant vyro kapo. 
Tai buvo pradžia, 
sekė kiti dalykai: 
buvo nusiųsta kunigui žie
dai palaiminti prieš jung
tuves, paštu buvo papra
šyta atsiųsti švęsto van
dens krikštui.

Savo kelionės įspūdžius 
baigdamas, kunigas pa
brėžia:

— Aš susekiau, kad Ru
sijoje yra milijonai žmo
nių, kurie išlaikė tikėjimą 
ir milijonai tų, kurie no
rėtų apie tikėjimą dau
giau žinoti.

Dr. J. Prunskis.

v •

Pasirodė tai būta NKVD į pasiuntiniu viename vieš- 
kapitonės. Ji pasisakė, būtyje pradėjo jam pri- 
kad jos vyras išvykęs, jai statinėti užsienyje leidžia- 
esą nuobodu, atėjusi pasi- mus laikraščius, kuriuose 
kalbėti. Kad išvengtų buvo straipsnių apie tikė- 
flirto, kunigas ją papra- 'jimą. Vienu metu jie gavo 
šė pasipasakoti apie savo net Šv. Luko evangeliją, 
vaikystę. Ji pasisakė e- ranka perrašytą. Ir taip, 
santi daktaro duktė. Ku- kovojančių bedievių eilėse 
nigas kalbą nukreipė apiei jie sudarė slaptą krikš-

Tuo laiko- 
vyriausybė 

kolektyvines 
vai. jis tegalėjo atlaikyti į farmas. Tie jaunuoliai pa- 
mišias. Krikščionybe susi-'siprašė žemės, gavo įran- pasakyti: aš baigiau slap- 
domėjusi moteris prade jokius ir savo ūkyje įsiren- tą seminariją Maskvoje, 
slapta imti tikėjimo pa- ’gė slaptą vienuolyną, ku- kuri buvo panaikinta, kai 
mokas, paskiau atvedė ir ris gyvavo ištisus dvejus ją surado policija. Ta se- 
savo vyrą, ir dar dvi po- metus, kol bolševikų poli- minarija buvo sudaryta 
ras ir taip, po dviejų sa- cija surado pas juos Šv. prie neregistruotos baž- 

i vaičių slaptojo apaštalavi- Raštą. Du iš jų spėjo iš- nyčios. Tikybos mokslas 
mo, tas kunigas apleido bėgti, o kiti buvo uždaryti buvo einamas rūsyje, nak- 
Maskvą apkrikštijęs net į kalėjimus, kur 
septynis NKVD narius.

RUSE, PASIRUOŠUS
APAŠTALAUTI 

KREMLIUJE
Būdamas fronte su rau

donarmiečiais kun i g a s

RAUDONOSIOS ARMI
JOS GENEROLAS

SLAPTAI PAGELBSTI
Tą paslaptingą kelionę 

įvykdyti kunigui padėjo 
vienas rusų generolas, su 
kuriuo jisai susipažino 
miškuose, fronte. Jisai ži
nojo, kad Jurgis yra kuni
gas. Vieną naktį ir prabi
lo:
— Mūsų kraštas tai 300,-

000,000 vergų, kurie ken
tėdami kruviniausį ir 
biauriausį despotizmą, ko
kį tik istorija žino, ilgisi 
laisvės. Įrodymas, kad ne 
visi rusai yra kompnistai 
glūdi tame, kad iki šiol 
krašte yra slaptas krikš
čionybės veikimas. Aš 
Jums parūpinsiu galimy
bę aplankyti Rusiją. Ar 
Jūs vyksite, ar Jūs eisite 
susitikti su Dievo žmonė
mis ir grįžęs Vakarams 
pasakys^ mūsų
kenčiantieji žmonės iki 
šiol vis ištikimi tikėji- _
m ui?” (Jurgis iš vieno iš jų gavo j NINKUS UŽTIKO SKAI-

Kunigas sutiko ir dėka 
to generolo slaptos pagal
bos, jisai praleido net sė
slus mėnesius Maskvoje, 
Kieve, Stalingrade, Lenin
grade ir Odesoje. Kunigas 
miškuose jau buvo pra
mokęs rusų kalbą, o iš- 
duotasai pasas turėjo la
bai aukštus parašus ir ji
sai gana laisvai, nepažin
tas galėjo keliauti. Išlydė
damas generolas jį pers
pėjo, kad didžiausis jam 
pavojus gali būti iš tų ne
va naujųjų Rusijos dvasi
ninkų. Generolas kalbėjo:
— Kiekvieną vyrą, kurs 

sakosi esąs kunigas, bet 
nebėga nuo komunistų, 
laikyti kvislingu ir šnipu.. 
Visų labiausiai saugokis 
patriarko pareigas einan
čio Sergijaus, kurs Stali
ną vadina “mūsų Dievo 
siųstasis vadas”.

APKRIKŠTIJO SEPTY
NIS... NKVD TARNAU

TOJUS
Kaip slovakų partiza

nas, tasai kunigas buvo 
garbingai priimtas į Mas
kvą.
durys aplankyti daugelį 
vietų. ~ 
buvo 
nuolat su juo buvo slapto
sios policijos sekliai. Jis 
laukdavo, kada tie nueis 
miegoti. Tada iš buteliu
ko, kur buvo užrašas “Jo
dina” — pasiimdavo vy
no, tarp asperino tablečių 
buvo paslėptos ostijos. Iš
siskleisdavo jisai “Prav- 
dą”, kad, pertrauktas, nu
duotų skaitęs tą laikraštį 
ir taip paslapčia laikyda
vo mišias. Kai vieną nak
tį jisai buvo bepradedąs 
mišias, kažkas pasibeldė į 
duris. Jis išsitiesė lovoje.

v v

kokius 
Kun.

Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 
MARUOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesi.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą
ir užadresavę: 

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:—
šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas ____ ............ ...... ..... ....... ...... ..........................

v o

v •

krikščionybę ir tas pasi-'čionių būrelį, 
kalbėjimas užtruko dvi j tarpiu rusų 
valandi. Tik ryto apie 4: organizavo

dabar, 
kaip Vova liudijo, yra a- 
pie 15 milijonų Rusijos 
žmonių. Vova pasakojo, 
kad Rusijoje yra daugiau 
slaptų vienuolynų.
LENINGRADO DARBI-

išėjote

Vėliau 
paštu

Jam buvo atviros

Tik mišias laikyti 
labai sunku, nes

!jo sesers adresą. Brolis Į T ANT ŠV. RAŠTĄ
(prašė aplankyti ją Mas- XVTI bolševikų kongre- 
jkvoje, nes sesuo turinti se buvo pabrėžta, kad so- 
i gerus ryšius su Kremliaus vietai nėra “nugalėję ide- 
žmonėmis ir galėsianti ologinio Bažnyčios fron- 
daug pasakyti. Kunigas to”. “Izvestija” skundžia- 

Į užėjęs į tą šeimą. Ant jo si, kad trūksta aktyvaus 
partizaniškos uniformos bedieviškojo veikimo net 
buvo atsižymėjimo kry- komunistų jaunimo sąjun- 
žius, graikų kryžiaus for- goję, tarp darbininkų ir 
mos. Maža, dešimties me-’ raudonarmiečių. Kovo
tų mergaitė, pamačiusi tąjančių Bedievių sąjungos 
kryžių pasakė — “Kris- pirmininkas Jaroslavskis 
tus”. Kunigas ėmė klausi- savo knygoje sako, kad 
nėti — iš kur ji žinanti, du trečdaliu kaimiečių ir 
[Dabar motina papasakojo bent trečdalis miestiečių 
i— kaip jų šeima pasidarė Rusijoje dar tiki į Dievą, 
krikščionimis: būdama 1940 metais buvo sušauk-
studente ji buvo komunis- tas Sovietų bedievių są- 
tų jaunimo ratelio pirmi-' jungos kongresas, kuria- 
ninke. Tačiau jos širdyje me sąjungos vice prezi- 
antrais tokios veiklos me- dentas pareiškė, kad tik 
tais gimė nerimastis, kad dešimties tos organizaci- 
bolševikai darbininkams jos klubų tesą aktyvūs, 
tik vargą atnešė, kad jie Narių skaičius mažėjąs ir 
niekada negali jaustis kaikuriuose kaimuose mo- 
saugūs.... Tas savo abejo- kytojai net pamokas pra
neš ji pasipasakojo drau- dedą su malda. Buvo iš- 
gei, ši gi prisipažino jau-kelta, kad kaikuriose vie- 
čianti tą patį. Abejonėse, tose komunistai savo na- 
abidvi susisiekė su kuni
gu, gavo iš jo knygų. 
Skaitė ir svarstė ir liko 
krikščionėmis. Tačiau ji 
nenutraukia ryšių su 
Kremliaus žmonėmis, ti
kėdamasi, kad ir jiems 
gali ateiti abejonių laiko
tarpis ir ji galėsianti tin
kamu momentu nukreipti 
juos į krikščionybę. Ji jau 
buvo 14 kitų atvedusi prie 
Kristaus.
SLAPTI VIENUOLYNAI

Netoli Leningrado kuni
gas sutiko jaunuolį Vovą. 
Mokykloje tasai berniu
kas buvo Kovojančių Be
dievių Sąjungos nariu. 
Pasiekęs 16 metų jis ėmė 
abejoti ateizmo tikrumu. 
Draugas, kuris tarnavo

muose laiko ikonas, kad 
Semenovo apylinkėse vai
kai iš rankų į rankas lei
džia maldų lapelius, o vie
name Leningrado fabrike 
pietų metu darbininkai 
buvo atrasti balsiai be- 
skaitą Šv. Raštą.

