
St^abarties
Pastabos

Velykų Meto Įspūdžiai 
Istorija Kartojasi 
Kartojasi ir Kalvarijos 

Drama , 
Lietuvos Prisikėlimas ir

Mes
•

Esame Velyklaikio įspūdžių 
apimti. Mūsų vaizduotėje tebė
ra Kalvarijos drama. Iš naujo 
matome tos dramos aktorius. 
Prieš mus stojasi Kristus, Jo 
Motina, Jo apaštalai, švento
sios moterys, aukštieji kuni
gai, Pilotas, Erodas, Romos 
kareiviai, minios, budeliai, Si
monas Kirenietis. Nors tai bu
vo prieš veik du tūkstančių 
metų, bet šiuo metu visa tai 
sudaro ypatingai gyvą vaizdą. 
Juk šiuo metu žmonija pergy
vena panašią dramą.

Yra sakoma, kad istorija 
kartojasi. Tas, kas seniau yra 
įvykę, kartojasi vėlesniais lai
kais. Taip buvo seniau, taip y- 
ra dabar. Istorija yra drama, 
kur tik aktoriai tepasikeičia. 
Vaidinama - gi vis ta pati dra
ma.

Šių laikų drama ypač pana
ši į pirmųjų Velykų dramą. 
Turime Erodus, Pilotus, bude
lius; turime sukurstytas mi
nias, šaukiančias ‘nukryžiuok’. 
O kryžiuojama dabar mūsų ne
kalta tauta ir eilė kitų nekal
tų tautų. Dabar kenčiantis pa
saulis tebegyvena dar 
savaitę. Tikėkime, kad 
sime Prisikėlimo.

Tikime ir į Lietuvos
limą. Bet atsiminkime čia, kad 
tikėjimas be gerų darbų yra 
tuščias. Tikėjimas ir j Lietu-į Ref. 0O. dirbtuvių So.
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Katalikas, kuru neremia 

! Į katalikiškos spaudos, ne- 
! turi teisės vadintis geru ; 
> Bažnyčios vaiku. į

Vyskupas Ketteleria.
------------------------------ ♦ i
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PRAKALBOS
Ir Judantieji Paveikslai

Sekmadienį, ba^andžio- 
April 4 d. š. m., 4 vai. po 
nietų, Šv. Kazimiero lietu
vių nar. svetainėje, Tem- 
ole St.. Nashua, N. H. į- 
vyks LDS 65 kuopos ren
giamos prakalbos ir juda
mieji paveikslai. Kalbės į- 
žymūs kalbėtojai — kun. 
Jonas Bernatonis, Anta
nas F. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius ir A. 
Norvaiša, neseniai atvy
kęs iš tremties.

Kviečiami visi vietiniai 
ir iš aoylinkės ateiti pasi
klausyti kalbų ir pamaty
ti paveikslų. Jokios įžan
gos nebus.

LDS 65 kuopa.

Ir Kitos C'Aemės Darbinin
kai Pasiruošę Streikuoti
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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Tel. SOth Boston 8*2680 PENKTADIENIS (Friday), BALANDIS (April), 2 D., 1948 M.

I

kančios 
sulauk-

Prisikė-

Išėjus South Bostono 
cukemės 
streiką, 
padaryti ir Revere Sugar 
Refinery, Charlestown, 
Mass. darbininkai. Jei ne- 
bu pasiekta susitarimo 
algų pakėlimo klausime, 
tai penktadienį, 10 vai. 
rytą tos dirbtuvės darbi
ninkai išeis į streiką, pri
sijungdami prie Am. Su-

darbininkams į 
tą pat pasiryžo

VOB Primketimą be gerų Uartų 
bus tuščias. Ar galime pasa
kyti, kad savo tikėjimą į Lie
tuvos Prisikėlimą remiame at
sakančiais darbais? Štai vie
nas iš daugelio įrodymų, to, 
kaip tame pasirodome.

Buvęs Eržvilko par. klebo
nas kun. A. Petraitis buvo vie- j trečdalis mūsų jau būtų išmi
nas iš daugelio patekusių į' 
mirties koloną, bet vienas iš 
nedaugelio iš jos ištrūkusių. 
Šių žodžių rašytojui laiške, 
gautame prieš pat Velykas, 
jis praneša:

“Mes čia gyvename jau 
mums trijų metų įprastu gyve
nimu ir mums gerai: 
neveža Sibiran, niekas 
do, kalėjiman nekiša, 
neturime žmogiškos laisvės: be 
leidimo iš stovyklos niekur ne
valia išvažiuoti, iš zonos į zo
ną taip pat, nieko mes negali
me turėti, nei paršo, nei vištos, 
nei daržovių augintis ir tt. 
Nieko “dypukas” negauna 
pirkti, bet viskas tas mus daug 
nejaudina. Kiek jaudina, tai 
raudonųjų judėjimas vis artyn 
ir artyn. Parūpo žmonėms ne
žinoma ateitis. Raumenys, tai 
yra jaunieji dalinai išnyks, o 
visų kitų ateitis tamsi, žmonių 
akimis žiūrint. Bet gailestin
gasis Dievas gal kitaip žiūri ir 
tvarko. Tuomi tik pasitikime.

“Buvo sveikatų tikrinimai. 
Šių metų rezultatai sveikatin
gumo atžvilgiu daug blogesni 
už pernykščių metų. Net pen
kis kartus daugiau TB ir kitų

BostOne streikuojančių 
darbininkų.
negalavimų. Tai pasėkos suma
žinto 
maisto 
kiečių 
metus.

ir vis 
raciono, 
pagelba per praeitus 
tai dalykas tikras, kad

tebemažinamo 
Jei ne ameri-

niekas 
nešau- 
Tiesa,

Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS.

Rusai Privertė J. V. Traukinius 
Grįžti Atgal Nuo Berlyno

At mija Nesiskaito Su Nauju Rau
donųjų Įsakymu. - Neleidžia Sovie
tams Apžiūrėti Traukinius. - Rusai

Nepraleidžia Traukinių Per Savo 
Zonų

Helmstedt, Vokietija — amerikiečių anglų ir pran- 
Rusijos raudonieji virsi- cūzų, kurie dabar iš Ber- 
ninkai atsisakė leisti A- lyno negalės išvykti be 
menkos traukiams va- rusų leidimo, 
žiuoti per jų zoną Vokieti-! Gen. Lucius D. Clay, pa- 
joj. Traukinys, važiuojan- reiškė, kad toks rusų ei
tis iš Bremerhaven į Ber- gesys laužąs keturių vals- 
.lyną; turėjo grįžti atgal, tybių padarytą sutartį, ir 
nes Sovietų Rusijos virši
ninkai Marienborn’e sulai
kė, kada jų neleido apžiū
rėti vagonus.

Berlynas, Vokietija — 
Sovietai visai netikėtai iš
leido įsakymą, kad visi a- 
lijantų traukiniai, bei tro- 
kai einą į ir 
bei per rusų 

, - ................ būti iškratyti
1 — Jung. Valstybių At- visa Europos Atstatymo vyskupą Vojislava Kasti- pektorių.
stovų Butas 329 balsais Programa būtų pavesta ca. Vyskupas kaltintas Britai griežtai atmetė

Graikijos karalius priima paradą ir sveikina sugrįžimą prie Grai
kijos Dodecanese Salų, kurios per šešis šimtus metų buvo valdomos 
svetimųjų. Dodecanese Salos buvo grąžintos Graikijai taikės sutar imi 
su Italija.

,kad dėl to yra ruošiamas 
' atsakymas.

Į

Atstovų Butas Priėmė 6 Bilijonu ,p‘"H
c v l n.U * Bern (LAIC) -

l

Šveica
rų spauda praneša, kad 

• Jugoslavų “liaudies teis- 
imas” Sarajeve nuteisė 11 

Washington, D. C., bal. vis, įnešė pasiūlymą, kad metų kalėti pravoslavų

Pašalpos Bilių I

iš Berlyno, 
zoną, turi 
rusų ins-

Šios Šalies Orlaiviai Gali 
Pasiekti Maskvą Ir Sugrįžti

H'ashington, D. C. —
Vienas aukštas šios šalies 
oro laivyno valdininkas, 
tvirtino, kad šios šalies 
sunkieji bomberiai gali 
lengvai pasiekti bet kurią 
Rusijos dalį ir vėl sugrįž-

prieš 74 priėmė $6,205,- Jungtinėms Tautoms, bet kenkimu liaudies demo- tokį rusų patvarkymą ir,ti be nusileidimo. 
000,000 užsienių pašalpos Atstovų Butas tą pasiūly- ; kratijai, mėginimu su- įsakė savo traukinių sar-l

at- griauti Jugoslavijos kari- gams visai neįsileisti rusų’ 
nę galybę, rėmimu tero- inspektorių. Amerikiečiai 
rištinių organizacijų, tie- gi sulaikė savo trauki- 
kimu žinių “užsienio a- nius.

rę. Likusių pusė būtų kandida
tai j grabą. Vieni daugiau, kiti 
mažiau, nors vieną du pakietė- 
lius vis yra gavę iš amerikie
čių. Jei kuris ir negauna, esti 
sušelptas bent kiek tų, kurie 
gauna. Taip galų gale tenka 
visiems po truputį ir tas palai
ko. Žinoma, čia likę ilgai Vo
kietijos nevargins, nes mirtin
gumas trečiuose metuose pa
trigubėjo. Ir mūsų apylinkės 
stovyklų mirtingumas rodo 
šiais metais tendenciją didėti. 
Nieko nepadarysi. Toks jau li
kimas. Na, gal besiniaukiąs 
Europos dangus susiaudrins ir 
mums ką nors naujesnio, kam 
blogesnio, kam geresnio, atneš. 
Baugu, bet mes laukiame. Man, 
rodos, lauksime ir mūsų am
žius nesulauks. Noriu, kad ap
sirikčiau. Tat būkite sveiki ir

bilių. mą 270 balsais prieš 6
Atstovų Butas užgyrė metė.

$5,300,000,000 išleisti per ----------------
■y-mčne8ių.Europos At-4 

statymo programai ir ma- 
žesnes sumas skyrė Kini-į “

' jai, Graikijai ir Turkijai,' Washington, D. C. 
kaipo ekonominei ir mili- Negrų 
tartai pagalbai. ,kad P™ves

Jung. Valstybių Laivy- tarpe uz “< 
nas pranešė prieš pat bi- nim3” prieš priverstiną 
liaus priėmimą, kad tri- kareiviavimą, jei karmo
mis palydovais laivais bus menėje nebūsią panaikin- 
vežami lėktuvai Turkijai ta rasinė diskriminacija, 
per sekančius du mėne
sius.

Atstovų Butas taip pat: 
nubalsavo, kad ir Ispani-! 
ja gali gauti paramą ir’ 
dalyvauti Europos Ekono-| Henry Ford II praneša, 
minėje Programoje. Ats-'kad greit bus pradėta ek- 
tovas
New York), 
arba komunistų pakelei-'mobiliai.

Tokiu būdu, orlaiviai 
gali bombarduoti Maskvą 
ir vėl Amerikon sugrįžti. 
Tačiau tik tokiu būdu esą 

___  vistiek negalima karo lai- 
gentąms” ir tt. Tai kalti-j šis rusi; naujas patvara mėti. Tam reikalinga, ka- 

’ kurie primetaftifkymas paliečia apie 25,000irfU&t!fenė.

I

minai, J
visiems Sovietų pasmerk
tiems sulikviduoti. Kad

vadai pareiškė, tokie kaltinimai yra gry- 
negrų nas melas, labai gerai ži- 

civilį pasiprieši- no visi nelaimingieji Mas- 
~~x tvos pavergtųjų kraštų

gyventojai. Jais kaltinant 
pravedami nuolati n i a i 
“apvalymai” ir 1 
čios Rusijos žmonių.

SKUBINA STATYTI DIDŽIULI
AERODROMĄ LEBANONE ~

Greit Gausime Fordukų 
Iš Anglijos

Southampton, Anglija— I

Marcantonio (iš sportuoti iš Anglijos For- 
komunistas;do išdirbystės maži auto-

Beirut, Lebanon — Šis nuo Bosphoro, ir 400 my- 
vienas lių nuo Cairo.

pasauly
kuomet į Senatas Priėmė E Planą 

Bostonui

_ i miestas pataps 
tarp pa-! strategiškiausių 

j orlaivių stočių, 
bus užbaigtas statyti di
džiulis Aerodromas, kurs 
bus didesnis ir už La' 
Guardia aerodroma. Jame chusetts 

_____  galės nusileisti ir likti ap- tas priėmė 
H'indsor, Ontario —Ne-patys didžiausi taipgi pataisą, 

žinomi, bet manoma, kad 
komunistai, piktadariai 
pasikėsino ant Amerikos 
konsulo, šiame Kanados 
mieste, John Bankhead 
gyvybės.

Bandė Nužudyti Amerikos 
Konsulą

Washington, D. C.
Mass. Senatorius Henry timšalių
Cabot Lodge, Jr. pataria Rusija prieš
ir tuo reikalu paruošė bi- neprotestavo. x _____ ........................... ..  „

Dievo palaiminti savo darbuo- ka(j jungtinės Valsty- čioj Rusijos kariuomenėj ant jo gyvybės. Jis esąs!
zz imtų kariuome- laike karo buvę ir tokių laršus komunistų priešas

• nėn jaunus E*“““1’— 1----- -  1—----- ’ * * ’
Nuo seno yra žinomas pa8a-1Tokie kitataučiai

Prancūzija turi savo ‘Sve- 
Legijoną’, bet 

tai niekad 
Be to pa

• v

se Lietuvos labui”.
nėn jaunus

Boston, Mass. — Massa- 
valstybės sena- 

E planą ir 
. „ * kad iš-

orlaiviai. rinktas viršininkas gali
Jį stato Lebano valdžia, būti miesto vedėju Bosto- 

bet statybos užbaigimui nui.
reikėsią gauti paskolos iš į Šis bilius perduotas Gu- 
užsienio. bernatoriui pasirašyti,

rvyuea. Šis aerodromas bus ne- Neabejojama, kad jis jį
Kuomet Bankhead va- paprastai geroje strategi- ’pasirašys. Tačiau, ar bus 

žiavo į savo garažių, tai nėję vietoje, būtent, 700;geriau miestui? Štai Cam- 
tamsoje pasislėpę pikta- mvliy nuo Batum, anie įbridge, Mass. turi E planą 
dariai paleido du šūvius į 900 mylių nuo Baku alie-iir tarybininkai negali iš- 
jį. Jis spėjo sukniubti ant jaus šaltinių, 600 mylių!rinkti miestui mayoro. 
grindų ir kulkos jo nepa
taikė.

Tai esąs jau trečias ko-l 
munistų pasikėsini mas 

Jis esąs

' Lietuvių Katalikų Radio Valanda
, ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.
Europiečius, kareivių, kurie visai nesu- įp paprastai komunistams

Nuo seno yra žinomas pasa-1Tokie kitataučiai kariai prato rusiškai, 
kojimas apie aukštą ponią, la-;^ penkių metų galėtų ----------------
bai jautrios širdies. Sykį ji šai- tapti Amerikos piliečiais. Tivkih "Jvnu" Ir 
tos žiemos vakare atvažiavo į j0 sumanymą įvykdžius "
dramos teatrą. Ten tragiški nebūtų reikalo įvesti Šio-į 
vaidinimai ją iki ašarų sugrau* je priverstino karei-' 
dino. Išėjus iš teatro, į karietą viavimo. 
sėdant, ji patėmijo, kad jos 
furmonas besąs sušalęs.

Ar ne tūkstančiai Amerikos tarnavęs 
lietuvių teturi anos jautrios po- Europos fronte, pareiškė, riais reikmenimis, 
nios širdį. Per Velykų apeigas kad Rusija už tai mus pa- Taipgi atvyko iš Frank- 
bažnyčioj iki ašarų susigrau- smerks, bet Rusija vistiek furto siuntinys orlaivių, 
dino ne vienas tokių, kurių ne- mUs smerks nežiūrint ką dėl persiuntimo į Ankarą, 
graudina tremtinių badavimas mes darysime. Sovietai1 šios reikmenys prisiųs- 
ir kurie nei vieno dolerio nėra jau yra palyginę prez. tos, vykdant Jung. Vals- 
aukavę nuo 
tautiečių.