KIEK TIKINČIŲJŲ 
RUSIJOJE

Pusę metų keliavęs po 
Rusiją kunigas tvirtina, 
kad dabar Rusijoje gali 
būti net apie du milijonai 
jaunuolių, kurie kits kitą 
slaptai mokina tikybos. 
Tarp suaugusių, tikinčių
jų skaičius gali siekti 
tarp trečdalio ir dviejų 
penktadalių, kas sudary
tų 67-80 milijonų. Apie 
pusę iš jų pasiekia keliau-

timis. Baigusieji tą sta
čiatikių seminariją pasi
darydavo keliaujančiais 
pirkliais, nuvykę jaunimą 
organizuodavo į sporto 
ratelius, į dainininkų bū
relius ir įsigiję jų pasiti-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, 
^kalingas. Jo formatas-dydis: 

J Pus^aPiy; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 

nlS; ^Šome skublai užsakyti *
tik idsk i irrniv.w°^/n^’ mums laišką rašyti nereikia,

Užsakymus siųskite: 
__.DARBININKAS 
MCVtatBroachrcry______ So. Boston 27, Ma*».

Šiuomi siunčiame $............... jr prajome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Vardas ....
Adresas ..

S* 00 ’ * ’

mfO*A***’
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meriką tremtinių iš Europos. 
Siuntasieji gavo palankius at
sakymus.

G1RDK27 JUETtnm 
KOLONIJOSE ‘

I

BROCKTON, MASS.

i
i

Mokslo Metų Užbaigimas

Gegužės 28 d., šv. Roko pa
rapijos Vaikų Darželis, vado
vaujant Seselėms, atžymėti už
baigimui mokslo metų, suruošė, 
jaukią programėlę: vaikučiai 
apvainikavo Marijos Statulą, 
pasakė eilutes ir pagiedojo ke
letą giesmelių. Taipgi prie iš
pildomo programėlės prisidėjo 
pirmas, antras ir trečias sky
riai.

Buvo susirinkę vaikučių daug 
tėvelių ir mamyčių, kurie kartu 
su vaikučiais pasidžiaugė jų 
džiaugsmu ir išklausė kleb. 
kun. Strakausko pamokinau-j 
čios, tai iškilmei pritaikintos, 
kalbos.

Labai gražiai procesiją deko- Į 
ravo skaitlingi parapijos vai-1 
kučiai su gražiomis gretomis ir 
savo puošniais drabužiais. Cho- i 
ras gražiai pagiedojo.

Steckis. Velionis pa- 
Lietuvos. Pociūnėlių 

Sirutiškių kaimo, 
šalyje pragyveno

Iškilmingos Jungtuves

šv. mi- (Sister of

vargo-
Rapo- 

solistas

su
of

• Į

i
I

Gegužės 31 d.. 10 vai. rytą
Aleksandras Valeckas iš So. 
Bostono ir Adelė Sakurskytė 
iš Brocktono priėmė šv. Roko 
par. bažnyčioje moterystės Sa
kramentą. kuri suteikė kleb. P. 
Strakauskas ir atlaikė 
šias.

j Pamaldų metu grojo 
nais muzikas - solistas 
las Juška ir giedojo 
dr. Juozas Antanėlis.

Tikrai buvo gražu pasižiūrėti 
i puošnius jaunuosius bei jų 
palydovus, pasiklausyti muzi
kos ir pasimelsti, kad Dievas 
laimintų jaunųjų būsimą gyve
nimą. kuriam šis — dvidešim
tas amžius ypatingai uždeda 
sunkias pareigas. Samilk.

Vėl Brocktonas Laimėjo
Šv. Roko parapijos altoristai. 

gegužės 29 d. vėl turėjo "Base- 
ball'’ smarkias rungtynes 
savo konkurentais — O. L. 
Lourdes altoristais. kuriuos
kartą dar smarkiau supylė net 
21:0. broektoniečių naudai.

Labai gražu, brocktonieėiai. 
laikykitės ir toliau! Bet taip gi 
nenusiminkite ir pralaimėjusie
ji. nes. daugiau padirbėję, ir 
jūs susilyginsite su šauniais
nugalėtojais. Sveikas ir links
mas yra tas jaunimas, 
sportuoja!

MANCNESTER.N.H.

Stasys ir Anelė An- 
gvv. Lincoln St.. iš- 
dukrelę už kitatau- 
pasirinko sau gerą

Prieš keliatą savaičių LDS 
nariai, pp. 
tanaičiai. 
leido savo 
čio. Bet ji
gyvenimo draugą. Linkime jau
navedžiam gražaus sugyveni
mo.

Jaunosios tėveliai iškėlė šau- 
pa- nią vestuvių puotą T. T. K. 
ap- svetainėje, kur dalyvavo apie

kurs

Gegužės 1G d. širdies 
Jėzaus ligoninėje po ilgos 
ir sunkios ligos mirė An
tanas 
ėjo iš 
par.. 
Šioje
virš 40 metų.

Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Salomėją (po 
tėvais Stasiuliunaitę), 4 
sūnus ir 3 dukteris. 3 
marčias, du žentus ir tris 
anūkus. Taipgi paliko se
serį Oną Kindurienę ir ki
tas gimines. Viena velio- 
n es dukrelė yra vienuolė. 
Sesuo Adella
Mercyi, kurių motiniškas 
namas randasi 
ste. šiais metais Sesuo A- 
della mokytojauja kita
taučių parapijoje Concord, 
N. H.

Daug žmonių dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse. 
Prie karsto buvo sudėta 
daug dvasinių puokščių, 
tarp kurių buvo ir LDS 74 
kuopos, prie kurios velio
nis priklausė. Palaidotas 
iškilmingai iš Šv. Onos 
(airių) parapijos bažny
čios Šv. Juozapo kapinėse. 
Šv. mišias su asista atna
šavo kun. J. Paulinas Vai
čiūnas iš Nashua, 
velionies šeimos 
bičiulis, kuris ir 
atkalbėjo maldas, 
dalyvavo kun. L. 
ir kun. Burke iš
N. H. ir nemažas būrelis 
Seselių vienuolių.

Karstnešiais buvo DK 
Vytauto draugijos nariai, 
prie kurios velionis pri
klausė per daug metų.

LDS Centro Valdyba ir 
LDS 74 kuopa reiškia gi
lią užuojautą a. a. Anta
no Steckio nuliūdusiai šei
mai. J. A. V.

šiame mie-

N. H., 
artimas 

kapinėse
Taipgi 

Gardner 
Concord.

Dievo Kūno šventė
Gegužės 30 d. Šv. Roko 

rapijos bažnyčioje buvo 
vaikščiota Dievo Kūno proce- pora šimtų žmonių. Visi links-
sija. Pamaldas laikė, buvęs ii- mai praleido laiką, 
gametis Brocktono klebonas. Į -------------
kun. J. Švagždys: jam asistavo Į LRKSA 119 kuopa ir BALF 
kleb. kun. Norbutas ir kun. S. 53 skyrius ir kaikurie pavieniai 
Saulėnas. Nors oras buvo labai asmenys pasiuntė savo valsti- i 
blogas — lijo, tačiau bažnyčia jos senatoriams ir kongresmo- 
buvo beveik apypilnė tikinčių-į nams telegramas, prašydami jų 
jų. ‘balsuoti už bilių įleidimūi į A-

HARRISON-KEARNY M.J.

i 
I
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Liet. Amer. Piliečių Klubo

METINIS
PIKNIKAS

Sekmadienį, Birželio-June 6,1948 
Lzghthouse Grove Parke, Glastonbury 

(Lietuvių Parke)
ĮŽANGOS NEBUS, 

Automobiliams Vieta Nemokamai, 
Grajis DANA RADIO Orchestra Visokius Šokius; 

Bus žaidimai: —
Kūdikiu Kontestas Moterų Baltinų Pūtimo 

K nutęstas. Pieno Gėrimo Kontestas. 
Kviečiam visus lietuvius dalyvauti.