VELYKINE RADIO PROGRAMA 
šeštadienį, balandžio 3 d., 1:15 v. po pietų įvyks 

viešai” iuos dažnai smerki Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos patriotinės dai- 
__ 1 _ __ • _. • _ • __ ___  __ _ y • _ _ • • ___ __ _ _ • 1_ 2«1 - - - — 1

davo.
i

neduodavo vizų įvažiuoti j 
į Jung. Valstybę ir šiaip •>

nos, muzikos kuriniai, pranešimai ir sveikinimai 
plauks oro bangomis į visų patriotingųjų lietuvių na
mus.

SEKMA DIEK F: LIETUVIU KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, balandžio 4 d., 10:30 v. rytą iš tos pa- 
Bostono mokyklų tary- čios stoties — WESX, šalem, turėsime progą klausy- 

ba svarstė kaip būtu ga- tis Velykinių giesmių, dainų, muzikos kurinių, prane- 
lima parūpinti 400,000 Šimų ir kalbos, 
mokiniams daugiau mui- 

Įlo, kad jų rankos būtų 
j švarios.
! apsižiūrėjo, kad yra pa

bado gelbėjimui Trumaną prie Hitlerio, tai tybių programą, sustip-, skirta tik $7500 dėl mui- 
jau jie blogiau apie mus rinti Turkiją militariai ir lo, rankšluoščių ir jų su- 

Tokių tikėjimas ir į Lietu- nieko nebegali pasakyti, ekonominiai prieš Sovietų dėjimui.
Taigi tarybininkai biskį 

paraudonavo.

OriahriŲ

Istanbul, Turkija — Du 
prekiniai Amerikos laivai 

Šen. Lodge, aktyviai atvyko prikrauti su “jy- 
kariuomenėje, pais” ir kitokiais milita-

Bostono Mokyklose Trūksta 
Muilo i

i

Trumpą kalbą pasakys Tėvas Pranciškonas.
Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 

Besvarstydami ■ ir klausykite lietuvių radio programų šeštadienį ir

i

vos Prisikėlimą yra tuščias. > ką jau yra pasakę. Be to, Rusijos tolimesnę ekspan- 
P-G. ‘Senatorius nurodo, kad i siją.

sekmadienį.
Visais šių radio programų reikalais rašykite ar

ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 West Broachvay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
7-1449.
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PATARE,
Kaip Wallace Gali Tapti Amerikos 

“Prezidentu”

Čekai Žudosi

New Y’ork — Daugiau- 
kaip 250 čekų, ne komu-; 
nistų jau nusižudė, po to; 
kaip pasaulis sužinojo a- 
pie Jan Masaryko nusi- 

j žudy mą, — pareiškė viena 
amerikietė, ką tik sugrį
žusi iš Čekoslovakijos.; 
Žudosi todėl, kad prieš ne- 
komunistus esąs vartoja
mas teroras, apiplėšimai, 

kaip)ir valdininkai esą ragina- iš tarnybų pašalinimai ir 
‘ lankytis į jų tam panašiai.

Laiškai, ypatingai iš 
Jung. Valstybių esą cen
zūruojami, o išsiunčiamie-1 
ji į užsienį laiškai esą nu-j 
fotografuojami. Esą dide
lis pavojus gyvybei klau
sytis Amerikos radio. 
,Prez. Beneš esąs vien tik 
■politinis kalinys. Nieks 
netikįs, kad Masarykas 
būtų nusižudęs, tik komu
nistai taip skelbia.

kai, pramokę bažnytinį riIVashington, D. C. — kai, pramokę bažnytinį ri- 
Graikų organiza c i j o sjtualą.
AHEPA, bankiete, kuria-) Kad parodyti, jog para- 
me dalyvavo Prez. Tru-i pi j iečiai remia tokį “ko- 
manas ir 269 Kongreso' munistišką kleboną”, ir 
nariai, žymūs Amerikos gausiai lanko jo “pamal- 
liberalas, Dean Alfange das”, tai visi komunistai 
davė sumanymą, 1
Henry’ VVallace gali tapti mi gausiai 
Amerikos prezidentu. Jam į “pamaldas”, 
tik reikią su savo pase-; Tokios “sovietiškos pa- 
kėjais komunistais nu- rapijos”, kiek žinoma, jau 
vykti į akmenuotus kai-; yra įsteigtos Vilniuje 
nūs (Rocky Mountains); Rokiškyje.
Graikijos komunistų - go-i 
rilų pavyzdžiu ir ten pasi-' 
skelbti “Laisvosios Ame
rikos Valdžios Preziden
tu” ir Stalinas jį tuoj to
kiu pripažintų. Tą turėtų 
padaryti ir kitos, po Rusi
jos padu esančios valsty
bės.

Bet Prez. Trumanas sa
vo kalboje neminėdamas 
Wallace vardo, ] 
jam vykti į Rusiją ir ten 
kovoti prieš šią šalį, nes 
Rocky Mountains 
per puikus kraštas.

Matė Tris Rusijos 
Submarinus

ir

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių Laivyno 
Sekretorius Sullivan pa
skelbė. kad netoli Ameri-

I
il
i
i
i
į kos pakraščių buvę paste
bėta trys submarinai. ku- 

s rie nepriklauso jokiai ša- 
‘ “geležinės

Į
Į Armija Atsiima Camp 

Devens

HDARBININKAS,

♦

Žuvininkų laivas, prie Chatham, Mass. smar
kių bangų buvo sužalotas ir į pakraštį privarytas. 
Coast Guardsmen’ai išgelbėjo penkis žuvininkus, 
kiti keturi paliko ant 180-pėdų laivo ir daro pa
stangas išgelbėti savo $7,000 vertės scallops’us.

/ . 2
SESI - NESESI, BET GRŪDUS 

ATIDUOK
New York (LAIC) — 

Bolševikų dienraštis ‘Tie
sa’, Nr. 180, 1947 VIII, 2, 
skelbia:

“Lietuvos TSR Minis
trų Taryba nutaria, kad 
pradedant nuo 1947 m. 
derliaus, Lietuvos Vals
tiečių pavieniams ūkiams 
skiriami grūdų privalo
mieji pristatymai valsty
bei nuo kiekvieno jų nau
dojamos ariamos žemes 
hektaro, neparein amai 
nuo faktinai grūdų kultū
romis užsėto ploto.” ‘ 
dų prievolės valstybei rei-j 
kia atiduoti nemažiau, 
kaip 60% rugiais, kvie
čiais, žirniais, grikiais”. 
Valstiečiai, neatlikę šių 
prievolių, yra “liaudies

Danijos radio stotis 
skambėjo lietuvių dainos 
ir troškimas... “kad mūsų 
šalelė Lietuva, per am
žius būtų laisva...”

Lietuvių stovykla Drag- 
sbaek vasario 16 d. gra
žiai pasipuošė lietuvių 

‘trispalvėm vėliavomis. Po 
! piet stovyklos salėj įvyko 
‘iškilmingas minėjimas, 
'kur paskaitą skaitė sto
vyklos komiteto pirm. J. 
Į Kanišauskas. Po to buvo 

mitu-' koncertas. Tautos Fondui 
‘Grū- Į paaukota 283,75 kronai.

Hitleris Ir Stalinas 
Abu Tokiu

Londonas (LAIC) —prievolių, yra liaudies, Londonas (LAIC) — 
teismo baudžiami pinigi-t Kardinolas Griffin, West- 
ne bauda, kurios dydis y-Įminsterio 
ra du kart didesnis už lai
ku nepristatytų grūdų 
vertę, apskaičiuota tur
gaus (juodosios rinkos — 
LAIC) kaina.

Praktiškai tai reiškia, 
kad nežiūrint kiek ūkinin-

arkivyskupas, 
labai aštriais žodžiais pa
smerkė komunistų agre- 
singumą ir Sov. Rusijos 
veržimąsi pavergti visą 
pasaulį. Jis pareiškė: 

“Lietuvos, Latvijos ir 
„„v. Estijos pavergimas, su
kas galės užsėti laukų ir į darymas Liublino Komi- 
koks bus derlius, jis turisto, dabartinis Pragos 
atiduot valstybei pyliavų į pučas yra tai pavyzdžiai 
normas nuo viso jo valdo- metodų, kuriais komunis- 
mo ariamos žemės ploto, tai ir Sovietų Rusija sie- 
Jei neatiduos laiku —bau- kia užvaldyti visą pasau- 
džiamas pinigine bauda, U- Komunistinis pervers- 

j jei neatliks visos prievo-mas Čekoslovakijoj yra 
įlės — kalėjimu ir ištrėmi-1 vienu iš žingsnių komu- 
!mu į Sibirą. Tai bent bau-Įnistinės agresijos, pradė- 
Įdžiava! Reiktų, kad ko-, tos dar tebeinant karui.

• w

Washington, D. C. —Se-jSov. Rusijos piliečiais. Be 
natorius Pepper, kuris | to, apie 
dažnai pateisindavo Rusi
ją, šiomis dienomis išėjo 

j prieš Rusiją ir pasmerkė 
įjos agresiją.

. Bet Šen. Pepper nori,
ir mokinasi 2,100 kad Prezidentas Truma- 
\. Jie visi turi iš nas padarytų “paskutinę 

ten išsikraustyti iki birže- dramatišką pastangą” ir 
Armija dar kartą susitiktų su 

vartos tą kempę padidin-■ Stalinu ir jam pasiūlytų 
rpaštebėtYV pačifiko|tam Jos treniravimo prog-l “Amerikos taikos planą”.

: vienas netoli ira“ai- ,u. .. sako,
-------------- Francisco kitas nri? Tas ^etiketas atsiemi- r. ~ r"’ Ateut7” k^ JoPhm kempės " dauf “ ir id^"as
kai išradę “naują ginklą*^??n — Palmyra salų gru- 
atitraukimui katalikų nuo Peje- 
Bažnyčios Lietuvoje. Tuo usija šias žinias užgm- 
nauju “pabūklu” esą “so
vietiškų parapijų” kūri
mas.

Jis vartojamas šitokiu 
būdu. Kuomet parapijos 
klebonas “dingsta” (išve
žamas Sibiran ar šiaip 
kur nors kalėjiman uždą- merikos 
romas ar nukankinamas). 149 balsais prieš 52 nubal-į 
tai Lietuvos sovietiškoji savo pakviesti 
vyriausybė, “ 
pijiečių 
skirianti 
klebono vietininką, kuris 
niekam nėra žinomas ir 
žmonės įtaria, kad tokie! 
sovietų paskirtieji “klebo
nai” visai nėra kunigai, 
bet komunistų valdinin-

Patarė liai šioje pusėje
uždangos”.

, Kitas laivyno aukštas 
valdininkas sakė, kad esą 
nustatyta, jog tie matyti 
submarinai esą Rusijos, 
kuri dabar naudodama 
Vokiečių ekspertus ir į- 
rengimus, galinti pasiga
minti vėliausiu išradimuI Z Z

submarinus. Tie. subma- 
Bostone išeinąs katalikų nnai -

savaitraštis “The Pilot” vandenyne:

esąs

Jung. 
atsiima 
Devens.

Sovietai Vartoja "Naują 
finklą” Prieš Kai 

Lietuvoje
• 1 H•ĮLL

donieji Rusijos viršinin- ;

i 
i
I

Valstybių Armija 
žinomąjį Camp 

kurį buvo perlei
dusi Massachusetts Uni
versitetui. Dabar ten gy
vena 
studentų.

llio menesio, nes
I<

Tas netikėtas atsiėmi-

nemalonumų, nes tiek 
daug studentų, beveik iš- 

I imtinai eks-karių perkelti 
'į kitas kolegijas, bei uni- 
įversitetus yra gana sun
ku, nes visos yra perpil- 

idytos.

Dėl Bylos Sulaikė Rusijos
H’ashington, D. C. — A- į ’

Atstovų Butas į* |

čijo. Sako, kad tai esą į 
prasimanymas.

I

i Kongresas Už Teikimą 
Pagalbos Ispanijai

Laivą

1,000 baltiečių, 
radusių prieglobstį Dani
joj, esą laikomi “karo kri
minalistais” ir, kaip tokie, 
turi būti nubausti. I 

Atsakydamas į tą reika-j 
lavimą Danijos Užs. Rei
kalų Ministeris paprašė! 
Sovietų Pasiuntinį patiek
ti konkrečių įrodymų apie 
baltiečiams primetamus 
nusikaltimus. Tų įrodymų 

, kad visos vals- nepatiekus, Sovietų rei- 
tybės turi atsisakyti nuo kalavimas nebūsiąs svar

stomas. Dartija taikanti 
aziliaus teisę visiems poli
tiniams pabėgėliams, tai
gi, ir Baltijos kraštų pi
liečiams.

i

resijos. 4
Šen. Pepper aiškiai pa

sakė, kad jis netikįs į už- 
gerinimo (appeasement’o) 
politiką. Jokių nuolaidų 
Stalinui nepataria daryti.

Vadinasi, ir komunistų’ 
garbinamas senatorius iš-į 
ėjo prieš Rusiją.

i

Nevv Y’ork — Jung. Val- 
Ispanijos. stybių maršalo raštinė 

sulig para- vyriausybę dalyvauti nu- patvirtino Maskvos radio 
reikalavimo” pa- matomoj S6.205.000.000 i pranešimą, kad Sovietų 

to

I

x j S6.205.000.000; pranešimą. L_
“dingusio” teikiamoj užsienio valsty-;Rusijos laivas 

bėms ekonominėj pagal-įtapo sulaikytas 
boję.

,uzidvd. rveintif, K.a.u nai ui.
munistų rojaus garbinto-! Kaip Hitleris, taip lygiai
jai savo kailiu to rojaus ir Stalinas — žingsnis po 
pamėgintų ir Stalino bau- žingsnio vykdo šėtonišką 
dziauninkais pabūtų. Ta- planą pavergti visą pa- 
da išnyktų visi raudoni šaulį ir sunaikinti laisvę 
vėjai iš jų galvų. i žemėje”.

Katyno Žudynių 
"Didvyriai"

Atlygins Už Belaisviu 
Darbą

aū ū Roma — Neužilgo Jung.
37 nOnilĮ Medžioto jai ' Valstybės įteiks Italijos

Išsigelbėjo , valdžios iždui čekį sumo
je $4,500,000.00.

Stockholm (LAIC) —

Vasariu 14-ji Danijoj
Kopenhaga (LAIC) — 

Kopenhagoj ir jos apylin
kėse gyvenantieji lietu- Vokiečių - Sovietų karui
viai Lietuvos Nepriklau- įpusėjus, pasaulį sujaudi- 
somybės paskelbimo su-į no žinia apie Katyno žu- 
kaktį minėjo vasario 15 d. dynes. Katyno miške bu- 
Kopenhagos Šv. Marijos į vo atrasta nužudytų pen- 
katalikų bažnyčioj įvyko! kiolika tūkstančių lenkų 
iškilmingos pamaldos, po karininkų. Dėl tų žudynių 
to salėj minėjimas. Kai-!naciai kaltino Sovietus, 
bėjo buv. komiteto pirm.1 Sovietai kaltino Nacius.
M. Brakas, BALF įgalio-j Švedų dienraštis “Da- 
tinis P. Natkevičius ir lie-!gens Nyheter” nesenai 
tuvių tremtinių atstovas į paskelbė sensacingų fak- 
A. Sakevičius, kuris skai- tų apie tikruosius žudyto- 
tė ilgesnę paskaitą. Minė- jus. Esą 
jimas 
Himnu.
sutikta 
Tarybos 
Tautos Fondui paaukota 
269 kronai. Po minėjimo 
buvo koncertas.

Vasario 16 d. Kopenha
gos radiofone buvo trum
pas lietuvių liaudies dai
nų koncertas. Per visas

St. Patils’ Island, N. F. į Tie pinigai bus atlygini- 
37 ronių (seals) medžio- : mas už Italijos karo be- 
tojai, kurių du laivus di- > laisvių darbą, kurį jie at- 
džiulės ledų liūtys sutriu-į 
škino bei sumalė, išsigel
bėjo sulipdami ant pludu- 
ruojančių liūčių ir jomis 
nors nuolatiniame pavoju
je būdami, 
Paul’s salą, 
juos paėmė 
laužis Sarel.