Autobusai išeisią j Pikniką nuo Klubo 1:30 vai. p.p., 
nesivėluokit. Jei lietus lytu, piknikas bus Klubo Auditorijoj, 
227 Lau rence St., Hartforde.

VISI S KVIEČIA KLUBO VALDYBA IR DIREKTORIAI.

MAIN OFFICE: 115 Centrai Street. Norwood
Norwood 7-2770

7-2721

Pra . 
Pitt bur 
apsiėmė
N. Y. ir N. 
ren< i joj ir j 
ką.

Pirmadienį
Marijona Sk įaitytė iš Kearny, 
surengė piar, 
Schi>ul auditi riur;
N. J. Puiku 
apie 30 jos

i
i

•O-S

dali
šešios delegatės 
auti birželio 6 d 
. draugijų konfe- 
skyrė $25.00 au-

gegužės 24 d.

kun. /dbiaas Janiūnas paskir-Įir viešnios iš Lynn, 
tas darbuotis mūsų parapijoje.
Ketvirtadienį, birželiu 3 d. at
vyko į Norvvoodą ir jau pi-adė- 
jo darbą.

Sveikiname kun. Albiną P.
Janiūną ir linkime sėkmingos 
darbuotės naujoje vietoje.

Norwood, 
Jamaica

Michigan,

recltal Roosevelt 
i, Arlington, 

atliko programą 
studentą. A. ILS.

AIH. CONN.
4--------

Metinė puota
Co^ ižės 25 d pp. P. E. Nar- 

’jauskų jaukioje užeigoje įvyko 
A. L. T,. Staiflev Ryz 4-to pos
to / nxiliary metinė puota at
žymėti 13-kns metų gražios 
veik’os sukaktį.

Dalyvavo gražus būrys rė- 
mėj ’, t°rp kuriu buvo ir ketu
rios auksinės žvaigždės moti
nos. Susėdus prie gražiai pa
puoštų ir skaniais valgiais ap- 
kraut” stalų, p. A. Petraitienė 

' pirmininkė, nuoširdžiai pasvei
kino visus dalyvius ir pakvietė 
auksinės žvaigždės motinas pa
reikšti savo mintis.

Pasidalinus 
minta ir apie 

jnius. 
j linga 
Igeros i? .i ko jo
įkas, B. Mičiūnienė. A. Stanevi- 
į čienė. P. Šimkienė. A. Petrai
tienė. O. Jeninienė, M. Uždavi- 

inienė, M. Kaminskienė. S. Kas- 
Įper, V. Dambrauskienė.
rinou. Aukos pasiųstos 
F’ui.

Lai būna šis gražus 
dys ir kitoms draugijoms. Au
kotojams priklauso padėka.

ii

kuriems 
parama, 
širdiess

mintimis, prisi- 
lietuvius tremti- 
yra taip reika- 

Tuojau atsirado 
dalyvių ir paau-

po $1.00 — P. Narijaus-

Kun. Albinas P. Janiūnas

Brockton, Franklin, 
Plain, Connecticut, 
Cambridge, Dorchester ir kitų 
kolonijų.

Jaunavedžiai gavo daug svei
kinimų, linkėjimų ir dovanų. 
Jaunavedžiai praleidžia vestu
vių atostogas Naujoje Anglijo
je ir Kanadoje. Sugrįžę apsigy
vens jaunosios tėvelių namuose 
937 VVashington St.

Sveikiname ir linkime malo
naus vedybinio gyvenimo.

LOWH1,MASS.

šventėje kleb. 
landis ragino 
mo Brolijos 
procesijoje ir
rios įvyks birželio 4 d., 7:30 v. 
vakare. Braškaitė.

6
kun. Jonas Ska- 

visas Apaštalavi- 
nares dalyvauti 
pamaldose, ku-

Išvažiavimas
Keletą savaičių atgal, klebo

nas kun. Jonas Skalandis, no
rėdamas parodyti savo dėkin
gumą altoristams už jų pasi
šventimą, nuvežė juos visus į 
“circus”. Altoristai grįžo namo 
su dideliu pasitenkinimu.

Gegužės 26 d. mūsų koloni
joje lankėsi adv. Jonas J. Gri- 
galus ir p. Pranas Razvadaus- 
įkas Lietuvių R, K. Susivieny- 
Įmo seimo reikalais. Jie aplanke 
mūsų naują kleboną kun. Joną 
Skalandį ir vietinės Susivienv- 
mo 285 kuopos valdybą. Su jais 
turėjo trumpą, bet labai nau
dingą pasitarimą.

Vietinė kuopa išrinko ir įga
liojo Vytautą J. Paulauską at
stovauti jų seime.

Pereitą sekmadienį, Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje bu
vo atnašaujamos šv. mišios N. 
P. P. švč. Moterų draugijos 
narių intencija. Laike šv. mi
šių pamokslą pasakė Tėvas 
misijonierius iš Maryknoll kon
gregacijos.

6 vai. vakare įvyko tos drau
gijos arbatėlė su gražia prog
rama. Dainų programą išpildė 
varg. V. 
vikienė.
pp. P. irf

M. Ca-
BAL-!

Sereika, p. Alena No- 
p. Ona Pazniokaitė, 
V. Rakauskai ir kiti.

Gegužės 27 d. pas pp. Kurus,
DAL,’igyv. Willow St., lankėsi pp. B. 

įCunienė iš W. Roxbury. p. M. 
Pavyz_ i Sakalauskaitė ir p. O. Siaurie-

Laimes vakaras
ALT vietinis skyrius ruošia 

i laimės vakarą, kuris įvyks sek- 
imadienį, birželio 6 d., 4 vai. po 
'i pietų. Kviečiame visus geros 
‘valios tautiečius prisidėti ir da
lyvauti. kad šis parengimas bū- 
[jtų sėkmingas ir kad jo pelnu 

galėtume sušelpti mūsų trem
tinius ir pagelbėtume Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę.

Malonu matyti žmones, kurie 
darbuojasi ir aukoja šiam taip 
svarbiam ir kilniam tikslui, i 
Bet skauda širdį, kai susitinki 
žmones, kurie nei mažiausiai 
neužjaučia Lietuvai ir savo 
broliams tremtyje. Pasimelski- 
me. kad Dievulis suminkštintų

k

nė iš Mattapan, ir p. Teklė Mit- 
chell iš Nashua. Tą pačią die
ną. vėliau vakare, pp. M. Saka
lauskaitė, O. Siaurienė 
Mitchell lankėsi pas pp. 
žius.

I
i Fatimos Dievo Motinos sta
tulos. kuri bus po sekmadienio 
visose parapijų bažnyčiose, bus 
atvežta ir į mūsų par. bažny
čią birželio 5 ir iš bus per visą 
savaitę. Visi parapijiečiai atei
kime į iškilmingas pamaldas, i 

.kurios bus laikomos tą savaitę|ir širdis ir už-
per tris vakarus lietuviškai ir 
tris vakarus angliškai 7:30 va
landą.

I
' Šv. Onos draugijos narės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos 
sekm. gegužės 23 d. per 8 vai. 
mišias. Laike šv. mišių giedojo 
moterų Sodaliečių choras. Po 
mišių buvo pusryčiai Šv. Var
do dr-jos salėje.

Antradienį, gegužės 25 d. 
įvyks Šv. Onos draugijos susi
rinkimas. Nutarta išsiųst varg
stantiems lietuviams pakietą 
su maistu kiekvieną mėnesį. 
Narės paaukavo $25.00 dėl

BRANCH OFFICE: 1136 Washington Street. 
South Norwocd 

Norvvood 7-2722

A New Banking Institution Is Born
COMMERCIAL CHFCKING ACCOI'NTS
PERSONAL CHF.CKING ACCOUNTS 
REGISTERED CHECKS

- CHRISTMAS CLUB
’ RATE FOR YOUR SAVINGS 2%—

Inve«rtm^nt Ortif:eat<*s
Svstematic Installment Certificates 
Regular Club Certificates

Direetors
W. Baker

Real Estate Mortgages 
Automobile Loans
FHA Repair Loans

Personai Loans 
Appliance Loans 
G. I. Loans

President—Paul A. Sykes

Vice President—Dr. Lewis J. Danovitch

Treisurer—Orrin E. Wilkins

R o bert
Dr. Ronald H. Bruce 
Dr. Lewis J. Dancvitch 
V/ilb.-vm J. Hildebrand 
Harry J. Korslund
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6 P.M. to 8 P-M.
30 veara Experience of the former. Norw<xxi Morris Plan Company behind.