Jie paliko
brangių kailių, 
buvo sumedžioję.

“Rossia” 
nuo iš- 

, ■ įplaukimo. Laivas sulaiky-
Tik atstovas Vorys. pa-! tas dėl civilės bylos.

reiškė, kad tam kvietimui | John Lorina iš Quincy, 
ir Rače Suhl iš 

Brooklyn, N. Y. užvedė 
bylą prieš Amtorg laivą 
iš kurio reikalauja $50,- 

i000 ir $25,000 už sužeidi- 
Įmą tame laive. Laivas, su
lig paprastos procedūros 
liko užareštuotas kol ne
atlygins nuostolių, bei pa
darys atatinkamą užsta
tą. ___________
I Pakels Geležinkeliečk
i Algas

esąs priešingas Valstybes į Mass. 
Departmentas.

SEIMELIS
SEKMADIENĮ,

Balandžio - April 11-tą, 1948

pasiekė St. 
nuo kurios 

Canados led-
a

5000 ronių 
kuriuos

liko dėl Amerikos kariuo
menės.

Japonai Nesiskaito Su 
MacArthur Draudimu 

jirtmUOTI f

į

dokumentaliai
kad žudynėsbaigtas Tautos nustatyta, kad žudynės 

Džiaugsmingai • Katyne yra NKVD dar- 
VLIKo ir Vyk. 

atsišauk i m a i.

Šv. Roko Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų Rėmėjų Sky
rius kviečia visas Naujosios 
Anglijos Lietuvių Parapijas 
dalyvauti Seimelyje, kurs į- 
vyks Brocktone, 
nj. balandžio - 
dieną.

10:00 A. M.
Sv. Mišios, 
bažnyčioje.

Pamokslas — Prelatas Jo
nas Balkūnas.

1:00 P. M. Seimelis — po
sėdžių pradžia:

Paskaitos — Ona Paznio- 
kaitė. Julia Jakavonytė, Dr. 
Pranas Padalskis, Prelatas 
Jonas Balkūnas. Motina Li- 
guori.

5.00 P. M. Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing. D. D., tars žodį ir suteiks palaiminimą 
švenčiausiu Sakramentu.

Sekmadie-
April 11-tą

Iškilmingos 
Šv. Roko par.

Kun. Jonas S. švagždys, 
Šv. Roko lietuvių para
pijos klebonas ir Seselių 

kapelionas.

Chicago, III. — Geležin
kelių kompanijos sutiko 
priimti Fact Finding 

i Board rekomendaciją pa
kelti 125,000 geležinkelio 
darbininkams algas 15y2 

I centų į valandą.
į Unijos pareiškė didelį 
nusivylimą dėl tokio mažo 
algų padidinimo.

Susprogdino Traukinį

Jeruzalė — Traukinys 
ėjęs iš Cairo, Egypte į 
Haifą, Palestiną tapo su
sprogdintas. Žuvo 40 žmo
nių. Sužeista 60.

Užmuštieji ir sužeistie
ji esą daugiausia arabai.

Veteranai Nutraukė_ _
Laivo Rkietarimą

i 3

Jersey City, N. J.— Ka
talikai karo veteranai per 
dvi dienas pikietavo Rusi
jos prekinį laivą “Volgą”. 
Pikietieriai sutrukdė pre
kių krovimą į laivą. Jie 
būtų ir ilgiau pikietavę, 
bet gavę užtikrinimą, kad 
Kongresas praves siunti
nių į Rusiją tyrinėjimą, 
pikietavimą nutraukė.

Kopenhaga (LAIC) — 
Danų spauda paskelbė, 
kad Sov. Rusijos Pasiun
tinybė pareikalavusi Da
nijos Vyriausybę išduoti 
baltiečius tremtinius. Vi
sus lietuvius, latvius ir 
estus Maskva skaitanti

Tokio* Japonija — Gen. 
MacArthur išleido drau
dimą streikuoti. Bet japo
nai to draudimo nepaiso 
ir 40,000 susisiekimo dar
bininkų išėjo į streiką.

f---- *-X Al----------- A*JOVMTŲ UUpiltn MnSTd 
K Bado

Frankfuft (LAIC) — 
Koelno arkivys kūpąs, 
kardinolas Frings, didžiu
liam katalikų darbininkų 
susirinkime, kovo 14 d., 
pareiškė, kad Karaliau
čiaus apylinkėse žmonės 
masiniai miršta iš bado. 1 
Iš 100,000 vietos gyvento
jų, palikusių gyventi Ry
tų Prūsijoj, jau išmirė 
75,000. Didžiuma iš jų mi
rė priverčiamo darbo sto
vyklose. Kardinolas pa
reiškė gilų apgailestavi
mą, kad laisvosios tautos 
taip abejingos pavergtųjų 
tautų likimui ir Sovietų 
vykdomam didžiausiam 
kriminalui prieš žmoniš
kumą.

bas. Vyriausiais egzeku
toriais buvo šie NKVD 
karininkai: Burianov. Lev 
Rybak, Chaim Fynberg, 
A. Borusovič, Boris Ku- 
cov, Ivan Siekanov ir Osip 
Lisak. Dokumentai esą 
saugiose rankose ir neuž
ilgo būsią paskelbti.

ALRK Naujos Anglijos Federa 
cijos Apskrities Seimelis

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

Visi skyriai raginami gausiai prisiųsti atstovų. 
Taipgi visos katalikiškos organizacijos raginamos 
prisiųsti atstovų. Katalikiškos akcijos veikėjai, dva- 
siškija ir inteligentija, visi bendrai yra kviečiami da
lyvauti šiame Seimelyje. Seimelis savaime bus svar
bus.

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

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

Rašt. B. Jakutis
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DEPORTACIJOS IR SAVIŽUDY- 
BES PABALTIJO KRAŠTUOSE i

------------------------ I
Po 30 mėnesių karo be-1 vadinta: “Savanorių pri- 

laisvės 17 ienas bavaras sistatymas tėvvn’s atsta- 
grįžo iš Stalingrado. .Tau-tymo darbams”. Tiesą pa- 
nasis v^as — dabar žmo- sakius, visus ‘savanorius’ 
gaus šašelis. Jis tain r»u- prievarta surinko milicija

•-<

I

.7. >3.00 silpęs. Ved iam net kalbė- ir NKVD (MGV). Gin- 
>3 50 ti sunku: tuo męfu laša kluoti vyrai Latvijoje,:

i nuo jo T,nido stambūs pra- T ietuvoje ir Esti joje gau- [

_________________ 3 
jniuotas vaikutis, — “nes 
tu nešei Tą, Kuris sutvė
rė visą pasaulį!” — Vai
kutis tuoj išnyko. Šventa- 

’sis Kristofas puolė ant 
kelių ir dėkojo Dievui, 
kad jis palaimina kiekvie
ną, kuris tik ištikimai 
jam tarnauja.

♦ ♦ ♦

A k cj |nuo ic> ' uio pra* 9 iuiuvuir n nerijuje
366 W«rt Brauhny. & South Boston, Mass. kaita ’^ai- Stai M P»" d6 nU0-15 iki 45 vy-|

Telephone SOuth Boston 8-2680 pasakojo:
15,000 •’«*&''Itlečiu už 

spygliuotų vielų
Pa*s stebiuosi, kaip 

išlaikiau. Badas yra tik 
■ niekis nn«?. troškuli, kuri 
'mes te” turėjome pakelti 
karštoje saulėje me 50 
laipsniu karščio. Nė vie-( 
nas dėl to net iš proto išė-1 
jo. Tašiau mc-s. vokiečiai, liau pasakojo: 
ne vieni kertame: netoli — Jau kelyje “savano- 
mūsų stovyklos Į spvg- riams” atimti jų daiktai: 
liuotomis 'vielomis antver- laikrodžiai, ninigai. mais
tą plotą 1947 metų liejos tas, drabužiai, baltiniai, 
mėnesi suvarė anie 15.000 Stalingrade jiems nuvilko 

' ‘ ‘ , daugiausia ir tuos drabužius, kuriais
latviu ir estu. Ten buvo jie dar buvo apsirengę. Jų 

£ tiktai vyrai 15—45 m. am- vietoje išduoti suplyšę 
' žiaus. [baisūs skudurai, kuriuos

į i vokietis belaisvis pats sa-
.....................   . Sun

kus darbas, menkas mais
tas ir nepakeliamos gvve-

Kada Bedieviai Liausis 
Kvailystes Darę?

Vienas Meksikos Vyskupas užsimokėjo piniginę 
pabaudą ir porą valandų išbuvo kalėjime už tai, kad 
viešai gatvėje žegnojo susirinkusius žmones. Tuomi 
jis nusižengė Meksikos konstitucijai, kuri draudžia 
viešai pasirodyti su savo tikybiniais jausmais. Tas 
incidentas plačiai pagarsėjo ir pastatė Meksikos kon
stituciją ant juoko. Vietos spauda iškėlė klausimą, 
ar ne metas būtų tokį kvailą paragrafą iš konstituci
jos išbraukti. I , ..

Buvo toks laikas — keliolika metų atgal — kada 
Meksika atrodė labai suraudonėjusi. 1930 m. atvykę 
iš Rusijos komunistai suagitavo Meksikos “pirmei
vius”, kurie padarė revoliucinį perversmą ir įsteigė

w as

rus. Dar prieš 
gaudvmo akciją 
panašios moterų 
mo egzekucijos, 
cijos.

Tūkstančiai Partiečių 
eina į mirtį.

Kas atsitinka su grįžu
siais DP.

Latvis profesorius to-

šia vvru! 
vykusios 

gaudy- 
deoorta- A.

SAUGOK SAVO TIKĖJIMĄ!

Kuris didžiausias ponas?
Vertė A. Maeeina

Stabmeldžiu
“Daug melskis!” — bu- 

milžinas vo atsakymas.
gyvenęs
p^ 1____

nadarė nuosta- 
“Parody- 

na- 
ž. tik to-

tar^auti!” —
C’*"' * '•bu, .

I

|vardu Kristofas, 
trečiame šimt. 
taus — taip pasakoja le
genda 
bu pasiryžime:
kitę man didžiausia 
šaulio poną! Aš 
kiam noriu 
pasakė IL 
siems.

“Didž;ausi?s 
karalius”, — atsakė 
žmonės.
karaliaus tarnybon.

Bet kartą didžiulės puo
tos metu Kristofas paste
bėjo, kaip karalius raudo 
ir balo, girdėdamas kank
lininką giedantį apie vel
nio galybę. “Vadinasi, yra 
didesnis ponas už kara- 

___ lių”, — pagalvojo Kristo- 
darbų. Prie Volgos jie tu- kapą jau daug tūkstančių ^as \r Parėjo velniui tar- 
rėjo iškrauti ir pakrauti pabaltiečių. Tiktai vėlų naJįti.

teroras, lajvus> tempti prieš baido- 1947 metų rudenį, kada į . -
ant Maskvos kurpalio pasiutas. Katalikų gyvenimas kus ir pan Naktį jie Vokietij{? b grąžinta ’
pasidarė nepakenčiamas. Kai kurie respublikos prezi- lėdavo po atviru dangumi keU ešalonai visiškai pa- 
dentai, pav. Calles, virto žiauriais tos raudonosios lietuje ir šaltyje. Aš pats bėgusių pavargusių karo 
konstitucijos vykdytojais negalėjau suprasti, paša- belaisvių,’ atliko laisvi ir

Tačiau Meksikos liaudis parode aaug atsparumo. koja vokietis, kaip jie ten kai kurie jų barakai. Pa- 
Susidare daug slaptų religinių grupių kurios priva- dar iš viso gaiėjo gyventi baltiečiai buvę tada per- 
ciai mokė vaikus tikėjimo, plėtė liaudyje religinius ir kuo jie maitinosi. Lic k™ 1 .
pratimus, organizavo katalikiškos akcijos vienetus ir, tingomis dienomis jų aik- portuotųjų tarpe buvę ir žiuotas žmogus yra dides- 
bendrai, mėgino įgyvendinti tikybinius principus. Re- atrodė lyg purvo jūra. DP kurie savanoriškai nis Ponas,, negu velnias”, 
ligija, kaipo uždraustas vaisius, pasidarė daug pa
trauklesnė, ir pirmiau atšalusios tikėjime masės kur 
kas uoliau ėjo religines pareigas. Komunistams teko 
skaudžiai nusivilti. Jie manė brutalinėmis priemonė
mis sunaikinsią religijos įtaką, o praktikoje išėjo 
kaip tik priešingi rezultatai: žiaurus persekiojimas 
labai sustiprino tikybinį masių sąjūdį. Komunistai 
ne juokais pabūgo ir pradėjo atslūgti savo bedieviš
kam fanatizme. Bedievių inkvizicija pradėjo žlugti.

Palaipsniui žinios apie bedievišką persekiojimą 
Meksikoje išėjo iš apyvartos. Pasigirdo jaukesnių at
garsių. Pradėta jau skelbti apie tikybinį Meksikos at
sigavimą, įvairias vis stiprėjančias religiniai - patri- 
jotines draugijas, pagaliau ir apie valdininkų nuolai
dų pro pirštus žiūrėjimą į kai kuriuos religiją var
žančius punktus: — žodžiu, iš audringų debesų pradė
jo skverbtis saulės spinduliai.

Netenka abejoti, kad “nusižengęs” prieš konsti-' 
tuciją Vyskupas su šypsena atbuvo keletą valandų! 
kalėjime ir linksmai užsimokėjo piniginę pabaudą. Ir 
buvo ko džiaugtis: padėtis tiek pakitėjo, kad spauda pasakoja, kad 1947 m. va- 
reikalauja taisyti tuos konstitucijos punktus, kurie ir sąrą per Pabaltijo žemes 
tikėjimo nepanaikino, ir kraštui tiek sarmatos pada- siautė plati deportacijos jom, kad Edgavas L. nu- vižudybe”. 
rė. Kada bedieviai liausis kvailystes darę? K. banga. Ši akcija buvo pa- teistas 25 metams, jo tė-

respubliką, kurios naujai sudaryta konstitucija buvo Priverčiamieji darbai prie vo akimis ir matės*
lr»V-v«4 v,An»»in4-nlinrrn 4-«■» 1 i Ir 11 4-i Ir A -i i w"» 11 i A 4 c» Ir i v»4-o IT_1~  *labai neprietelinga Katalikų tikėjimui. Atskirta Baž
nyčia nuo valstybės, labai sumažinta dvasiškijos 
skaičius, suvalstybinta Bažnyčios nuosavybė, uždary
ta vienuolynai, iš mokyklų pašalinta religijos dėsty
mas, nutraukta santykiai su Vatikanu, išvaryta A- 
paštališkas Delegatas, uždrausta procesijos — žodžiu 
Įvyko grynai bolševikiškas prieš-religinis

v •
Volgos

Lavonų krūvos
Suimtuosius pabaltie- nimo sąlygos per 3 mėne- 

įčius varė dirbti sunkių sius laiko paguldžiusios į

rojo iškrauti

Lie- kelti į šias patalpas. De-

”ra 
iam 

Kristofas stojo

Vieną dieną juodu turė
jo eiti gatve pro kryžių. 
Bet velnias pradėjo dre
bėti, susirietė iš baimės, 
ir Kristofas pamatė, kad 
jo ponas neturi drąsos 
praeiti pro kryžių.

“Aha! Taigi šits nukry-

štė atrodė lyg purvo jūra. DP, kurie
i Daugelis susirgo ir čia sugrižę iš stovyklų V. Vo- 
pat mirė. Kiekvieną rytą kietijoje. Vienas jų, pa- ~

Parašė Jonas Rimtas

PARTIZANAI
Antroji dalis

ii.
Klaikus Pavo’us•F

Tarp Aldonos ir Emilijos užsimezgė tam
prūs draugiškumo raiščiai — nuo pat Aldo
nos vedybų dienos. Aldona svajojo, kad gra
ži juodplaukė pamergė sudarytų labai tin
kamą porą su jos vyro broliu Geniuku. Abi
dvi būtų Eugenijos marčios — kokia laimin
ga šeima! Emilija tokią pat viltį puoselėjo, 
ir abidvi, nė žodžio apie tai neprasitarda- 
mos, jautėsi esą giminės. Eugenija tai matė 
ir mintyje jas laimino. Gaila, kad parankiui 
nėra Geniuko, tai viskas būt baigta.

Dabar į jų tarpą įėjo nauja draugė — A- 
lena, Grūzdo sužiedotinė. Ji kažkaip iš karto 
prie anų pritapo. Tiesa, Alena buvo neiš
mokslinta kaimo mergina, bet tokia jauki, 
simpatinga, gabi ir susipratusi, kad pilnai 
tiko į jų draugystę. Be to, tokia drąsi ir au
galota, kaip tikras rinktinis karys. Ir visos 
trys jautėsi taip tampriai surištos, kad su
darė nesuplėšiamą trejukę. Taigi išėjusios į 
tyrą orą negalėjo atsidžiaugti gamtos gro
žiu.

Lietuvos gamta kiekvienai lietuviškai šir-

“Kuris yra didžiausias 
ponas? Tik tokiam aš no
riu tarnauti!” Kilni Kris- 
tofo mintis! Mano mie
las, įprask ir tu sakyti: 
“Aš noriu tarnauti tik di
džiausiam ponui — Die
vui; aš noriu tik Išgany
toją nešti. Ant pečių? Ne! 
Noriu nešioti Jį savo šir
dyje, savo gyvenime. No
riu būti tikrasis “kristo- 
foras”, tikrasis “Kristaus 
nešiotojas!”

-----3 “Melstis? Ką gi iš t ikrų- 
Kris- jU reiškia melstis?”

“Tad pasninkauk!” 
“Pasninkaut? Ar tu 

matai, koks aš sudžiūvęs! 
Man reikia daug valgyti!” 

“Žinai ką!” — kalbėjo 
atsiskyrė’is, — “esi Da- 
kankamai didelis, tad 
stok prie upes ir nešiok 
žmones, kurie norės ją pe
reiti”.

i Nuo dabar Kristofas 
pradėjo nešioti per upę 
žmones. Kartą atėio pas 
jį malonus vaikutis • ir 
prašė pernešamas per u- 
pę. Kristofas mielai paė
mė jį ant pečių ir pradėjo 
bristi. Bet našta buvo to
kia sunki, jog gyvenime 
jam nė kartą nebuvo pasi
taikę tokios nešti. Vidu
ryje upės jam jėgos be
veik visiškai pasibaigė, ir vos Biržų apskr., Vaškų vaisė., 

didžiausiomis pa- Kaupų kaimo. 1927 m. gyveno 
Chicagoje. Prašo atsiliepti Ire
na Meiliūnaitė - Steponavi
čienė, kilusi iš Bumiškių vien
kiemio Vaškų valse. Dabartinė 
gyvenamoji vieta: (20a) De-

delsdorf uber Wittingen
Kreis Gifhorn. Litauisches 

Lager, Germany 
Britische Zone.

Žinai ką!”

ne-

Paiesko
Kazimieras Bereišys ir Sta

nislovas Bereišys, abudu Zene- 
viškio kaimo, Žeimių valsčiaus.

Adomas Stasiukonis iš Vai
niūnų kaimo, Šėtos parapijos ir 
valsčiau.

Į Ameriką išvažiavę 1909 m. 
Jų ieško Kazimieras Skarup- 

skas, St. Andre Ėst. S. Paulo, 
Caixa post 25, Brazil.

IEŠKAU Teodoros Meiliunai- 
tės, (Muller) kilusios iš Lietu-

tik su 
stangomis jis galėjo pa- ' 
siekti kitą krantą.

“Ak vaikeli!” — dūsavo, 1 
šluostydamas prakaitą, 
Kristofas, — “tu buvai 
toks sunkus, rodos, bū
čiau visą pasaulį nešęs!” .

“Nesistebėk!” — pra-į
— SaU, Kris50fas- šnibždėjo malonus, garbi-'“Broli!” — kreipėsi jis -------- ---------------- 2-------

g“: jftfK K?ąsas^įs: nekalto prasidėjimo
krūvas. Kelius susirgu- kiją mėginęs iššokti iš va- &taii-ukryžiuo':l SESERŲ RĖMĖJU SI
sius paguldė ligoninėn, gono, bet buvęs sugautas LaJdm tarnauti.________ jSESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS
bet tai atsitikdavo labai ir drauge su kitais pakliu- 
retai. 1947 m. rudenį aš vęs į Stalingradą, 
patekau į ligoninę. Mūsų 
kambaryje gulėjo pusam
žis vyras (jo pavardę pra
gaišus atminčiai pamir
šau). Tai buvo vienas Ry
gos universiteto profeso
rius. Vokiškai jis kalbėjo 
ne visiškai laisvai.

Didžiulės deportacijos 
Pabaltyje 1947 m.

Mano kambario draugas

vas 15 m., motina 10 m. 
prievartos darbams. V. 
baigė savo gyvenimo die
nas vandenyje (prisigir- Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas

I 
I
i

Per praeitą metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį.Žinios iš Pabaltijo — 

nuteisimai ir savižudybės
Čia prieš jūsų korespon- dė). Tą patį mėgino dary- įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put- 

dento rankas guli porą 
laiškų, tik ką nelegaliu 
būdu gautų iš tarybinės 
Latvijos. Vienas latvis 
tremtinys gavo laišką iš 
Raunos valsčiaus Latvi
joje. Jame kai kas rašoma baisesnės už 1941 m. bir-lP. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas, 
apie jo giminių ir pažįs- želio dienas. Ponios I. iš- 
tamų likimą: vežtasis vyras negrįžo, ji
—“Dabar jau sužino- pati baigė savo dienas sa-

ti ir jos sesutė, bet buvo nam, Connecticut.
išgelbėta. V. tėvas, vyras,! Seimo tvarka: 11:00 Pamaldos; 12:30 Pietūs; 
jos vyro tėvai išvežti į Si- 2:00 Posėdis; 5<00 Palaiminimas Švč. Sakramentu, 
birą prievartos darbams.
1044-45 m. čia
sios

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
buvo bai- Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų 

deportacijos, daug .Girdos narius ir visus norinčius paremti N. Pr. švč.

K. Pelėkis.

Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių pavasa
rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.

šlaitų, nuaugusių tai medžiais, tai krūmokš
niais, tai nepereinamais raizgynais, tai lau
ko gėlėmis. Žmogaus ranka mažai tas gam- 
džiai už vis gražiausia. Tačiau ir svetimtau
čiui ji pakankamai žavinga, ypač tos vietos, 
kur daug kalnų - kalnelių, kalvų-kalvelių, 
tos įvairenybes tepalietė, ypač kalbamojo 
požemio apylinkėse. Nė plėšriųjų okupantų 
gaujos nebedrįso čia brautis, bijodamos 
skaudžių staigmenų iš partizanų rankos. 
Šis ramus, žavus kampelis buvo lyg laisvo 
atodūsio vietovė taip žiauriai nuniokotų 
Lietuvos žemių.

— Nors šioj vietoj jaučiamės laisvos, — 
tarė Alena.

Kitos tik giliai atsiduso. Sunkios mintys 
slėgė jų išvargintą vaizduotę. Čia lyg ir 
laisviau, bet visą Lietuvą sukaustė vergijos 
pančiai. Kovotojai už laisvę, skaistūs Lietu
vos berneliai, turi slapstytis urvuose ir po
žemiuose, gimtąją žemę įsikasinėdami, o kai 
juos nukauna priešų kulkos, jų lavonams 
neleidžiama tėvų žemėj ilsėtis, bet išmėtoma 
juos, sudraskytus ir iškoneveiktus, miestų 
aikštėse ir šiaip viešose vietose, kitų pamo
kai ir pabaisai. Tačiau ne pabaisą jie tuomi 
sukelia, bet visos tautos atsparumą ir kerš
tą. Ir virsta Lietuvos žemelė kruvinų kau
tynių lauku. Beveik visa, išskyrus vieną, ki
tą neprieinamą barbarams vietelę, kaip ir 
šits ramus kampelis. Tačiau — į tą ramią 
vietelę staiga įsisuko kažkoks viesulas. 
Gamta, rodos, maloniai šypsosi, saulutė jau

kiai šviečia, medžiai vos šlama, lėto vėjelio 
švelniai glostomi, o čia vyksta žmonių su
kelta audra. Barzdoti veidai, žvėriškos akys, 
plėšrios rankos — visa tai uragano spartu
mu įsivėlė į trijų mergelių tarpą, ir jos pa
sijuto saugiai suvaržytos virvėmis ir tam
priai užrištomis burnomis. Tiesa, tam pašė
lusiam sūkury Alena smarkiai nuo savęs 
nustūmė vieną kacapą, bet kiti ją apglėbė 
ir suraišiojo. Emilijos rankoje švystelėjo 
revolveris, bet jie ginklą atėmė ir ją pačią 
suraišiojo. Jos pasijuto netikėtai pakliuvu- 
sios į istrebitelių nagus. Laisvasis kampelis 
pasirodė nebe laisvas.

Išsprogusiomis iš baimės akimis jos žiū
rėjo į šlykščių burliokų gaują. Dabar supra
to, kokioj pasibaisėtinoj padėty jos atsidūrė. 
Kojų, tiesa, joms nesurišo, bet kas gi galė
tų svajot apie galimybę pabėgti! Pagelbos 
iš niekur nesusilauks, nes tokiu trumpu lai
ku nieks ten jų požemy nepasiges. O! kodėl 
neklausė Grūzdo perspėjimų!

Alena muistėsi kaip sužalota erelaitė. Bet 
štai prie jos prišoko ansai pastūmėtas kaca- 
pas ir, viena ranka už tuštymo besilaikyda
mas, kita iš peties kirto jai per žendą. Alena 
pasviro, bet ant kojų atsilaikė. Kirsti atgal 
negalėjo, nes turėjo surištas rankas, bet at- 
sikrankščius,’ įspiovė jam į barzdą. Visai jau 
įsiutęs kacapas griebėsi peilio, bet kiti jį su
laikė: negalima gi sužalot merginą, pirmiau 
jos neišprievartavus. Čia pat lyg iš žemės 
išdygo Pochotinas revolveriu rankoj.

— Kaip drįsti tu, mužike, pulti šitą mer
giną? Ji ne tavo.

— Ne mano? Klausykite, tovariščiai, ką 
jis čia plepa! Ar jis mums neprižadėjo, kad 
mergos bus mūsų, išskyrus tik vieną?

— Ot šita viena kaip tik ir yra mano, — 
atrėžė Pochotinas.

— Žiūrėkit, koks gudruolis, — suniurnė
jo kitas kacapas. — Stambiausią ir svei
kiausią sau išsirinko. O pats jau beveik su
dužęs senelis.

Priekin išėjo viens istrebitelis ir liepė 
anam nutilti. Matyt, tai buvo jų vadas. Jis 
pradėjo rimtai su Pochotinu kalbėtis.

— Labai gerai, tovarišč komisare. Kas 
jūsų, tai jūsų, bet kitos dvi tai bus mūsų.

Pochotinas atsirado keblioj padėty. Jis 
norėjo pasiskirti Aldoną, o čia jam tenka 
Alena. Ne pro šalį būtų ir Alena, bet Aldo
na visų pirmiausia. Ir šį žygį kaip tik dėl 
jos suruošė. Gi dabar ji turėtų šiems šlykš
tiems barbarams tekti. Niekados! Be to, jį 
labai suerzino ir to driskiaus pastaba, kad 
jis, Pochotinas, esąs tik sudužęs senelis. Tas 
priekaištas sukėlė jame tiek piktos energi
jos, kad nieko nebepaisydamas, šūktelėjo:

— O aš sakau, kad visos trys man pri
klauso!

Istrebitelių būry pasigirdo pašiepiantis 
kvatojimas.

— Ha, ha, ha! O ką tu, seneliuk, su jomis 
veiksi?

{Bus daugiau)



DAABININKAS
Savaitė atgal mirė Agnieška 

Seminiškytė, 70 metų amžiaus. 
Velionė kilus iš Lietuvos Kal
varijos par., Raudeniškių kai
mo.

Lai mirusiųjų vėlės ilsisi ra
mybėje!

4

Velykų Iškilmės
1948 m. Didžioji Savaitė ir 

Velykų šventė šv. Alfonso baž
nyčioje praėjo su paprastu al- 
foasmiu didingumu. Oras Di
džiam Ketvirtadienį ir Didžiam 
Penktadienį kaip tik buvo pa
rinktas šioms dviem reikšmin
gam dienom. Repozitorija ir 
Viešpaties Karstas tai buvo 
meno šedevrai. Mūsų darbš
čios Sesutės Kazimierietės iš
liejo visus joms duotus Dievo 
gabumus, kad priruošti tinka
mą sostą mūsų Kristui Kara
liui. Klebonas kun. dr. Mende- 
lis parūpino L000 lelijų, tai 
visa sanktaarija buvo tikras 
gRines Bet ne veltai. Apskai
toma, kad per paskutniias tris 
Didžioatos Savaitės die—r mū
sų bažnyčią atlankė virš 304)00 
žmonių. įvairių tautų ir tikybų. 
Kaip tikintieji, taip netikėliai 
džiaugėsi tuo grožiu, kurį rado 
mūsų bažnyčioje. Stacijoms 1 
vai. penktadienį po pietų žmo
nės netilpo bažnyčion. Kažku
rie stovėjo ant bažnyčios laip
tų lauke. Tas pats įvyko 3 vai. 
po pietų. Lamentacijos buvo 
giedamos net devynių kunigų 
kas vakarą. Girdėjau, kad ku
nigų pastangomis buvo surink
ta virš $500.00 aukų Šventos 
Žemės šventovių užlaikymui.

.celebrantas. Kun. Dubinskas ir 
kun. Jonas Mendelis buvo jo 

. padėjėjai. Procesijoj berniukai 

. sudarė nepaprastai gražų įspū- 

. dį kiekvienas laikydamas ran
koje Kristaus Pergalėtojo vė
liavą. Gėlių barstytojos visų a- 
kis traukė. Mišių metu bažny
čios didysis choras didingai 
giedojo. Pamokslą kaip lietu
viškai, taip angliškai sakė kle
bonas. Visos apeigos užėmė 
virš dviejų valandų. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Kitos mi
šios Velykų dieną buvo 8:30 v., 
10 v. ir antros iškilmingos 11 
vai. rytą. Nei po pietų, nei va
kare jokių pamaldų nebuvo, 
nors bažnyčia buvo atdara iki 
9 vai. vakare. Per visas mišias 
kun. dr. Mendelis dėkojo vi
siems, kurie bent kokiu būdu 
prisidėjo prie Didžiosios Savai
tės ir Velykų iškilmių. Jis aiš
kiai pasakė, kad tai nėra ir ne
gali būti vieno arba dešimties 
asmenų darbas, bet reikalinga 
visa kariuomenė darbininkų, 
kad viską taip tvarkingai, taip 
meningai atlikti, kaip kad buvo 
atlikta šv. Alfonso bažnyčioje.

Susirinkimas
Sekmadienį, balandžio 4 d., 

tuojau po mišparų įvyks Šv. 
Rožančiaus draugijos susirinki- 

įmas. Kviečia visas nares daly- 
i vauti.

čius, F. česikas, V. Brilvičius, 
J. Barnotas, S. Ribokas, P. 
Radvilas. Parapijiečiai dėkingi 
parapijos chorui ir vedėjui už 
gražų pasirodymą.

Balandžio 4, choras išpildys 
operetę “Adomas ir Ieva”. Tai 

veikalas su 
Vaidinto-

dainininkai yra geri, 
choras pasirodys su 
sodo ir choro daino-

B.M.

yra4 muzikalinis 
gražiomis dainomis, 
jai ir 
Taipgi 
naujais 
mis.

Visi turi paremti šį vaidini
mą, nes pelnas eina parapijai.