šventoji Valanda
Geg. 25 d., įvyko visų Lowel- 

lio parapijų Šv. Vardo Brolijų 
susirinkimas Šv. Valandos rei
kalu, kuri bus birželio 20 d. po 
pietų. Delegatai iš Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos buvo: Tarnas 
Versiackas ir Zigmas Stanevi
čius, Jr. Tame susirinkime ko
miai jon išrinktas Zigmas Sta
nevičius, Jr.

Sodalietes
Geg. 26 d. įvyko Merginų So- 

dalicijos mėnesinis susirinki
mas. Nutarta ruošti išvažiavi
mą. Sekančios išrinktos į ko
misiją : pp. Elzbieta Drevins- 
kaitė ir Antanina Sabaliaus
kaitė. Taipgi nutarta paaukoti 
dėl gėlių Panelės Švč. altoriaus 
puošimui.

ir T. 
Knei-

Pereitą savaitę išvyko 
savo sūnus į New Jersey p. M. 

jšereikienė, varg. Vacio Šerei- 
jkos žmona, pp. Sereikų abu sū- 
inus turi ten gerus darbus, ir 
j šiomis dienomis pirkę ten na- 
jmą gyvenimui. Taigi yra pavo
jus. kad mes galime netekti ir 
i varg. p. V. Sereikos. Varg. p. 
1 Sereika laikinai apsigyveno
!pas pp. Joną ir Oną Kavaliaus
kus, savo giminaičius.

degtų juos Dievo ir artimo 
meile. B.

NORWOOD. MASS.

M.

pas

i

Mūsų naujas klebonas kun. 
J. Skalandis jau pradėjo labai 
rūpestingai » veikti parapijoje. 
Jis yra susirūpinęs visomis pa
rapijos draugijomis ir kuopo
mis. Pas mus veikimui dirva 
plati. Tikimės, kad visi parapi
jiečiai stos savo klebonui į tal
ką ir darbuosis Katalikų Baž
nyčios ir mūsų tautos gerovei.

Pušinas.

Kūrybinis momentas yra 
Ižiaugsmo šaltinis, nes jame 
tmogus turi proga pareikšti sa- 
»o asmenybę.

Prof Rt. šalkmiskii

Manchester, N. H.

C A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Didžiojo Choro Veikla
Sekmadienį, geg. 30 d. įvyko 

didžiojo choro susirinkimas. 
Klebonas kun. Jonas Skalan- 
dis ragino choristus tęsti savo 
gražų darbą ir palaikyti jau
nimą chore. Nutarta ruošti iš
važiavimą. Darbas paliktas ko
misijai, į kurią yra išrinkti šie: 
p-lė Antanina Sabaliauskaitė, 
Albinas Versiackas, Juozas Va- 
ranauskas ir Ričardas Milius.

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880

Westfield, Mass.

LmĮbm Fumiture Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTOREI 

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield, Mass.

Laimėjo dovanas
Mūsų parapijos didžiojo cho

ro dovanas — lempą ir $5 pi
nigais gavo šie: p-lė Jean Du- 
pius ir p. Bernardas Sedleskas. 
Pelno liko $65, kuris skiriamas 
į naujos statybos fondą.

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

Chandler's Flower Shop
Policijos viršininkas Lydon 

įspėja visus
Policijos viršininkas Thomas 

Lydon atkreipė visų dėmesį į 
Massachusetts valstybės įsta
tymus kaslink laikymo ir var
tojimo “fireworks”, 
draudžiami laikyti 
šioje valstybėje.

Kaikurios įstaigos 
stijose skelbiasi, 
pristatyti “fireworks’ 
merican Railway Express. Po
licija negali sulaikyti jų prista
tymo. Tačiau, kada *fireworks’ 
gauna pavieniai asmenys, tai 
policija turi teisę atimti ir su
naikinti juos.

Pereitais metais kaikurie 
žmonės nenorėjo atiduoti jų. 
tai policija juos patraukė į 
teismą, ir visi buvo skaudžiai 
nubausti. Kaikurie mano, kad 
karas pasibaigė, tai ir įstaty
mai automačiai pasinaikino. 
Bet taip nėra. Įstatymai tebe
galioja.

kurie yra 
ir vartoti

Ligoniai 
dienomis 
ligoninėn 
p. Anelė

Šiomis 
pasidavė 
moterys: 
Dirsienė ir p. Alena
Plaistek. Melskimės, 
tu laiku pasveiktų.

“Gėlės Įvairioms Progoms”
162 Essex St.

susirgo ir 
sekančios 

(Zilonytė) 
(Dirsaitė) 
kad grei-

LAWRENCE, MASS.

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lowell St., Methuen, Mass.

Pereitą sekmadienį, geg. 30 
Šv. Jurgio lietuvių par. baž

nyčioje įvyko Dievo Kūno miš
parai ir procesija. Mišparus 
laikė kun. A. Klimas iš Brock
ton. Procesijoje dalyvavo be 
kun. Klimo dar kun. J. S. 
Švagždys ir kun. S. Saulėnas iš 
Brockton. ir vietinis kleb. kun. 
F. E. Norbutas.

d.

Susilaukiame vikaro parapijoje
Šiomis dienomis J. E. Arki

vyskupas Richard J. Cushing.
D. D. paskyrė kun. Albiną P. 
Janiūną vikaru šv. Jurgio Ke

ltuvių parapijon. Kun. Janiūnas 
įbuvo įšvęstas kunigu gegužės į 
6 d. š. m. Pirmas iškilmingas 
šv. mišias atnašavo Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių par.. Cam-

jbridge. Mass., gegužės 9 d. Jis 
lyra gimęs ir augęs Cambrid- 
ge’iuje, baigęs lietuvių parapi
jos mokyklą 1936 m. Aukštes
nį mokslą šv. Jono High 
School, N. Cambridge, Šv. Kle
menso Brightone ir Šv. Jono 
Seminariją Brightone.

Po įšventinimo praleido sa
vaitę atostogų 
to paskirtas į 
rapiją, Allston 
miestį) vikaru.
E. Norbutui prašant

namuose, o po 
Šv. Antano pa- 
(Bostono prie- 
Kleb. kun. F. 

vikaro,

kitose val- 
kad jos gali 

i” per A-

Nauja porelė
Pereitą sekmadienį, Šv. Jur

gio lietuvių par. bažnyčioje pri
ėmė Moterystės Sakramentą p. 
Alena A. G. Jakštytė, gyv. 937 
Washington St., su p. Vytautu 
S. Pužu iš Brockton. Kleb. kun. 
F. E. Norbutas suteikė Sakra
mentą. Laike jungtuvių giedo
jo solo Mrs. Alena Klosowski, 
varg. V. Sereikai akompanuo
jant vargonais.

Vestuvių ban kietas įvyko 
Runeberg svetainėje, kur daly
vavo giminės ir artimi svečiai

Dievo Kūno šventė
Geg. 30 d. įvyko Dievo Kūno 

procesija. Nors oras buvo gan 
blogas, bet žmonės vistiek 
skaitlingai dalyvavo procesijo
je ir pamaldose.

Saldžiausios Jėzaus širdies 
šventė

Saldžiausios Jėzaus Širdies

Albert R. Barter
Rlrmiau — Pope Optlcal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 20*

Tel. *-1944
207 PARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Main St., Wehster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smlth St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. *28*

-r-

Lowell, Mass.

Harry Bass, Ine.
l’nited Cloak & Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

L0WELL, MASS.

Brockton, Mass.

Weodward’s Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLES DtL BET KOKIO 
AUTO-KARO. T ROK Ų AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 5609 8032 BROCKTON. MASS.

Bancroft Package Store,'
Ine.,

Importuoti ir Naminiai

Gėrimai: Vynai, Cordials,

Alus ir Ale.