Radio Mišios

Kas sekmadienį iš Mercy li
goninės koplyčios 10:30 v. ry
tą yra transliuojamos mišios 
visiems ligoniams, kurie ligos

CLEVELAND, OHK)

Atsarga gėdos nedaro. — Kai Dr. Edvvard U. Condon, buvo pa
skirtas Bureau of Standards direktorium, VVashington, D. C., tai Ko
mercijos departamento Sekretorius Harriman (kairėj), remdamasis Un- 
American Activities subcommittee daviniais, apie Dr. Condon ištikimy
bę tam svarbiam ofisui, suabejojo. Dr. Condon (dešinėj),buvo apklausi
nėtas dėl kaikurių klausimų. Paveikslas parodo dalykų išaiškinimą.

ra-

Kovo 21, įvyko Motuzų - Be- 
lesko judamieji paveikslai, ku
rie žmonėms patiko. Tik gaila, 
kad vakaras buvo labai lietin
gas ir daug žmonių sulaikė.

“Lietuva Pančiuose”
ALT skyrius ir Jaunimo 

telis bendrai ruošia vaidinimą 
3-jų veiksmų tragedijos “Lie
tuva pančiuose”. (Nepažymė- Kalbėjo J. Valaitis ir J. Beles- 
ta diena, bet spėjama, kad sek- kas. 
madienį, balandžio 4 d. Red.) 
Vaidintojai yra visi jaunuoliai 
su maža pagalba vyresniųjų. 
Antra dalis programos susidės 
iš juokų, vaizdelių ir dainų. 
Taipgi kalbės kleb. kun. V. G. 
Vilkutaitis ir kiti veikėjai.

Po programos bus šokiai, 
grojant Al. Nemanio orkestrai, 
nuo 8 vai. vakaro. Programa 
prasidės 6 vai. vakare, o sve-: 
tainės duris bus atdaros 5 vai. 
Prašome svečių nesivėluoti, 
nes programa bus pradėta lai
ku. Tarybos skyriaus šeimi-; 
ninkės ruošiasi pavaišinti vi-j 
sus skaniais užkandžiais ir gė
rimais. ;

Jaunimas galės šokti, o se
nimas. kurie norės, galės kor
tuoti. Įžanga tik 75c. Pelnas 
skiriamas geram tikslui. Pa
remkime ALT veiklą ir mūsų 
jaunimo pastangas.

Šokių metu bus
didelis paren- .r margučių kontestas. 

žiausiai išmargytus 
gaus dovanas. Konteste vienas 
asmuo gali užrekorduoti tik 

■ vieną margutį.
• Kviečia svečius ir iš kitų ko

lonijų: Pittsburgh. Pa., Akron, 
Youngstown ir kitų lietuvių 
kolonijų. !

Rengimo Komisijos 
Korespondentas

i

Parapijos choro ansamblis 
dalyvaus Vytauto draugijos 50 
metų jubilėjaus minėjime ba
landžio 17 d. O.šauti mišias už sergančiųjų in-! 

tencijas. *
Velykų rytą kun. Jonas Men

delis atnašavo šias ligonių mi
šias. Jis per radio visiems per
skaitė Evangeliją lietuviškai ir 
perdavė klebono velykinius 
sveikinimus. Kun. Jonas Men- 
delis turi stiprų radio balsą, 
kurį aiškiai buvo galima girdė-; 
ti įvairiose mišių dalyse.

Arti dviejų metų tėvas Jėzu
itas kun. Dougherty pildo mū
sų a. a. arkivyskupo Mykolo 
Curley sumanymą, transliuoja 
per radio mišias ligoniams. 
Kas savaitę jis gauna šimtus 
laiškų, kuriuose ligoniai dėko
ja už tą didžiausią savaitės su- 

; raminimą. Nekatalikams yra • 
siunčiamos dykai knygelės, 

iriose jie randa išaiškinimą 
mišių aukos.

i
i GIRDĖTI UETUVIV 

KOLONIJOSE *
I

NASHUA, H. H.

Pr—kėMmo Apeigos
Didžioji Procesija su Atsi- prislėgti negali nueiti į bažny- 

kėlimo apeigomis prasidėjo 6 čią. Kiekvieną sekmadienį yra 
vai. rytą. Klebonas pats buvo kviečiamas kitas kunigas atna-

I Nepaprasta Viešnia 
Antradienį, kovo 30 d.

Kovo 19 d. “Darbininke” No. 
22 korespondencijoje įvyko 
klaida. Nepaminėta, kad pir
miausia dainavo solo p. Ona 
Skirkevičienė dainelę “Kur ba
kūžė samanota” ir “Obolučiai”. 
Jai akompanavo varg. Jonas 
Tamulionis.

; Taipgi nepaminėta, kad 
garbės stalo sėdėjo dar ir 
adv. Alfonsas Raudonis

!

Hudson, N. H.. Dr. Stasys Bar
štis (dantistas) ir airių vikaras 
kun. John Pitts, vietinis.

prie 
šie: 

iš

I

Tiesa, parapijos bankietas 
kovo 7 d. pavyko, nors oras 
buvo labai audringas ir sulai
kė nemažai žmonių. Parapijai 
skolų mažinimui davė pelno 
$233.08.

Komisija ir Dvasios 
vieningai darbavosi, kad 
kas būtų kogeriauiiai.

Tikietų platintojai buvo 
kurie daugiausia pardavė: 
Ona Jakelienė, Anelė Zautrie- 
nė, Pranė Oblačinskienė, Teklė

vadai
vis-

Pranė Oblačins- 
Mitchell. Prie 

Sodalietės ir 
Merginų klū-

sekmadienį;
Gegužės - May 2 d., 1948

3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL
iitinnnjTOn KainpBS vsKiSDOrO duSTOIi,

Msssachusctts
Šis yra metinis Lietuvių Radio Valandos kon

certas, kurio programą išpildys Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, Worcester, Mass., mišrus ir 
moterų chorai, vadovaujant muzikui Juozui Že
maičiui; Kauno Operos artistas Jonas Butėnas; 
Bostono Lietuvių šokėjų grupės ansamblis, vado
vaujamas p. Onos Ivaškienės. Taipgi yra pakvies
tas ir dainininkas Jonas Tamulionis iš Nashua, 
N. H.

Keturiolikti metai baigiasi kaip mes trans
liuojame lietuvių radio programą. Du kartu tran
sliavome į Lietuvą, šiais metais pradėjome antrą 
radio programą — Lietuvių Katalikų Radio Va
landą sekmadieniais, šeštadieniais nuo 1:15 vai. 
po pietų iki 2:15, o sekmadieniais nuo 10:30 iki 
11 vai. rytą iš WESX stoties, Salėm, Mass., visi 
lietuviai, kurių radio priimtuvas pasiekia, klau
sosi turiningų kalbų, įvairių pranešimų, giesmių, 
lietmviškų liaudies dainų, muzikos kurinių.

Lietuvių Radio Valanda yra didžiausia Nau
joje Anglijoje.

Kviečiame visus lietuvius - lietuvaites iš 
anksto ruoštis ir dalyvauti Lietuvių Radio Valan
dos Koncerte. Iš anksto Įsigykite tikietus, kurių 
kainos šį metą yra tik $1.80 ir $1.20, priskaitant 
valdžios taksas.

Visais šių radio programų ir koncerto reika
lais kreipkitės pas Lietuvių Radio Valandos vedė
ją ir pranešėją adresu: Antanas F. Kneižys, 366 
W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

ap
lankė mūsų bažnyčią, kunigus, 
sesutes Metropolitan Operos 
Artistė p-lė Polyna Stoska (A- 
polonija Stos k aite), kuri pir
madienio vakarą Baltimorės 
Lyric teatre išpildė svarbią El-
viros rolę Don Giovanni opero-į 
je. Anglų spauda labai gražiai 
atsiliepė apie mūsų tautietės 
gabumus. Virš 2.800 žmonių 
buvo susirinkę paklausyti ope
ros, tarp kurių buvo Maryland 
Valstijos gubernatorius Lane• 
su savo žmona ir didžiuma Bal-‘ 
timorės viršūnių. į Pirmadienį ir antradienį, ko-

P-lė Stoškaitė yra ne tik ga- vo 29-30 dd. per visas novenos 
bi Dievo apdovanota daininin- pamaldas kalbėjo Katalikų In- 
kė, bet gera katalikė ir tikra formacijų Centro direktorius 
lietuvaitė. Gražiai kalba lietu- Tėvas Paulistas, kun. Bowling. 

! viekai ir tebėra kukli gilaus ti- Jis paaiškino Centro veikimą. Į 
kėjimo mergaitė. Nežiūrint tos 18 mėnesių kun. Bowling iš- 
garbės, kurios jau jai teko ra-!mokino ir pakrikštino virš 100. 
gauti, ji supranta ir gerai į-jnekatalikų. 
vertina savo bejėgumą be Die- Jaunimo 

'vo pagalbos. Ne tik pati mel- ■ pirmadienį, 
džiasi prieš kiekvieną persta-' 
tymą, bet prašo visų, kad mel
stųsi už ją. Gyvena su savo 
mamyte ir sesute New Yorke. 
Užimta begalo. Programa seka 
programą. Baltimorės dienraš-

šie, 
pp.

Kisilienė, Ona Overkienė, Ka
zys Nadzeika ir Teklė Mitchell. 
Kiti po mažiau.

Šeimininkės, kurios tikrai i 
stengėsi visus patenkinti, dirbo 
sunkiai, buvo šios: pp. Ona Ut- • 
kienė, Anelė Zautrienė, Alena 
Valinonienė, 
kienė ir Teklė
stalų patarnavo 
Jaunų Moterų ir 
bo narės.

Dabar artinasi
girnas, tai šokiai, kuriuos ruo
šia parapijos antrojo pasauli-i 
nio karo Veteranai, balandžio ' 
30 d., Junior High School au-i 
ditorijoj, Spring St., Nashua.; 
Šokiai prasidės 8 vai. vakare.! 
Gros orkestrą iš Hartford, Ct., 
kuri yra visiems žinoma. Tą 
vakarą bus išleista 10 dovanų. į 
Tikietėliai jau platinami.

Sekmadienį, bal. 4 d., parapi-i 
jos salėje, Temple St.. įvyks 
prakalbos ir judamieji paveiks- i 
lai 4 vai. po pietų. Kviečiame! 
visus ateiti. Jokios įžangos ne-! 
bus.

pravestas
Už gra- 

kiaušinius

švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būėya rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati-

PDirMlCDADT CAMM ko’ kad apirkti
DnlDuLnJnl, lONN. nepaprastai įdomiai ir aiškiai

Velykos praėjo bažnyčioj
.bai iškilmingai. 6 vai. rytą bu- 

' !vo pilna bažnyčia žmonių. Pri- 
Per visą Gavėnią mūsų pa-' sikėlimo šv. mišias atnašavo 

rapijos bažnyčioje pamokslus kleb. kun. J. V. Kazlauskas: 
sakė, klausė 
Pranciškonai 
port, Maine, 
dėkingi savo _______ _  r_
kvietimą, o TT. Prancikkonams ■ viskas giesmes. Mišių solo da- 
už atvykimą. i_____

la
trečią laidą. Kaina $3.50.

j
“Darbininkas”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Velykų balius įvyko 
antrą Velykų die-' 

susirinko apie 200.

pamokslus kleb.
išpažinčių Tėvai procesiją tvarkė kun. V. Pran- 
iš Kenųebunk- skietis. Choras, vad. A. Stani- 

Parapijiečiai yra šauskui, naujas 
klebonui už pa-; gražiai sugiedojo, taip ir lietu-

Svarbios prakalbos
A LT vietinis skyrius ruošia

I

mišias labai

E.P.S. i gražiai išpildė solistai: An- 
įna Radvilaitė, M. Shulinskaitė.: 

|N | L. Argust, C. Shulinskaitė, B. * 
išumskytė. Fl. Ruoss, H. Vii-, 
son, J. Batsevičius, S. Sitavi-|

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
602 Washtagtoa Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lezington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį-

tremtinių reikalu, kurios įvyks

balandžio Šv. Andriejaus lietuvių par. Į 
I
I 
f

ną. Svečių
Girdėjau pelno liks Jaunimo prakalbas Lietuvos ir lietuvių 
Klubui apie $100.

Moterų Sąjunga rengia va- balandžio 25 d., 4 vai. po pietų, 
karienę sekmadienį,
18 d. Veronika Paulionienė yra salėje. Kalbės Dr. Pranas Pa- 

tis SUN pranašauja jai šviesią j pirmininkė. Su savo padėjėjo- dalskis. Kviečia visus ateiti, 
ateitį Metropolitan Operos ar-'mis ji deda jos visas pastan- 
tistų sąraše. Sveikiname savo 
viengentę ir linkime jai pasiek
ti viršūnes savo mene. P-lės 
Stoškaitės sesutė yra šv. Ka
zimiero Seserų Kongregacijos 
narė — Sesutė M. Eucharista. 
Be abejo jos sesutės vienuolės 
maldos daug gelbsti ją jos sun
kiam darbe.

Velyku Švenčių nuotaika
Šių metų Didžiosios Savaitės 

ir Velykų švenčių įspūdžiai pa
siliks ilgoje atmintyje. Velykų 
rytą, 6 vai. įvyko procesija ir 
Prisikėlimo šv. mišios. Choras, 
vadovaujamas varg. Ę. Degu
tienės, įspūdingai giedojo. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia, ir veik 
visi priėmė šv. Komuniją. Al
toriai buvo gražiai papuošti gė
lėmis ir šviesomis.

Parapijos kunigams per visą 
savaitę gelbėjo Tėvas Geral- 
das, Pasionistas.

"ZJgas, kad ši pramoga būtų vie-. 
na iš didžiausių ir sėkmingiau
sių vietinės kuopos istorijoj.

Vaikučiai grįžo atgal prie 
knygų trečiadienį, kovo 31 d. 
Jų atostogos tęsėsi tik vieną 
savaitę ir ta pati buvo užimta 
pamaldomis.

Klerikas Kazimieras Pugevi- 
čius lankė savo tėvelius per 
Velykas. Jis mokinasi Katali
kų sitete Washingtone.

Juozas Antoszewskis, kitas
pirma- mūsų parapijos klerikas, kurs 

‘mokinasi šv. Marijos Seminari
joj, Baltimorėje, atlankė mūsų 
kunigus Velykų pirmadienį.

Girdėjau, kad klebonas dr. 
Mendelis mano turėti Misijas 
prieš Motinos Dieną. Bus puiki 
proga visiems atlikti Velykinę 
priedermę ir atminti savo ma
mytę Motinos Dienos bendroj 
komunijoj.

1
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S. W n rNuotrupos
Mirė Antanas Tamulonis 

miesto ligoninėje. Palaidotas iš 
šv. Alfonso bažnyčios 
dienį, kovo 29 d.

Pakrikštyta Velykų dieną 
Jurgio ir Emilijos Markelionių 
dukrelė. Krikšto tėvais buvo 
ponai Milton Hipsley ir žmona. 
Ponia Hipsley yra naujagimės 
teta. Sveikiname ponus Marke- 
lioniųs ir linkime jiems daug 
džiaugsmo iš savo naujos kata
likės.

Mirė Antanas Jonuška
• pp. A. ir M. Adomaičių na

mus Didžiajame Penktadienyj 
aplankė mirties angelas, pa- 
kirsdamas gyvybę jų senam 
tėveliui Antanui Jonuškai. Liū- 
dėsyj liko velionio sūnus Albi
nas ir jo šeima ir duktė Mag
dalena su šeima.

o
fe-?
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PSST'CIONI WAKE.HlM,OFEICER-į 
l’VE BEENIRYING TO GET HIM. 
to.-turnjnthateatformeksK A.^
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Vakaru Europa Karo Ženkle
— Penkių valstybių karinė sąjunga. — Organizuo

jasi 15 kraštų prieš raudonųjų imperializmą. — Va
karų Europos pranašumai ir silpnybės. — SSSR ir 
USA. — Nauji Amerikos pasinešimai ir suplanuoti 
kariniai pasirengimai.

persvara Sovietų pusėje, 
tačiau išsilavinimu, pa
ruošimu vakariečiai daug 
labiau prašoktų Rusijos 
bloką, kur didelį procen
tą sudarytų azijatai.

Plieno gamyboje Vaka
rų Europa paskutiniais 
metais pagamino 30,000,- 
000 metrinių tonų, o So- 
ivetų blokas — 18,400,000. 
Be to — Rūro kraštas, di- 

iš^džiausis plieno pramonės 
aukštųjų susitariančiųjų Centras Europoje dar ga- 
šalių liktų Europoje gink- u savo gamybą plėsti, 
luoto užpuolimo auka, ki- Anglių Vakarų Europo-

KABO SUTARTIS
50-čiai METŲ

Išryškėjus Sovietų im
perialistiniams tikslams 
ir agresiniams siekimams 
penkios demokratinės val
stybės — Belgija, Brita
nija, Luksemburgas, O- 
landija ir Prancūzija — 
pasirašė 50-čiai metų ben
dro apsigynimo sutartį. 
Tos sutarties §4 sako:
— Jeigu kuri nors • v v •

, DARBININKAS

Stalinas Kaltinamųjų Suole
(LAIC)— 
kai Stali- 
Nuo pat 
susitari-

luoto užpuolimo auka, ki- Anglių Vakarų Europo- 
tos sutartį pasirašiusios Į je pereitais metais buvo 
šalys... taip užpultam iškasta 365 milijonai to- 
kraštui teiks visokeriopą nų, o Rusijos bloke — 222 
karinę ir kitokią pagalbą milijonai tonų, ir dar yra 
bei paramą” J----  —11—1--- —1X1

Tos penkios karine su- anglių gavimą Rūro kraš- 
tartimi sujungtos valsty-lte.
bes yra tik branduolis. A-į Elektros jėgos gamybo- 
pie jas dar norima su-'je — Vakarų Europoje 
telkti Italija, Vakarų Vo- 1947 m. gauta 11,000 mili- 
kietija, Airija, Danija, i jonų kilovat valandų, o 
Norvegija, Švedija, Ispa- • Rusi jos blokas tegavo tik 
nija, Portugalija, Vakarų pusę to.
Austrija ir Šveicarija; i Kitų žaliavų srityje Va- 
taip, kad norima sutelkti! karų Europa irgi gana 
15 Europos kraštų orga- stipri — Prancūzija turi 
nizuotam atsispyri m u i boksitą dėl aliuminijaus, 
prieš raudonąją agresiją. Ispanija irgi turtinga me- 
MAKSHAIJD PI.ANAS italais, Vakarų Europa tu- 
Tai beveik tos pačios gana tankų geležinke- 

tautos, ką ir pritarė Mar- Į tinklą. Vienas svarbus 
šalip planyi, tik prie Mar-‘trūkumas tai žibalas, ku- 
šallo plano dar prisidėjo i r^° Vakarų Europai stin- 
Graikija 
pirmuoju 
zuojamasi 
gynimo 
šiuo antruoju —— ūkinio 
bendradarbiavimo. Eina
ma dviemis keliais, bet 
prie to paties siekimo: su
organizuoti Vakarų Euro
pą prieš Sovietų agresiją. 
Atrodo, kad tas gali pasi
sekti.

VAKARŲ IR SOVIETŲ 
FRONTAS

Kaip tada atrodytų jė
gų balansas?

Įdomių šiuo klausimu 
faktų paduoda “U. S.

Prieš keletą dienų ekspliozija ištiko Interlake Chemical Corp., Wal- 
tham, Mass. Tai buvo plastičo išdirbystės dirbtuvė. Laike ekspliozijos 
žuvo šeši žmonės ir ugnis visu smarkumu sunaikino dviejų aukštų dirb
tuvę.

••• daug galimybių pakelti 
anglių gavimą Rūro kraš-

Baltas balandėlis
v •

išteklius, 
savo ūkį

Lietuva, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos — 
Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm,
Pamačiau, kaip driekias vieškeliu plačiuoju 
Tavo graži buitis nuženklinta žvaigždėm. _____

Ir lygiai laimės, lygiai sielvarto metuos 
Matydavau tavo akyse ir veiduos,
Kad ne visada gilu, kur nesimato '
Dugno—bedugnis sudrumstas seklus vanduo.___

Tavo giedrių akių gelmėj, lyg išminties 
Šaltiny, alsuoja žemės išeiaus smėlis...
Nebojusi nebok tamsybių ir nakties

Lake Success 
Jau daug metų 
nas “šienauja”. 
1939 m. slaptų 
mų su draugu Hitleriu jis
grobia vieną kraštą po ki
to. Pirmiausia su Hitleriu 
juodu pasidalino Lenkiją. 
Toliau naciams laiminant, 
sovietinio imperializmo 
aukomis tampa Lietuva, 
Latvija ir Estija. Karui 
baigiantis Sovietų plieno 
uždanga jis nuleidžia ties 
Oderiu, Europą perskelia 
pačioje jos širdyje. į bol
ševizmo reples pagrobia 
Jugoslaviją, Bulgariją, 
Rumuniją, Vengriją, Al
baniją, Lenkiją, dalį Vo
kietijos ir Austrijos. Če
koslovakija taip pat Mas
kvos rankose, nors ji mė
gino išrodyti sau ir pa
sauliui, kaip tartum ne
priklausoma valstybė.

• Vakarų pasaulis tylėjo. 
Didžiosios demokratinės 
galybės Stalinui darė nuo
laidą po nuolaidos. Vylėsi, 
kad jis sustos. Paaukojo 
keliolikos valstybių ne
priklausomybę ir 150 mi
lijonų žmonių laisvę ir 
teisę gyventi. Ir tai tam, 
kad naujo karo išvengus. 
Tam, kad sau ramybę,
bent laikinę, patikrinus: tingu 

žmo-l

Tačiau devyni iš vie
nuolikos Saugumo Tary
bos narių reikalauja, kad 
Sov. Rusija 
klausimus: 
SSSR užs. 
ministeris 
perversmo 
pučo metu; 
lui buvo sutrauktos rau
donosios armijos divizi
jos Čekoslovakijos pasie
ny; kodėl areštuojami ne
komunistinių partijų va
dai, parlamento nariai, 
laikraščių redaktoriai; 
kodėl prezidentui Benešui 
neleista kalbėti į tautą 
tokios krizės metu ir t.t.

Atrodo, kad šiuo syk 
Sovietams nepavyks ap
gauti. Jų taktika, kraštų 
grobimas netiesioginės in
tervencijos keliu, paverg
tųjų tautų naikinimas 
perdaug jau aiškiais fak
tais virto. Aišku, kad da
bar Saugubo Taryboj 
sprendžiamas ne vien Če
koslovakijos klausimas. 
Su jo išsprendimu rišasi 
visų Sovietų pavergtųjų 
kraštų likimas. Kai grą- 
soma karu, tai sprendi
mus turėtų sekti ir veiks
mais.
mums

ir Turkija. Jei'Sa- .. .
atveju organi-Į Javų produkcijoje: Va
karinio apsi- kar0 Europoje tėra. 176 

pagrindais, tai.”1^-. dirbamosi žemės, gi 
Sovietų blokas turi 785 
mil.

VAKARŲ EUROPOS 
SILPNYBĖS

Karinis, tačiau, pasiruo
šimas Vakarų Europos — 
nežymus, išskyrus nebent 
Angliją. Prancūzija armi
jos neturi, Italija turi 
150,000 policijos, panašiai; 
ir su Belgija, Olandija, 
Skandinavija.

Aviacijos Vakarų Euro
pa beveik neturi, karo lai-

■v •

atsakytų į
Ką veikė 

reikalų vice- 
Zorin Pragoj 
išvakarėse ir 
kuriam tiks-

Todėl šią bylą 
reiktų sekti su ypa- 
dėmesiu.

kitų tautų, milijonų 
nių gyvybės kaina.

Ir tik po Pragos 
po Čekoslovakijos 
reikalų ministerio 
Masaryko tragiškos mir-

PAIEŠKO
pučo, 

užs.
Jan

1.
nė, Elena — Indrišiūnaitė, 
lusi iš Biržų apskr.

Prašau atsiliepti: Cviklie- 
ki- 

_____ ____ , ...___ Pasvalio 
ties, Stalinas pasodintas į į valšč. ir jos sūnus Vincas gi- 
kaltinamųjų suolą, kad męS Amerikoje. Ieško Kast, 
jam bent teisybės žodį pa-! Indrišiūnaitė.
sakius. Saugumo Taryba i 2. Šimaitė Veronika, kilusi iš 
jau antra savaitė svarsto > Biržų apskr oaujėnų valšč. ir 
Čilės iškeltą kaltinimą t vienkiemio, nuvykusi apie 
prieš Sov. Rusiją. Ji kaP|193£& m į JAV pas gimines, 
tinama Čekoslovaki j o s (gimo Petro duktė, apie 30 me- 

. .. . U1. *. tų amžiaus.
j Malonėkite atsiliepti, ar kas 

santvarkos įįno j{Ur gyvena praneškite jų
' , «*'------—----- —» —- ——

^k)V. ■ eij«u. v ai poaių 
ten, kur duos jo adresą, 
įamiinin i

Ir plasnodama, lyg baltas balandėlis, 
Kėsnojantis sparnus, kai viesulai blaškos — 
Būk, Lietuva, man tas boluojantis taškas...

J. Aistis.

labai jaučiamas II Didžio
jo karo sunaikinimas, 
trukdo muitų sienos, vals
tybės neturi pinigų žalia
voms.

Yra ir politinių sunku
mų: netikrumas režimo 
kaikuriuose kraštuose; 
Britanija turi kaikuriuos į 
įsipareigojimus link savo 
dominijų ir, iš dalies, tuo 
yra suvaržyta plečiant ū- 
kinius santykius su savo 
Europos kaimynais. Itali
ja turi perdaug žmonių 
pagal savo 
Prancūzija nori
taip tvarkyti, kad pati 
savo namuose 
Ispanija dar vis lyg iš
skirta iš Europos tautų 
bendravimo, o Austrija 
yra pusiau Sovietų kali
nys.

Daugelyje kraštų yra 
stiprios komunistų parti
jos, aštrios varžybos tarp 
darbininkų ir darbdavių, 
tarp kaimo ir miestų, kas 

i silpnina Vakarų Europos 
pajėgumą. Be to — Vo
kietijos atsigavimo prisi
bijo Prancūzija; ir britai 

• kreivomis žiūri į atkuti
mą konkurentinės jiems 
vokiečių pramonės.

RUSIJOS GRŲSMĖ IR 
USA PAGALBA

Rusija šiuo metu kiek
vienu momentu gali mes
ti 2^2 milijono gerai gin
kluotų, motorizuotų ka
rių, ir Europos valstybės 
nerangiai tenori rizikuoti 
užsitraukti Rusijos nema
lonę. Tačiau yra vienas 
veiksnys, labai galingas, 
kurs ateina Vakarų Euro
pos valstybėms į pagalbą, 
tai USA. Vadovaujantieji 
Amerikos ir Europos po
litikai savu laiku padarė 
apsčiai klaidų, pavyzdžiui, 
kad ir atidavimas Jugo- 

raudonajam Ti- 
šiandien tame

išsiverstų.

I

News and World Report”: > vynas menkas, karo pra- 
Gyventojų atžvilgiu: —įmonės nėra, išskyrus Bri- 

Vakarų Europa turėtų: tani ją, kuri yra geresnėje 
247 milijonus, prieš Rusi-1 padėtyje.
jos ir jos palydovų 310 j Žinoma, yra sunkumų 
milijonų. Skaičiumi būtų'ir apskritai su pramone:

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

Kur Bakūžė Samanota"
“KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mūsų mintys 

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

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity- j krašte vadovaujančiu as- 
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA-i meniu būtų Michailovi- 
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. čius, padėtis būtų žymiai 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas, šio- saugesnė — ten būtų de- 
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir mokratijos židinys, kai 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS įtuo tarpu dabar ten yra į- 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE- sikūręs kominformo cent- 
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

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

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

000 vyrai, aviacijoje 359,- 
000, laivyne 392,999, ma
rinuose — 90,000. Tačiau 
per 45—60 dienų Amerika 
galėtų suorganizuoti dide- 

uKiiuani ję j- paleistų vetera- 
auuu-i įr rezervistų.stabiliza-!

AMERIKA 
GINKLUOJASI

Jei dabartinės Ameri- 
įr pni- k oje pO ginklu stovinčios

pasinešimus į karines a- 
vantūras.

LAIMIMAS LAIKAS
Tas labai svarbu, nes 

laimima laiko ūkiniam ■ 
Vakarų Europos atkuti- į 
mui, politiniam 1________ t
vimuisi, karinio apsigyni
mo suorganizavimui.

i
Kad tą procesą (vyks-į 

mą) pagreitinus, i----- -
mamas Marshallo planas,: jėgos nėra perdaug impo- 
pagal kurį Amerika per- nuojančios, tai visgi visi 
meta į Europą šešetą bi- žino kad USA turi slap_ 
lijonų dolerių. Iš tų sumų^yg įr labai pažangius 
per pirmus 12 mėnesių ginklus, kad USA indus- 
numatoma suvartoti 4 bi-^pįpįg pajėgumas — dide- 
lijonus 200 milijonų (dau- |įs jr kad karo pramonė 
giau, kaip du trečdaliu), gaiį būti labai greit suor- 
parūpinimui maisto, kuro ganizUota.
ir kitų medžiagų, kurios & 
reikalingos palaikyti žmo
nių gyvastį ir padaryti 
juos pajėgiais dirbti. Apie 
trečdalis numatytos su- 
mos norima skirti pramo- 
nes gamybos pakehmm. £ AJmeriko^ karinį 
Turtingesnes valstybes, aviacija
kaip svemanja ir Portu- nauj žmonj
galija, numatoma — uzsi-■ pranCūzija ir jos kaimy- 

uz J°ms telk,am^ nai ieško iš USA ginklų pagalbą. Karo suvargin-!!lnri.minimni
.. . Planuojamoji įvesti visuo- 

111-tina karo tarnyba ir kiti 
ženklai rodo, kad Ameri
ka stiprina savo karinį 

• pajėgumą smarkiu tempu, 
! ir tas viskas stiprina vil
tis, kad Vakarų Europos 
valstybės galės spirtis 
prieš Sovietų bloką, kurs 
laikui atėjus turės subirė- 
ti, kaip išnyko kiekviena 

žinoma

I Nuo karo pabaigos A- 
merika jau yra išleidusi 
23 bilijonus dolerių kitų 
tautų atstatymui paremti. 
Dabar, be kitų dalykų, 
planuojama padidinti pa- 
£įog Amerikos karinį pa- 

'ir Portu- jėgumą: aviacija nori

tinama < 
nepriklausomybės i 
Šimu, jos demokratijos ir| 
ekonominės : 
naikinimu, netiesioginės. adresus “Darbininko” Redak-
agresijos veiksmu. Sov. • Cjo pasiųs ieškančiam ir 
Rusija atsidūrė ten, kur duos 
jai vieta — kaltinamuoju.! __________

JAV ir D. Britanijos at-i Paieško Onos ar Marijonos 
Stovai Saugumo Taryboj, ; Lopšaitienės ir Jeronimo Lop- 
Austin ir Cadogan, pada-• šalčio s. Tado. Kilę Rauktiškių 
rė labai aštrius pareiški-( ^m- Jurbarko vaisė. Raseinių 
mus Sovietų atžvilgiu. UŽ aP8^r- Į USA emigravę apie 
Čekoslovakijos laisvės iŠ-j1914 m- Ieško: Leonidą Cer- 
plėšimą jie grąsina net nev>čiūtė - Zabulionienė, duktė, 
karu. Gromyko atsikerta, • Petrės Lopšaitienės - Cernevi- 
kad ne Sov. Rusija, o JA 
Valstybės vykdo imperia
listinę politiką ir siekia 
užvaldyti pasaulį. Jis ė- 
mėsi taktikos pulti ir vai
dinti, kad Sovietai nė pir
što nepajudinę Čekoslova
kijai pavergti. Pati tauta 
nusprendusi pasirinkt ki
tą kelią eiti į Sovietų glė
bį. Įvykęs perversmas e- 
sąs grynai ir vien tik Če
koslovakijos vidaus rei
kalas. Sovietai griežtai 
atsisaką, tą klausimą 
svarstyti.