578 South St, Athol, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
a a ta

ŽINUTES Albertas Abračinskas. Pamal
doms prezidavo Prelatas Dr. 
K. Urbonavičius, ir atgiedojo. y W

Dievo Kūno šventės procesija vieną Evangeliją.. Sanktuanju- 
buvo ruošiama lauke, bet iš me buvo Tėvas Antanas Meš- 
priežasties blogo oro įvyko g. J. ir kun. Virmauskis. 
bažnyčioje. Seserys mokytojos žmonių buvo pilna bažnyčia, 
puikiai prirengė vaikučius ir Choras gražiai atgiedojo miš- 
specialius altorius. Pamaldose parus. 
celebrantu buvo kun. Jonas 
Vosylius, MIC., deakonu - 1
kun. Pranas Liuima, S. J., sub- pap 
deakonu — kun. Albertas Kon- _________
tautai ceremonijorium —kun.į Jubiliejaus Įspūdžiai. Geg. 30 
——————— d 9 y, r kun. Pranciškus 

DAKTARAI A į Aukštikalnis, Jėzuitas, atgiedo- 
---------- jo šv. mišias ir pasakė pamoks-

* lą savo tėvelių, Onos ir Prano
vedybinio gyvenimo 50 metų 

; sukakties proga. Savaimi buvo 
į labai įspūdinga matyti kunigą 
sūnų laikantį tėvų reto jubilie
jaus bažnytines šventas pa
maldas. Jis skaitė meile širdį 

i veriančias maldas, teikė Dievo 
palaiminimą, ir specijalę Jubi
liejaus su kryžiumi lazdą, pra
rydamas tėvų, kad jie pasirem
dami šia lazdele sektų kryžių į 
amžinybę. Įspūdinga buvo ma
tyti skaitlingą šeimyną, daly
vaujančių šiose gražiose pamal-

i
i 
Į t1 
i

Šventei pasipuošti berželių
— atvežė p. Guzevičius iš Matta-

DARBINI IK A S ~ ~ :

LRKSA 56-tas Seimas Boston, Mass.
7:30 vai. vakare. Municipal'mu ir jo 
Building salėje, East Broad
vvay, So. Bostone įvyks muzi-

7

ŠOU 4478

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass.

. Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
tettadienlais nuo 2 iki 8-tai.

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

OPTOMETRISTAI 
447 Broadvay
So. Boston, Mass. 

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

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

dose ir einančią prie sakra
mentų. Po to visi savieji nusi
ėmė paveikslus ir turėjo ben
drus pietus Jubilijatų namuose, 
8 Hecla St. Deo gratias.

pa-

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyMour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
< Pritaiko akinius. .
' 534 E. Broodėvžy'

So. Boston, Mass.
Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 6330

J.Repsltis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

Kun. Kazys Jenkus,
Jung. Valstybių Armijos Kape
lionas Kapitonas, šiomis dieno
mis garbingai atleistas iš tar
nybos ir grįžo iš 
namus.

Kun. kapelionas 
damas Vokietijoje, 
pagelbėjo 
niams, kurie 
vargsta. j

Sveikiname grįžusį kapelioną 
kapitoną K. Jenkų ir linkime 
sėkmingos veiklos!

Vokietijos į

Jenkus, bū- 
labai daug 

lietuviams tremti- 
ten skursta ir

tokiems geradariams 
nui Kereišiui 
Laimingų 
mo.

ir jo 
vestuvių.

kaip po- 
sesutėms. 

ir gyveni-

Seniausios ir dužiausios lie- j 
tuvių katalikų org:nizacijos —' 
Lietuvių R. K. Susvienymo A- 
merikoje, 56-tas Scmas Įvyks 
Bostone, birželio 2" — liepos 1 
dienomis. Posėdžiu bus laiko
mi Bostono misto 
Statler Hofel.

Seimas prasidės iškilmingo-; Dalyviai iki 14 metų amžiaus į keliolikos
i _ ___

mis pamaldomis, Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje, South Bos
tone, sekmadienį, birželio 27 d., 
10 vai. ryte. Iškilr.ingas mišias 
atnašaus centro dvasios vadas, 
kun. Jonas F. Ealtusevičius- 
Boll. Pamaldose dalyvaus 
pamokslą pasaky 
John J. Wright, D. D.

Sporto Olimpiada
Po iškilmingų namaldų, 

pietų, Romuvos j 
i tone (apie 18 myiių 
.tono) įvyks tur būt 
Lietuvių Sportininkų 
da. Joje kviečiami 
sportininkai iš visos 
Kviečiami jaunam ečiai 
m. ir vyresni. Laimėtojams ski
riama $300.00 dovanoms. Su

nepaprastais šeimi
niais parengimais (sporto olim
piada, festivalu) suįdominti1

kos. dainų ir šokių festivalas. i mūsų lietuvių jaunimą. Suįdo- 
Jame yra kviečiami dalyvauti į minti ir mūsų organizacija — 

Katalikų Susivienymu ir į jį
Jame yra kviečiami dalyvauti 
iš visų Amerikos lietuvių kolo- 

centre, i nijų, muzikai, dainininkai • ir Įtraukti jaunimą. Kad ta orga- 
į šokėjai, pavieniais ir grupėm’s. nizacija, kurią mes išauginome

> tūkstančių narių 
jaunamečiais. skaičių ir arti dviejų milijonų 

,dol. turto, nemažėtų, bet augtų 
j ir bujotų, ne vien kaip frater- 
naiis, bet kaip sporto, meno ir 
lietuvybės židinys.

Todėl kviečiame mūsų gerb. 
vadus, veikėjus į taiką. Kvie
čiame kuodaugiausiai atstovų- 
narių atvykti į Seimą ir kuo- 

tauti- daugiausiai sportininkų ir me
nininkų prisiųsti.

Seimo rengėjai yra pasiruošę 
nuoširdžiai visus priimti.

Už Seimo Rengimo Komisiją 
A. i-ka.

1

bus skaitomi
Tam jaunamečių skyriui bus ir 
lietuvių kaibos — tarmės, t. y., 
deklamacijų, bei eilėraščių sa
kymo kontestas. Geriausiai pa- 

; sirodžiusiems bus duodamos
ir dovanos. Tam tikslui yra pa- 

vyskupas skirta §200.00.
j Kontesto protarpiais bus de-
Į monstruo jam i lietuvių
niai šokiai. Juos šoks Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių grupė. 
Programai pasibaigus bus ben- ’ 
dri šokiai, vienų su kitais ge
resniam susipažinimui.

po 
arke, Brock- 

nuo Bos- 
pirmutinė 

Olimpia- 
dalyvauti 

Amerikos, 
iki 19

Iškilmingas Šeiminis 
Bankietas PAIEŠKO

Ona, gyv.
Vilkaviški)

■

Palar.gina;tė,

KATKUS, Antanas, iš Gruz
džių vai., Šiaulių ap.

RAUKTIEMS - Kunigonj’tė. 
Anelė.

RIBINSKIEN2, 
Į Wyoming, Pa., iš 
apskr.

ROOSEVELT -
■Rosa, iš Tauragės.

Ieškomieji ar apie uos ž:n;o 
tieji maloniai prašomi atsiliept- 

CONSULATE GENEI? ' ’ 
OF UTHUANIA 

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

ĮVAIRŪS skelbimai
FORDO MECHANIKAI

Reikalinga prityrę vyrai. Ne
patyrę neatsišaukite . Puikios 
darbo sąlygos. Gera alga ir va- 
kaci jos apmokamos. Grupės 

Įapdrauda, ir Elue Cross. Dar
ybas užtikrintas geram vyrui. 
Atsišaukite: Mr. Wentworth.

HOOVER MOTORS 
Motor Mart Rtiklg.
Park Sq., Boston.

(28-1)

■ Birželio 2 d., mirė, kiek 
sirgęs, Julius Mačiulis (Mit- 
chell), 65 metų amžiaus, savo 
namuose. 236 Bolton St. Paėjo 
Joniškio parapijos. Amerikoje 

• pragyveno 42 metu. Paliko
; žmoną Eleonorą (Šimkiūtę) ir 
i sūnų Julių, Jr. Laidojamas 
j penktadienį, 10 v. r., iš Šv. Pet- 
j ro parapijos bažnyčios Naujo- 
įsios Kalvarijos kapuose. Mels- 
i kimės už mirusius.
i 9 
Inas 
idos 
!ŠV.

Entry
sėkmingas vadas ir vadas 
LRKSA seimo olimpiados, kuri 
įvyks Romuvos parke, birželio 
27 d., išsiuntinėjo lietuvių kolo
nijoms lapus sportininkams 
programan užsiregist r u o t i. 
Eveikiname p. Leon P. Smels- 
tor.

Sportininkai gali tuos lapus 
pripildyti “Darbininke” pas ko
misijos narius, ir rengėjų susi
rinkimuose, kurie yra 
antradieniu vakarais, 
paminklinėje' parapijos 
loję.