I čienės gyvenusios Jurbarke. 
Siūsti šiuo adresu: Leonidą Za- 
bulionienė. (21a) Greven (b. 
Munster) Saerbecker str. 84.

(British Zone). Germany.

Ramybes šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

J aprūpinimui 20 divizijų, tos, kaip Austrija ir Grai-^^^.. iwafi 
sija — gaus veltui, 
kraštai — gaus paskolos 
ar pašalpos formoje, pa
gal jų ūkinį pajėgumą.

VAKARŲ EUROPOS 
ARSENALAS IR VILTIS

Tas planas yra tik pra
džia. Amerika supranta 
raudonosios agresijos pa
vojų ir yra pasiryžusi 
įMarshallo plano laikotar-(iki šiol pasaulyje 
jpiui pasibaigus, tęsti Va- diktatūra, 
ikarų Europos atkutimo 
programą.

Taip, kad USA, o net ir 
ikitos Amerikos Valsty-j 
ibės, dabar darosi .Vakarų’ 
Europos arsenalas ir vil
tis.

Tiesa, šiuo metu *USA 
karinė jėga nėra sumobi
lizuota. Kaip skelbia

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKI.
ŽODYNĄ

Englkh-IJthuaaiM Dietioaary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

966 W. Broadvay, 8o. Besto* 27, Maso.

ras. Tačiau tos nedovano
tinos klaidos turi bent 
vieną šiokį tokį išpirki
mą: Amerika įsitikino, 

j kad UNRRAinės ir dole- 
įrinės pašalpos negana ir| 
į dabar USA yra pasiryžusi! 
duoti Vakarų Europai sa
vo karines 
prieš Sovietinę 
Sovietai

I

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

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

garantijasį 
agresiją, 

žino, kad USA 
turi stiprią aviaciją ir y- 
ra užėmę bazes iš kurių į 
galėtų pasiekti Rusijos1 
centrus. Amerikos ryžtin- “World Report” — USA 
gumas atšaldo Sovietų armijoje dabar yra 552,-

Dr. J. Prunskis.

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Brradvay, 

So. Boston 27, Massj

Vardas

Šiuomi siunčiame $---------ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.
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GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE ‘i

re. parapijos 
Jamvs Avė. 
visas nares 
m a.

Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conu. 

Valstijos Kuopoms

Są- 
kuo- 
labai 
Įvyks
Juo-

pagaminti naudingų 
dėl labo apskrities ir 
ganizacijos.

Primename, kad 
vykdamos į suvažiavimą, 
somos atsivesti savo L 
liūs.

Pirmininkė — V. Valentine 
Raštininkė — M. Jokūbaiti

Iš šios kolonijos daug lietu
vių ruošiasi dalyvauti Lietuvių 
Radio Valandų* koncerte, ku- 

! ris Įvyks sekmadienį, gegužčs- 
o j - „ Jordan Hali, 

jau 
ne
va
ru

Šiuomi pranešam Moterų 
jungos Conn. valstijos 
l>o..ns. kad pusmetinis ir 
svarbus suvažiavimas 
balandžio 18 d. š. m. šv
zajKi parapijos svetainėje. John 
St.. \Vaterbury. Conn. Prasidės 
1:00 valandą po pietų.

Kviečiame visas kuopas 
skaitlingai atstovų prisiųsti ir

NOf!WOOD MASS

t

Manchester. N. II.

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

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1SS0

Urs t tieki, Mass.

Lamhson Furnitūra Co.

LAIDCTLVIU DIREKTORIAI

Cor. Eini A Tliomas Sts.
Tel. 22 — Westfield. Mass.

Lav.rence & Methuen, 
Mass.

Chendler’s Flower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms"

162 Essex St.
I .A VVRENCE. * MASS.

Parapijos parengimas čia pat
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 

parengimas 
šeštadienio

įnešimų' s- rn-
visos or.(Bostone. Koncerto tikietai

• platinami. Jeigu 
atstovės.! mažas skaičius 

ižiuoti socialiu pra-: *■
kenkie->komisija i’ parūpins tiek, kiek 

‘reikės. Taigi svarbu, kad iš 
į anksta užsisakytų tikietus ir 
•pardavinėtojams pasakytą, kad 
; nori važiuoti sįiecialiu autobu
su.

I
I
f

srs’darys 
norinčių 

a utobv.su.
• * ■ ’-

HARTF03D. CONN.

t

p; Lietuvos Nepriklausomybes 
Kovai Aukos

Lietuvos Nepriklausomybės
30 metų paskelbimo sukakties 
minėjime. įvykusiame vasario 

,15, 1948 m. VVebster Hali, New 
jYorke, patrijotingieji lietuviai 
i už Lietuvos nepriklausomybės 
• atstatymą kovai tęsti aukojo
šiaip:

Po $100.03 — Lietuvių Siu
vėjų Lokalas 51, Barbara Ro- 
gers ir N. N.

Po $25.00 — Alf. Stankevi
čius, Barbora Darlys ir A. Po- mantas, P. Jocys, O. Barkaus- 
vilanskas.

Po $20.00 — Pr. Lapienė, J.
Šukys. Mitchel ir N.N.

Po $10.00 — Kun. J. Aleksiū-
nas, kun. N. Pakalnis. A. Vik- 
rikas. O. Šarkaitė, J. Budrienė, 
J. Ginkus, J. Raščius, J. Tama
šauskas. kun. M. Ražaitis, kun. 
Karalevičius, kun. Gečys, V.

i
i

Lučka, Ed. Tumasonis, H. Kal
vaitis, N. N., Vilkas, Tubelytė, 
Jankauskas, Tolišius, A. Žalys, 
Varneckienė, Žukienė, Čižaus- 
kienė, Žakevičienė, Sakevičius, 
Kubilius. Kairis, Bacevičienė, 
Mrs. Rean, Šimėnienė, Kairie
nė, J. Tamašauskas, Misevi
čius, K. Razanauskas, Bilevi- 
čienė, Garšvienė, Šalaviejienė, 
Žičvik, B. Švablėnas, N.N, 
N.N., Snieška, Košuba, Kli-

kienė, J. Baltramaitis, O. Kaz
lauskienė, Jurkaitis, Kučiaus- 
kienė, Lietuvaitienė, Bajorienė, 
A. Smetona, Smetonienė, U- 
mantienė, Tamulaitis, ’ Balku- 
nienė, Paškauskienė, Rima, 
Kairys, Putinienė, Vrublevskis, 
Mikusevičius, Plaktonis, Savo- 
lis, M. Gailius, S. Tenis, Pesiuš-

Trainis, P. Baltauskas, A. Le- ka, Styro, P. Lendauskas, O. 
lis, adv. J. Anseli, A. Matulis Sniečkus, J. Sadauskas. J. Ri- 
ir Ed. Paulpnis. imavičius, Al. Rajauskas,

Vakarinių valstybių diplomatai, kurie pla
nuoja kaip sulaikyti plintanti komunizmą. Iš kai- 
r s i dešinę* anglas, du belgai ir prancūzas. Jie 
s - alsC 'ū” va:*du ir dar Olandija su Luxem- 
biurgu sudarė uniją bendrai laikytis. Dar mano
ma tą uniją padidinti Italija ir Graikija. Nors sa
koma, kad Graikija per toli ir ji jau turi paramą 
sulig Trumano plano.

I
Bal. 4 d.. 1 vai. po pietų Į- 

Šv. Jono Evangelisto 
Yra 

Narių pareiga

Evangi 
susirinkimas.

17 d.. Junior High School. Pro-;svarbių reikalų, 
grama bus įdomi ir įvairi. Cho
ro grupė, vadovaujama pp. 
Petro ir Valerijos Rakauskų, 
sudainuos lietuviškų liaudies 
dainų. Bus ir kitokių margu-; 
mvnų.

Pasibaigus programai. įvyks 
šokiai. Bus ir dovanų laimėji
mas. Garbės pirmininkas kleb. 
kun. Feliksas J. Norbutas. pir
mininkas Bronius Kudirka ir 
visa komisija kviečia 
anksto įsigyti tikietus 
vauti tame parapijos 
me parengime.

(reunion) įvyks vyks 
vakare, balandžio; Draugijos

dalyvauti. 
Į Taipgi
i bal. 4. 6
1 Margučių
•gia Susivienvmo

priminti, kad 
vakare. įvyks 

kurį ren- 
(LRKSA) 89 

kuopa. Veikli komisija ir val
dyba jau nuo seniai tuo rūpi
nasi ir kviečia visus dalyvauti.

Tą pačią dieną. 8:30 vai. ry- 
Įvyks S9 kuopos šv. mišios.

Reporteris

reikia 
vai. 
vakarėlis.

IAWREKCE. MASS

John J. Wright. atvyks į mūsų’ Worcesterio 
parapiją, bal. 26 d.. 4 vai. »> p..1 rintieji prisidėti 
suteikti Dirmavonės Sakra
mentą tiems jauniesiems ir su
augusiems. kurie dar nepriėmė 
šio Sakramento.

Pamokos suaugusiems yra 
laikomos antradieniais ir ket
virtadieniais vakare, ir taipgi 
kitomis dienomis pasitarius su 
kunigais. Po šios savaitės, ku
rie dar neužsiregistravo pamo
koms. nebus priimami.

gyventojai, no- 
prie vajaus, 

prašomi paskelbtam dienom 
aukoti drabužius ir atnaujinti 
narystes, užsimokėdami mokes
nius. Nauji gali tapti nariais 
už S 1.00. Malonėkite prisidėti, 
kad šis vajus būtų sėkmingas. 
Skyriaus rast. Mrs. T. Mažeika.

Į 
visus iš. 
ir daly-' 
metinia-'I I 

I
Velykų šventėje, kovo 28 d.1 

mūsų parapijos bažnyčioje 
kleb. kun. F. J. Norbutui pa-‘ 
gelbėjo svečias kunigas Juozas! 
Mačiulionis. MIC.. iš Mariana-' 

! polio. Prisikėlimo šv. mišias 'T . ..1 . Leagos jauni vvrai paaukavoatnašavo kleb. kun. F. Norbu-i ...i i gėlėms S20.00 ir pavieni as-tas ir nasakė lietuvio širdį jau-l , . . . . .r J įmenvs duosmai aukavo. Aukasdinanti pamokslą. Priminė pa-i . ......‘ 1 1 ipne durų priimdinėjo merga:-vergta Lietuvą ir lietuvius .- e .- „ .® ■ .tęs Sodalietes. Pne papuošimotremtinius. . .. , , . , ., ,_______ j altorių labai daug pasidarbavo

•KGRCESTER, MASS.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Balf 31 skyriaus surengtas
Beleskas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Pramoga

į LDS 7 kuopos pramoga į- 
vyks balandžio 4 dieną, tuojau

M. 
Po $5.00 — V. Stašinskas, A.'Kent, S. August, N. N., A. Ži- 

Simutis, Yokubauskas, J. An- linskas. N. N., A. Banevičienė, 
driejauskas, Brazauskienė, Ra- Bonikienė, K. Palionienė, N. 
čius, M. Barkus, V. Urbonas, N > v- Milukas, N. N., F. La- 
A. Vaishvila, A. Žvingilas, B..rinskas- B. Grigas, Z. Petrikie- 

Jakštienė, F. Mar-'nė> L- Stanaitytė, J. Jonaitis, 
J. Baranauskas, V. įA- Šimaitis, A. Stripeika, M. 
Ch. Saviki, R. Kru- • Šlioderis, W. Morkūnas, J. Pe- 

—.— k. La-
šinskiene, Puidokas, Baranaus-' kačauskas, A. Kazlauskas, Sta- 

'kas, Pi’. Vaitukaitis, Žilinskas, skus, Krasnis, Kučinskįenė, J. 
Ruigienė, J. Jur-

Schegaus,
kevičiai,
Kalvelis,
čas, T. Gudežka. Kubiliai, Kru--terson- Mickevičius, K. La-

po mišparų, šv. Kazimiero par. Į B- Montvila, K. Garbanauskas, Jurgevičius,
“adv. K. Jurgėla, P. Padalskis. kus- Šablinskas, J. Simukaitis, 

Mikalauskas, Damušis, J. Bal-. U- Sašienė, Baksa,
salėje. Visi nariai kviečiami i 
dalyvauti. Be to malonėsite pri
sidėti aukomis, kaip tai: greti
ne. pyragais ir dovanomis lai
mėjimams.

Visi atsilankiusieji linksmai 
laiką praleisite ir paremsite 
katalikiškos spaudos platinimo 
darbą. Laikraštis “Darbinin
kas” yra labai populiarus. Vi
sus dalyvius mūsų kuopos 
darbščios šeimininkės pavai- 

Po $1.00 — B. Tumas, P. Či- šins skania
atostogas pas savo tėve- čiau pasišventusiai dirbo' su rienė, Džiaugienė, E. Petronė. Be 

adv. Benjaminą ir Esteląj
Sykes. gyv. Bond St. Grįš Ko- 
legijon sekmadienį. balandžio 
4 d. Taipgi praleido Velykų 
šventes pas savo tėvelius 
ientė Angelą Kneižvtė ir 
rikas Antanas Kneižys. 
dentė Angelą grįžo Kolegijon 
trečiadienį, kovo 31 d., o kle- 
rikas Antanas grįš Seminari- 
jon antradienį, bal. 6 d.

Jaunimo Gražus Pavyzdys
Didžiosios Savaitės iškilmės 

labai įspūdingai praėjo ir žmo
nės gausiai ėjo prie Sakra
mentų. Altoriai buvo gražiai vakaras, kur p.p. V. 
papuošti gėlėmis ir šilkais. ir J. Valaitis rodė judamus pa-

Šv. Vardo draugijos Bovling veikslus ir kalbėjo, nebuvo taip 
sėkmingas. Žmonių buvo neper- 
daugiausia. nes paprastai vyrai 
dirba ir tik sekmadieniais ga
lėtų dalyvauti. Aukų surinkta 
S44. Aukavo sekantieji: §5.— 
Juozas Stoškus: po §2. — Be- 

Studentas Bernardas Sykes p. Švenčionienė. kuri prieš po- gonienė ir Baravykienė.
grįžo iš Kolegijos praleisti Ve- rą savaičių išsilaužė ranką, ta-į 

LIvkų . . .. •
| liūs poniomis Akstinienė. šaukimie- A. Tamulevičia, A. Volungevi- 

nė. Eielevičienė ir kitoms.

mūsų 
šeimininkės 

kava ir pyragais, 
to gausite gražių dovanų.

Kviečia Rengėjai.
čienė. Kašėtienė. M. Kirmilie-, 

; nė. E. Augustanavičienė. E. > 
.J Varaškienė. L. Sviklienė, M.1 

■uriai Malkunas, A. Kaliunas. K. Vie-I 
jraitlenė. I. Plgaga. S. Tamošai- 
įtienė. T. Sinkevičienė, Rukšnai- 
įtienė, E. Montvilienė, M. Ku- 

Pelną skina raįgjeng ai ’Dirsienė, Sereiči- 
kienė. A. Čepulienė. A. Salase- 

draugijos planuojalv..ias E petkjats įr A Mata_ 
padidinti naujos! , . , .1 J chinskiene.— m.

kibrolijos narės platina bilietus' 
ir renka dovanėles.

Muzikalę Programą ir šokius
ruošia 
tybos 
15 d., 
salėje, 
mėnesių praktikuoja ir iš ank
sto galima tikėtis, kad bus vie
nas iš puikiausių parengimų.

Dirmavonėc Sakramento 
Suteikimas

Jo Ekscelencija Vyskupas laikraštyj. * 
Kailiniai Nupigintomis Kainomis!

F. X. Ribichand
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lowe!l St., Methuen, Mass.

Lmvell, Mass.

Harry Bass, Ine.
Irutei Cloak & Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 

166 Centrai St., 
LCWELL. MASS.

E^oekton. Mass.