Tuose susirinkimuose
Įima ir prisirašyti prie LRKSA.
Ragir.dftie. " *'

Blanks. Sportininkų 
vadas

Birželio 29 d., 7:30 v. vakare, Į 
Hotel Statler. Georgian Room • 
įvyks iškilmingas šeiminis ban- į 

f 

t

olimpiada tame pačiame parke Įkfetas Jame dalyvaus ir kaibą 
įvyksta ir Lietuvių Diena bei I 
išvažiavimas su visais įprastais 
ir neįprastais įvairumais.

Muzikos, Dain į ir šokių 
Festi valas

Pirmadienį, birželio 28 d..

laikomi
8 vai., 

mokyk-

yra ga-

v. r., tą dieną. Tėvas Anta- 
Mešiis, S. J., atgiedos Mal- 
Apaštalavimo Dr. intencija 
mišias ir pasakys pamoks

lą Viešpaties Jėzaus Švenčiau
sios Širdies šventės proga. Va- 

į kare, baigs šventės pamaldas.
—

1 Geg. 30 d. ,tapo pakrikštytas 
j Stasys Jurgis, sūnus Stasio 
'Jurgio ir Onos (Overkaitės)

So. Bos-Kroli, gyv. 62 G St., 
ton, Mass.

Jaunojo dovana. G.
šis, 584 Centre St.,

mas jis jau švarina savo gatvę 
W. 3rd St., parapijos mokyklų 
kiemus ir žaidimui aikštę greta 
klebonijos — mokyklos kiemo. 
Sveikiname naują champijoną. 
Linkime jam gauti dikčiai ben
dradarbių ir sekėjų švaros vyk
dyme.

K. Kerei- 
Jamaica 

Plain susituokia, šeštadienį. Po 
to jis gyvens savo naujame na
me, 89 Lake Shore Drive, 
Westwood, Mass. Savo tėvelių 
Antano ir Uršulės atminčiai 
jis paaukojo mokyklai labai 
gerą pianą. Pažadėjo prisidėti 
prie įtaisymo naujo bažnyčiai 
lango. Dėkingi esame ir būsime

Pristatome Alų ir Tonikų
’ Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
’ toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
j ir piknikam S. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

; 220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Teniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonikg 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

PAIEŠKAU brolio Wm. Vin
co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragainių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Ganai zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St., So. Boston 27, Mass.

(14-t-14)

NEVARDAUSKAS, Kostas, 
Telšių ap.
OKAS, Mikas, iš Tauragės. 
OLEKA, Saliamonas ir Ur- I 

bonas, ir Glekaitė, Antanina, 
iš Kauno ap.

OLŽAUSKIENE (ar Alžaus- 
Bankų ir Apdrau-1 ^ienė) - Zabielytė, Barbora, iš 

dos Komisionierius Mass. Vals-' 2arasū aP-> *r vyras Karolis, 
tijos Charles F. J. Harrington' ORV IDAITĖ - Sabesti jonie-
ir mūsų išeivijos vadai. Įnė’ Stasė’ vėliau ištekėjusi, ro-

Bus graži meninė programa.' dos, už Mažeikos, iš Raseinių 
Ją paruoš muzikas Algis Šim- aPs^r- 
kus j PABIRŽIS, Bernardas, iš I

Kauno ap.
Keikia Registruotis Į PALANGINAITĖ - Roose-

Norintieji Sporto Olimpiadoj Rosa> - Tauragės.
je ar Muzikos, Damų ir Šokių į PALECKAS. Mykolas, iš De- 
Festivale dalyvauti, turi tuoj val Utenos ap,
užsiregistruoti centre. Lithua- 1 (jhieagoje
nian R. C. Alliance of America,! PAPIEViS( kilę nuo Kretin- 
P. O. Box 32, VVilkes Barre, <gOS įr sūnus Vytautas. 
Pa. arba Seimo Rengimo komi-; PETRAUSKAS 
sijoje “Darbininkas”, 366 WJnus Petro gįmęs’ 
Broadvvay, So. Boston 27, L .eno Lietuvoje
Mass- Į RADZEVIČIŪTĖ,

Taipgi norintieji bar.kiete da-|ka jš Sdnų ap, ištekėjusL 
lyvauti prašomi sau vietas iš' 
anksto rezervuoti.

1S

pasakys žymusis Bostono Arki
vyskupas, Richard J. Cushing 
Kongresmonas John W. Mc- 
Cormack, (Demokratų vadas1 
Kongrese), 1

I

I Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstafininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

♦
i

I
l

Grįžo kap. kun. Jenkus. — 
Visų laukiamas kun. kapelio
nas kapitonas K. Jenkus, gar
bingai atlikęs savo tarnybą ka
riuomenėje, grįžo namo. Pir
madienio vakare, paskambino 
klebonijon nuo stoties. Per
nakvojęs, šv. mišias atsilaikęs 
pradėjo lankyti savo pažįsta
mus. Jis atostogausiąs porą

So. Boston Furniture Co
l

Master Edward Vėsa. Mayo- 
ras Curley taip užvardino pa
rapijos paminklinės mokyklos 
šešto skyriaus bernaitį, kurs 
savo iniciatyva, geg. 16 d., pa
rašė j)onui Mayorui laišką šva-j mėnesių. Gerai atrodo. Sveikas 
ros ir sveikatingumo reikalu.[ir linksmas. — 
Mayoras paskirs mūsų Edvar- 
duką “champion manager of 
all schools of all Boston and 
So. Boston”. Šito titulo siekda-

ĮVAIROS SKELBIMAI
JUOZAS ŠIRVINSKAS, ku

ris apie 1915 metais iš Argen
tinos atvažiavo į U.S.A. — iš 
kur jis paėjo iš Lietuvos, man 
nežinoma — mirė Bostone ir 
paliko didoką sumą pinigų, ku
riuos pasiims valdžia, jei neat
sišauks giminės, su tinkamais 
darodymais savo giminystės. 
Visi 
prie

suinteresuoti kreipkitės

Adv. F. J. Ragučius,
302 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

(4-8-11)
. IA ■ ■ ■■■■■■ —

PAIEŠKAU seserų: Marijo
nos Spakiūtės Algirmonienės ir 
Marcijonos Spakiūtės, sulig vy
ro — Romekienė. Girdėjau gy
vena Argentinoje.

Taipgi paieškau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri
koje, paeinančių iš Raseinių 
parapijos, Prabaudos vienkie
mio. Atsiliepkite: Agota Spa- 
kiūtė (našlė) Grinkaitis, 139 
N St., So. Boston, Mass.

(ll-t-31)

Re». Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Loeaf < Long 

Diatanca 
Moving

826 - 828 H. Rroadway 
SO.'BOSTON, MASS.

Stasys, sū- 
Amerikoje.

Dominin-

Matrasal naujai perdirbami

Kainos pranešama iš ankst-

Jū3ų kreditas geras
Pristatymas skubu*

Reiškia tremtinių 
padėką už kalėdines vaikams 
dovanas.

Kun. Virmauskis kvietė kun. 
kapelioną pasakyti keletą pra
kalbų. Kun. Abračinskas prašė 
atlankyti Lawn party, Kun. Ju
ras kviečia jį kalbėti Federaci
jos vajuje.

South Bostonietė prašo trem
tiniam paramos. Ponia Girkon- 
tienė (Žurauskaitė) su šeima 
daug padėjo kun. Jenkui mū
siškių šelpime. Dabar rašo ir 
prašo ,kad South Bostoniečiai 
vėl siųstų j Hanau Camp 
to ir drabužių — ypač 
kiams, kurių ten randasi

Sujdominkime Jaunimą
Susivienymo vadovybė bei 

centras yra pasiryžęs šiuo sei-

RASHINSKY, Peter.
RAŠKEVIČIUS, Juozas, 

New Britain.
RATKIENS, Ona, gyv. 

ladeiphia. Pa.

gyv-

Phi-

3801 •» West Broadwa>
Tel. ŠOU 275S

GRABORIAI »
»

Draugijų Valdybų Adresai

mais- 
kūdi- 

1.800.

susibūrė

ir atstovai choro,

Atsisveikino. Birž. 2 d., Vy
čiai, savo kambary, 
pagerbti kun. A. Baltrušiūną. 
Atsilankė
Šv. Vardo draugijos ir altoris- 
tų. Teikė užkandžių, kalbų, mu
zikos. dainų ir dovanų. Apart 
kun. Baltrušiūno dalyvavo, 
kun. Virmauskis, kun. Abra
činskas, kun. Janušonis ir kun. 
Kontautas.

Išleistuvių didesniu mužtabu 
kun. Baltrušiūnas neprisiėmė. 
Jis tik sutiko atsilankyti pas 
Vyčius. Jis daug su jais pasi
darbavo.

Parapijos “Lavvn Party”

Birželio 12 ir 13 dd.. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos svetainės 
kieme, 492 E. 7th St.. So. Bos
tone, įvyks “Lawn Party”, kur 
laimingieji gaus daug ir įvai
rių dovanų.

Šio parengimo komisijai va
dovauja kun. Al. Abračinskas. 
Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti tame parengime.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS i V C.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — C. GailiūnienC,

8 Winfield SL, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,

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

Tel. Parkviay — 1864-VZ
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

11 Springer St., So. 3oston, Mas3. 
Kasos GI. — Elzbieta. Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raštininke

*V. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

t Prot. Rašt. — Jonas G’.ineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.I

' Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
■T10 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

į Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
I * 699 E. Seventh St., S. Boston, Mass
i Maršalka — O. Krasauskas,
j 11 Springer St.. So. Boston. Ma3S.

■ Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
j čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
I 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
t 492 F.. 7th St.. So. Roston. Mass

i

I

I
 REIKALINGA |

RANKINIAI BATŲ! SIUVĖJAI |

RANKINIAI LASTERS 5
RANKINIAI SEVVERS į

RANKINIAI KULNIŲ’ TKIMERS
Tiktai patyrę gali kreiptis. Geras darbas — 

puikus atlyginimas.
5 FRENCH SHRINER & URNER CO.

443 Albany St., Boston — LI 2-2483 į

i

S. Barasevičius ir Sūnus i
MOTERIS PAGELBININK8 I 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* ' 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvaj
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 259C

SOnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL - HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass 

loseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

■>

1

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra |

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

giai patarnauja.

I

i
i

I

į 258 Vest Broadway, South Boston, Mass. t

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia iermenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0819

8OU Boston 2609

y



Penktadienis. Birželio 4. 1948

Tremtinių Į Ameriką Atvykimo
Problemos

(Tęsinys) i Metinės kvotos yra se
kančios, kaip pažymėtos 

KVOTOS JAV imigr. įstaigų:
Britų ir šiaurinės Iriau- Belgium 

diįos metinė kvota yra 
65.721 per metus. Jie teiš- 
r.audoja tik 11 <7 kvotos. 
Lietuves metinė kvota y- 
ra 3S6 žmonės. Lietuviai, 
gimę Rusijoje. Lenkijoje, 
Vokietijoie ar kitoje vals
tybėje, atvyksta tų vals
tybių kvota. Bet prie da
bartinio tremtiniu skai
čiaus (anie 70.000) ir prie 
dabartinės kvotos, tikrai 
nėra vilties lietuviams di
desniais kiekiais į Ameri
ką atvykti. Ši priežastis 
ir verčia visais būdais 
stengtis, kad VViley Dis- 
placed Persons Act. žino- Estonia 
mas Senato biliaus S 2242 Finland 
vardu, būtų pravestas su Greece 
atatinka m a i s pataisy- Hungary 
mais. Juo yra siūloma per Iran 
2 metus įsileisti 100,000 Italy 
tremtinių. Latvia ..................... 236

Lithuania .................  386
Kongreso Atstovų Rū- Palestine ................. 100

muose yra kitas siūlymas/ Poland 6,524
kurį paruošė Maine kon- Portugal 4401
gresmanas Fellows: pagal Rumania ................. 377 i
Fellovvs siūlymą, norima Saudi Arabia ..........  100;
įsileisti 200.000 tremtinių. Soviet Union .......... 2,712
BALF ir kitos organiza- Spain ........................ 2521
cijos reikalauja įsileisti Syria and Lebanon .... 123 į 
400,000. jTurkey ..................... 226 i

„ . ... ... Yugoslavia .............  845i
Prie abiejų siūlymų yra Mažiausia kvota yra 

daug papildymų. -100. Tad iš sekančių vals-1

Denmark .............
France .................
Germany (įimant

Austriją) ..........
Great Britain &

N. Ireland .......
Ireland .................
Luxemburg ..........
Netherlands ..........
Nortvay ................
Sweden ................ .
Switzerland ..........
Albania ..................
Austria sujungta su

Vokietija 1946 m
Bulgaria ..............
Czechoslovakia .......

1.304
1.181
3.086

27,370

65,721
17,853
... 100

3,153
2.377
3.314
1,707

... 100

Balandžio

-«i.

; 1.

>

•» r

-t'**.

Iceland, 
Libe- 

Mona-

14 V * . *itVui
1 ie' i

■ A f Tr 
rabi "
Fa, 
(Bri t 
(Fre'c’’.), Chine, Chinese 
(19-1 
gyp 
Indi 
ria
co, 
m,

.... .u_..una po 
: i : metais:

a \ Andora A- 
n nisila, Austra- 

F’vutn^, Cameroons 
1), Game r o o n s

/•v nustat.) Į 05, E- 
Et’iiopia,

Janan, 
ie^litenstein,

Moroco, Muscat, Nau- 
Nenal, New Guinea, 

New Fea’jmd. Philinpine 
Isla^ds (1947 m.), Ruan
da rnd U>un.di, Samoa, 
VZes'er". San Marino, 
Siari, South Africa, U- 
nior. of South VVest Afri
ca Ta "anyika, To^oland 
(Britisk), Togoland 
(Frencn). Yap ir iš kitų 
Pacifi!'~

r*r>A 'A.

ikc salų.
▼ A V a ▼

.X •
f

Dauguma DP Europoje, 
išskyrus Vokietijos žy
dus, yra iš valstybių, ku
rių kvotos yra mažos ir 

išnaudotos. Vienos 
valstybės nesunaudota 
kvota negali būti perleis
ta kitai valstybei.

(Bus daugiau)

. 100
2,874 jau
. 100
.. 569
. 307
.. 869
. 100
5.802 KAI Aš GRĖBIAU

Kai aš grėbiau lankoj viena 
Šienelį, šienelį
Ir atjojo bernužėlis
Pas manį, pas manį.
Padėk Dieve, mergužėle, 
Tau šienelį grėbti.
Ar neilga, nenuobodu
Pas močiutę augti?
Dėkui, dėkui, bernužėli,
Už meilius žodelius
Vai, neilgu, nenuobodu 
Pas močiutę augti.

i

8
BALF Csntre Gauti Rūbai Per 1948, 

April mėn. Svarais:
California

Los Angeles, BALF 
Kazimiero par. 240.

Connecticut
Ansonia, BALF 

kleb. V. Karkauską
IUinois

Chicago, Mrs. B.
; Francis Sirkaučis 

Kewane, Albin Shurnis 10.
Maine

Greene, Lietuvos Pranciško
nai 835; Millinocket, V. 
kauskas 23; Romford, B. 
siulis 17.

Massachusetts
Brockton, Kašėta 27; Green- 7; 

field, 
East 
18.

per 
110.

Vaišnoras 
140;

Į nė 18, Miklasevičienė 17, Miu 
Šv. Eber - Waitale 60, John Staa- 

čiauskas 80, Pranas Narvydas 
; 43, Jonas Jakaitis 46, Vikt. U- 

kun. levičius 30, Anna Mackevičie
nė 9, J. Šonelskis 23, Zuzana 
Gudaitienė 16, A. Jonaitienė 
10; Ozone Park, John Ligmont 
43; Maspeth, Viešp. Atsim. pa
rapija 125.

Peansjl vania
Cattawissa, Wm. Luzusky 

18; Kingston, K. Kučinskas — 
20; Luzerne, Mrs. A. Marcin— 
50; Plymouth, G8 Chestnut St. 
17; Pittsburgh, J. Marčiulynas 

Scranton, Šv. Juozapo par.
950; VVilkes Barre, J. Balutis 
16.

Visiems aukojusiems, BALF 
rūbų vajaus proga, tremti
niams pagelbėti, nuoširdžiau
siai dėkojame. Jūsų aukos pa
gelbės tremtiniams apsaugoti 
savo sveikatą ir gyvybę. Jūsų 
dovana — tremtiniams milži
niška pagalba, viltis gyventi. 
Rinkite ir tolįau rūbus: vy
rams, moterims, vaikams.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV 7-1422

>

Ma-
Sta-

L. Baniškevičienė 20; 
VVeymouth, Ma.*y Gailius

Prezidentui Trumanui nuvykus j Girard ber
niukų kolegiją, Philadelphia, Pa., ji apspito jauni 
mokiniukai su fotografijos aparatais ir štai vie
nam iš jų Prez. Trumanas pozuoja. Visi šeimy
niškai nusiteikę. Štai ką reiškia demokratija.

I

590;

298.

MARIJA - VISŲ SUTVĖRIMŲ 
MOTINA

(Kun. Bernardino Graus- 
lio, O.F.M., kalba, pasakyta 
geg. 16 d., š. m. Lietuvių 
Katalikų Radio Valandoje iš 
WESX radio stoties, Salėm, 
Mass.).

Michigan
Detroit, BALF nr. 7G 

Otsego, B. Landi 21.
New Jersey

Newark, BALF nr. 35
Washington

Yakima, Wm. B. Play 21.
New York

Albany, K. Tumonis 27! Am- 
sterdam, Anna Kučis 9; Yon- 
kers, Mrs. Kašėta 10; New 
York City: Manhattan, Nellie 

'Glinsky 5; N. N. 2; Brooklyn,! 
Kapirov 29, Vikt. Stankevičie-!

pajauti gyvybės meilę 
taip, kaip ją jaučia moti
na savo širdies pulsavi
me; statai sau klausimą: 
Viešpatie, kodėl tiek daug 
meilės įdedi, vis i 
atkurdamas kiekvieną pa-'priima, vadindama savo 

Kai pavasario saulutei J vasarį ir į ką panašų su- vaikais ir kviesdama vi- 
beglostant žemelę, pastebi tvėrei gegužės mėnesį sa- sus Jos klausyti.

Ir šventieji, supratę Ma- Bažnyčia pritaiko Mari- 
nuostabus rijos didingumą, nekitaip jai, ji pavaizduojama ša- 

švelni motinos ranka, be- Kūrėjas. O kiekvienas tik-!kalba, 
glostanti kūdikio garba- ras kūrėjas meilėje gauna j iš Tesalonikos, 
nas; kai visoje žemelėje įkvėpimo.

kūrėjo širdis užvaldo my
limą asmenį, tuo nuosta- 
|besnis kūrinys išsiveržia 
iš jo sielos, tuo tas kūri
nys panašesnis į mylimą
jį. Ir Dievas, kiekvieno 
kūrėjo pavyzdys ir pra
das, tik iš meilės kuria. 
Ką pamilsta Dievas taip 
karštai, kad Ji verčia išsi
lieti tuo nuostabiu kūri
niu, kokiu yra pasaulis 
savo pavasariškame gro- 
zyie?

Gal širdis ir nujaustų, 
bet protas nepajėgtų at
sakyti, jei pats Tvėrėjas 
nebūtų atidengęs savo 
Širdies paslapties ir išti
kima Kristaus Draugė — 
Bažnyčia nebūtų taip su
pratusi. Tai Marija, gyvy
bės davėjo 
Motina, 
pašvenčiamas vis nauju 
grožiu apsireiškiąs gegu
žės mėnuo. Dievas Ją pa
milsta pirm visų kitų su
tvėrimų visa savo dieviš
ka Širdimi ir, apdovano
jęs Ją taip,kaip gali apdo
vanoti Dievas savo begali
niu duosnumu, iš meilės 
Jai pradeda kurti. Ta mei- 

jle vadovaudamosi Jis su- 
! kūrė nesus kaitomus 
žvaigždynų takus, tos pa
čios meilės įkvėptas kiek
vieną pavasarį Jis kuria 
ir tą prastutę žibuoklę, 
kuria nemažiau stebimės, 
kaip ir dangaus berybė- 
mis. Viską, o viską, kas 
tik išeina iš Jo kūrybinės 
Širdies, Jis padovanoja 
Marijai ir Jos Sūnui, kad 
Juos vis labiau praturti
nus ir papuošus.

Tai Bažnyčios mintis, 
; kai Marijos šventėje Jai 
įtaiko tuos Išminties kny- 
Įgu žodžius (Prov. 8. 19- 
36): “Pačioje pradžioje 
savo kelių Dievas mane 
pamilo, pirm negu pradė
jo ką tverti...” Ir toliau ta 
pati knyga vaizduoja, 

.kaip Dievas jau nuo am- 
'žiu Ją myli, išrinkdamas

■ apsireiškiančią gyvybę vo užburiančiu grožiu? 
taip švelniai, kaip yra Dievas yra

savo Sūnaus motina ir Į Netik iš meilės Marijai 
------ o kaip Jai viską tveria. O Dievas viską sutvėrė ir 
naujai j Ji viską, kas tik sutverta, Jai padovanojo, bet ir vi- 
—----------------------------, sų savo darbų pavyzdžiu

Ją padarė. Toje pačioje 
Išminties knygoje, kurią

wer lines
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DAR STATOMA!
Daugiau elektros —834.000 
KILOVVATTŲ daugiau—pa
gamins Naujosios Anglijos 
elektros įmonės 1952 me
tas! ši plėtimo programa 
pakels mūšy šešių kaimy
nių valstijų išteklius iki 
KETURIŲ MILIJONŲ Kl- 
LOWATTŲ su viršum — 
gausi atsarga šviesiai elek
tros ateičiai-

SįtURTT
A N> f • i C A $ $ f ( y 11 T T
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ELEKTROS TIEKIMĄ
Sujungti savjtarpy transmisijos laidai, reikalai esant, gali duoti elek
tros iš toli. Tai geras užtikrinimas kiekvienam kostumeriui. Tai lei
džia elektros įmonėms greitai stoti talkon, patenkinti nepaprastą pa
reikalavimų ir pristatyti prie darbo elektros perteką. Tai sumažina 
išlaidą*' įrengimo, kokį priešingu atvejo turėtu laikyti kiekviena kom- 
pan.ja. Tarpusavis laidų jungimas reiškia dideli pajėgumą, pasitikė
jimą ir ekonomiją teikiant jums Naujosios Anglijos elektrą.

electric light and power companies
OF N E V/ SM6LAHS

Mvrrttnrment Sponx,>r,-d by BOSTON EDISON COMPANY

Toks šv. Izidorius lia Tvėrėjo visuose Jo 
_______ _________________ , apmąsty- veiksmuose. Dievas nieko 
Ir juo labiau damas Marijos prakilnu-netvėrė ir netveria, neat- 

;mą, sako: “Tau, o tyriau-'■sižvelgdamas j Ją ir neat- 
sioji Panele, Dievas šutvė-i kurdamas Jos visuose sa
rę dangaus berybes, dėl vo kūriniuose. Jei pavasa- 
Tavęs iš nieko j buvimą rį jaugiame tiek gyvybės 
įpašaukė žemę, jūras ir ir meilės, jei ir žmogaus 
'saulę, Tau yra padovano- širdis išsiveržia meilės ir 
.ta visa, ką tik mes savo gyvenimo ilgesio giesme, 
i protu galime pažinti” (In tai todėl, kad mūsų širdy- 
dorm. Deip., sermo 17).
ANT KALNO GLUOSNYS

Kristaus 
kuriai teisingai (

Džium džium džium (3 k.) 
Ant kalno gluosnys 
Pakalnėj šulinys.

Džium...
Ten stovėjo mergužėlė 
Pati sau viena.

Džium...
Ir atjojo bernužėlis 
Žirgelio girdyt.

Džium...
Sustok, palauk mergužėle, 
Duok žirgui vandens.

Džium...
Negaliu stovėt, 
Su tavim kalbėt.

Džium...
Šalta rasa, o aš basa 
Nušals kojelės.

i nenuostabu, kad 
taip artima mūsų 
ir pamaldumas į 
visuotinas. Taip

je Dievas atkūrė Marijos 
Širdį, o visoje gamtoje — 
Mariją, davusią gyvybės 
nešėją — Kristų.

Tad 
Marija 
širdžiai, 
Ją taip
pat nenuostabu, kad jau 
nerasi krikščioniškos tau
tos, kuri nebūtų pasivedu
si Marijos globai, išsi
rinkdama savo Karaliene 
ir Valdove. Net stabmel
diška Kinija ir abi Ame
rikos pasiskubino save 
pavesti Marijos globai.

Mes Tau priklausome, o 
Karaliene, tad globok mus 
beklaidžiojančius gyveni
mo kryžkelėse!

i

General Motors korporacijos ir United Auto- 
mobile unijos vadai sutarė pakelti 11 centų va
landai darbininkams algas. Tuomi pasinaudojo 
225,000 darbininkų. Jiems tarpininkavo Louis 
Scaton, darbo reikalų direktorius.