Voo&rard's Aute Spr-ng

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
AU’O KAPO. TROKU AP P'ISO 

'’atus Suv«?nodira ir Ceneraliai Ta.so

172 No. Montello St.
TELŠ. 360? 8032 BROCKTON. MASS.

Parengimai
Motinų Arkibrolija. 

pirmininkauja p. Venčienė. ruo
šia nepaprastą VVhist Partv, į 
šeštadienį, bal. 24 d.. 8 vai. v.. Į 
parapijos salėje.
Statybos Fondui. Ir kitos pa-į 
rapijinės 
parengimus

Moterų Sąjungos 27 kuopos salės statybos iždą. Motinų Ar-! 
susirinkimas įvyks pi ’madienį.
balandžio 5 d.. 7:30 vai. vaka-

DETROIT, MICH.
stu- 
klie- 
Stu-

Kančios savaitėje. Šv. 
no parapijoj skelbė misijas Tė
vas Gailiušis, Pranciškonas. Jis 
savo jautriais pamokslais pali
ko klausytojams gilią atmintį. 
Žmonės gausiai lankėsi ir 
džiaugiasi pasinaudoję ta ma
lone.

Anta-

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6 1944

207 PARK Bl'ILDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Wehster. Mass.
_____________________________________

&
au

Bernardas Koraitis 
lietuvis atstovas.

parapijos choras ir Sta- 
Fondo Komisija gegužės 

Šv. Marijos puošnioje 
Jaunimas jau per du

, Kraujalis, 
A. Kviklienė, R. Kuptvilienė, 
A. Andriuškevičienė, Arbačiau
skienė. Vaitkus, Kaukorienė, 
Jurkūnienė, Pusnikas, Grišai- 
tis, Grigaitienė, Ig. Vengris, P. 

J' į Lesevičius, E. Ambros, Žvirb- 
j lis, Bartnikienė, Gaidys, Almi- 
1 nas, Mackevičius, M. Pranas, 
Bertuli, J. Milišauskas, J. Ne- 
verauskas, A. Černiauskas, P.

, Maslauskas, 
Rimkūnas, 

Kižius, Žemaitis, Ju- 
Krištaponis, Markū- 
Wolf, Mikalauskas, 
Kastor.

tus ir Vaitkevičius. ,
$4.00 — Kriaučiūnas.
Po $3.00 — Kregždienė, 

Smetona ir Ed. Šemeta.
Po $2.00 — M. Varais, 

Butkai, V. Tysliavienė, Radze- ■ 
vičius. H. Pusčius, J. Gelgota, I 
B. Benderis, P. Šiupis, kun. J. 
Gurinskas, M. Aukštuoliai, A. 
Karušaitis, ~ 
G. Bekeris, Jokubauskas, P. 
Lukoševičius, Mazurkevičienė, į 
V. Samulienė, Lubinskas. Milu-į 
kas, K. Bagdonas, N. N., Sa-! 
mas ir Tamulaitis. j

Pa $1.00 — J. Menderis, Shi- Į 
ler. Briedis. Vaičiūnas, Grivec- 
kas. 
kas. 
nas, 
kas, 
kas, 
nienė, V. Ivonis, 
T. Zupka, L. Radzevičius, P. j 
Dulkė, K. Lučkus, A. Mickevi
čius. N. N.. J. Jurgeliūtė. V. 
Budanavičius, F. Zubrickas, A. 

I Bandonis, S. Bandonis. J. Na
vickas. Višnius. W. šalnis. Ski
rtus, M. Buika, J. Višnius, A.

j.

J. Vence, žvinys, Spūdls

I

J. Zibartavičius, 
J. Skarulis, M. 
Adomaitienė. V. 
J. Trainavičius, 
Ambrazaitienė.

J.

V. Pū- 
Karakty- 
Paulaus- 
Paulaus- 
Matulio- 

Meilūnas, ;

Balf 31 skyrius taipgi pa
skelbė drabužių vajų bal. 4 iki 
' 12. Kurie turite atliekamų dra
bužių. batų ar maisto malonė- (jjo koncertas įvyks Lietuvių 
kiče atnešti į Aušros "Vartų pa- sa)ėje. Radio didžiulis mišrus 
rapijos salę. Negalinti patys choras, vedamas Jono Valiuko, 
atnešti, gali kreiptis pas komi- išpildys programą liaudies dai- 
sijos narius, kurie per tas die- nomiS- bus jr solų. Dainuos 
nas apsiėmė pranešti V etera-j paĮS choro vedėjas Jonas Va- 
nų Kuraisa Post nariams if!p;uųas, Agata Joy (Juodsnu- 
kai kurie jų apsiėmė surinkti.!

iTeleohone numeriai bus pa-;į 
skelbti vietiniame anglų kalba

Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 
I. J. F0X, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvė
je yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duo
dame lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

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

šios
Per
nadarvs elegantiška.

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

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

Po

Bal.

Velykų yra rengiama 
įžymūs koncertai
4 d., Lietuvių Balso Ra-

Žilinskas, Burgei,
'.Aimanas, 
; revičius, 
■ nas, W. 
! Jankus ir

Viso aukų surinkta $1,104.50.
Visiems aukotojams tariame 

širdingą ačiū už paramą Lietu
vai jos taip skaudžiu momen
tu. Tikėkime, kad Jūsų aukos 

!ir darbai grąžins Lietuvai ir 
j jos žmonėms laisvę.

New Yorko Lietuvių Taryba
P. S. Jeigu aukotojų sąraše 

pasitaikytų klaidų pavardėse 
arba visai nebūtų paskelbta ar 
paskelbta netiksliai, malonėki
te pranešti N. Y. Liet. Tarybos 
sekretoriui D. J. Averkai, 339 
Wilson Avė., Brooklyn, 21, 

i N. Y.

s
E

411 WASMINGTON STREET
BOSTON, MASS.

seni Detroito s>’'’,entojai’

geri tėvynainiai, net dviem 
tremtiniam ir nepažįstamiems 
iš Romos padarė afidavitus at

kaltė). Rapolas Valatka, radio į vykimui į šį kraštą. Taipgi jau
programos pranešėjas, Valen- keliolika paketėlių yra pasiun- 
cija Stepulionytė (ši mergaitė ■ tę tremtiniams. Taipgi Kučins- 
dar tik 14 metj, bet jau yra į kai užsirašė “Darbininką”, nes 
gražiai pasirodžiusi per radio j jaunystės dienose gyveno Nor-
Z  _ —___ Z -__ Y T-Y  ___ _ n Im Z-J c* L n m L' Air parengimuose). Programa 
bus įvairi. Atsilankiusius pa
tenkins. Patartina dalyvauti ir 
paremti Lietuvių Balso Radio.

Bal. 18 d. Federacijos 4 sk. 
rengia klasinį koncertą. Art 
Instituto mažojoj salėje. Kon
certo programą išpildys Susan 
Griška ir Rapolas 
ros artistai.

Veikli komisija 
buojasi koncerto 
būtent: Ona Kratavičienė, Elž
bieta Paurazienė, Petronėlė 
Medonienė. Prof. B. Kazlaus
kas, žurnalistas Jurgis Gliau
dys. Kiek sužinojau iš Onos 
Kratavičienės, kad darbas eina 
sklandžiai. Turi visą eilę gar
bės rėmėjų ir bilietai baigiami 
išplatinti. Daug darbo ir laiko 

; pašvenčia veikėja Ona Krata
vičienė. Šio koncerto bilietus į- 
sigykite iš anksto.

Petras ir Margareta Kučins-

Juška, ope-

šauniai dar- 
prirengimui.

I Į 
i
:Į 
i i

wood, Mass., kada kun. F. Ke
mėšis redagavo “Darbininką”, 
ir Petras veikdavo LDS kuopo
se. Subatinas.

ti

«■>

W. J. Chisholm
GRABORITS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Jūsų padėti pinigai į TAUPYMO SĄSKAITĄ 1-mą 
iki 10 d. NES DIVIDENDUS nuo 1-mos.

Viriui paminėta* faktas... yra vienas ii TAUPYMO 
MONTELLO FEDERAL, rodantis patenkinimą.
Trumpni paminėti:

(D

(2)

"10 days of grace” in t’ne matter of eaming dividends; 
NO FINES on svstematic savings account (BONUS 
SAVINOS ACCOUNT;
EXTRA Dividend of >į'l on BONUS SAVINGS AC
COUNT:
Save vvhenever you wish. whatever odd amounts you 
vvish . . . and withdraw, likexvise . . . on ReguJar Savings 
Account;
Friendly Service: ... and others!

MONTELLO FFDERAI. SAVINGS
AND L0AN ASSOCIATION OF BROCKTON

Assets S6.00C.OOC.OO

825 NORTH MAIN STREET BROCKTON. MASS.
Member Federal Home Loan Bank System

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation
■ T" B - --------------- ------------------------------- —

(3)

< 4»

(5)

tobv.su


Penktadienis, Balandžio 2, 1948
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VIETINĖS ŽINIOS
Nutarė Pravesti Drabužių 

Vajų

A A 8 $ 8 I
ŽINUTES

Kovo 29 d., staiga mirė Ona 
Strakauskienė, 58 metų, savo 
namuose, 739 E. Broadway. 
Paėjo nuo Mažeikių. Ameriko
je pragyveno 33 metus. Paliko 
tris sūnus ir dukterį. Tapo pa
laidota, iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, bal. 1, 9 v. r., kata
likų kapuose, Stoughtone.

domis, Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, South Bostone. Seimo 
rengimo komisijos gražiai dar
buojasi jo naudai. Reikia, kad 
šios apylinkės kuopos ir visuo
menė pasidarbuotų: prirašytų 
naujų narių, išrinktų delega
tus, dalyvautų seimo parengi
muose.

Taupykime popierį. Šį pava
sarį, kaip jau J. E. Arkivysku
pas skelbė, vėl bus renkamos 
vartotos popieros. Kiekviena 
parapija, iš eilės, turės paskir
tą dieną šiam popieros vajui. 
Parapijiečiai taupykite popierą 
mūsų parapijos dienai.

Rengiamės Seiman. LRKSA 
visuotinas seimas nebetoli. Jis 
įvyksta Bostone, Statler vieš
buty, birž. 27 — liepos 2, 1948. 
Prasidės iškilmingomis pamal-

Kovo 31 d., mirė, ilgai sirgu
si, Izabelė Pigagienė (Arlins- 
kaitė), 43 metų, gyv. 22 Leed- 
ville St., Dorchester, Mass. 
Paėjo Merkinės parapijoj A- 
merikoje pragyveno 26 metus. 
Paliko vyrą Antaną, dvi duk
terį, du brolių ir seserį. Pašar
vota pas laidotuvių direktorių 
D. A. Zaletską, 564 Broadway. 
Laidojama, bal. 3 d., 9 v. r., iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
Šv. Benedikto kapuose.

BALF 17-tas Skyrius savo 
susirinkime, balandžio 23 d., 
Lietuvių salėje nutarė pravesti 
Bostone ir jo apylinkėje dide
lį drabužių vajų. Prie šio va
jaus tuoj pradėti ruoštis, pra
šant per spaudą ir radio, kad 
žmonės, darydami savo na
muose pavasario persitvarky
mus, surinktų visus atliekamus 
drabužius ir avalynę ir kurie 
gali, atvežtų į bažnytinę salę, 
kur jie yra pakuojami ir siun
čiami į Centrą. Kurie negali 
patys atvežti, lai surinkę pra-

valgyklą, W. BrosMy, toftlk 
prieš “Darbininką”. Be to, Al
bertas yra veiklus lietuvių le
gionierių tarpe, šiuom tarpu 
jis Stepono Dariaus Posto Ko- 
mandieris.

Reiškiame p.p. Bernotams, 
gaisro nelaimės ištiktiems, už
uojautą ir linkime greit pa- 

I sveikti ir pergyventą nelaimę 
greit užmiršti.

Demonstravo Lietuvių 
Šokius

DAKTARAI

Bostono Ukrainiečiai 
Seniau, Bostono uk* 

katalikai turėjo savo 
Laikui bėgant, uk* 

pavergėe♦-------------------------------------------------
ŠOU 4478

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
tettadieniais nuo 2 iki 8-tai.

4------------------------------------------------- <

Atgyja 
Katalikai.
rainiečiai 
bažnytėlę,
rainiečiai provoslavai 

■ šią bažnytėlę nuo katalikų. Da- 
.bar katalikai turi savo klebo- 
;ną kun. Tom, organizuojasi, ir 
perka naują bažnyčią.

Bal. 18 d„ 3:30 v. p. p., Ca- 
sino Hali, 135 Shawmut avė., 
Bostone, Bostono ukrainiečiai 
katalikai rengia ypatingą uk
rainiečių Velykinį pobūvį, ku

rname dalyvaus J. E. Arkivys
kupas, 
liečiu.

Kun.
I kviečia

i

daug kunigų ir pašau*

Tom ir jo parapijiečiai 
visų tautų katalikus ir 

jų vadus į šį pobūvį.

Kandims, ar Nukentėju
sioms?

________ _________ _ Kiekvieno šėpoje yra
neša skyriaus valdybai ar vie- drabužių, kūnų niekad Re
iniams laikraščiams, o pas vilkėsime, nors manoma, 

, uos bus pasiųsti geraširdžiai kad dar juos reikės nau- 
: įmonės su automobiliais tuos dot. Jais minta kandys, 
drabužius paimti.

Patį vajaus intensyvųjį dar
bą pravesti per vieną savaitę, 
būtent, balandžio 18-24. Vajų 
baigti — didžiulę ‘Penny Sale’, 
kuri įvyks, šeštadienį, balan
džio 24 d. Lietuvių salėje.

Drabužių vajui vadovaus 
skyriaus valdyba ir drabužių 
komisija, kuriai pirmininkauja 
p. J. Tumavičienė.

Nutarta kviesti visus turin
čius automobilius užsiregis
truoti, kurie galės pasidarbuo
ti vajaus savaitėje.

Susirinkimui pirmininkavo 
Pr. Razvadauskas, raštininka
vo A. Januškevičienė. Ižd. L. 
fitasiulis pranešė, kad Centran 
pasiuntė $300.00 Našlaičių į
Fondan ir kad jau gavo pakvi-' 
tavimą. Fin. rast išdavė rapor
tą, kad Skyriaus ižde jau yra 
$591.00, kurie daugiausia susi
darė iš Liet. Piliečių D-jos ir' 
per Belecko - Valaičio rodo-į

1 mas filmas surinktų aukų. Nu-

i Geriau tuos drabužius pa
siųskime į
Untted Lithuaniart ftoliof 

Warthouse, 
Brooklyn 11, New Ysrk. 

101 Grand Stroot,
Workers of America (CIO) u- 
niją, kuri šiam streikui vado
vauja. Unija streikuojantiems 

.nariams pašalpos nemoka.
i Šioje dirbtuvėje apie pusė 
darbininkų yra lietuviai. Joje 
dirba didesnė didžiuma į Bos- 

i toną atvykusių lietuvių trem
tinių, kurie šį streiką gana 
skaudžiai pajus, nes jie likus 
savo uždarbį paprastai sunau
doja šelpimui savo artimųjų li
kusių Vokietijoje.

j Dirbtuvė yra gausiai pike
tuojama.

Laikraščiai Pakėlė 
Kainas

i

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seynwur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Rėmėjų parengimas. Sekma
dienį, bal. 4 d., tuojau po miš
parų, bažnytinėje salėje, W. 
5th St., Seselių Jėzaus Nukry
žiuoto Rėmėjų skyrius ruošia 
metinį parengimą. Parapijos 
vaikučiai, Seserų mokytojų va- 

. dovybė je. patieks programą. 
Bus- daug įvairybių. Visi kvie
čiami pasinaudoti šiuo pobūviu 

'ir paremti prieglaudos reikalus, 
Seselių vedamus, Brocktone.

Įsidėjo Bostoniečių 
Atvaizdą

TeL TROvbrldge 8330

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Dienraštis St. Louis Globė— 
Demokrat, savo kovo 13 d. lai
doje įsidėjo labai vykusį lietu
vių šokio Mikita atvaizdą, kurį 
šoko pernai Bostono Lietuvių 
grupė. Po atvaizdu padėtas pa
rašas “Lithuanian Dancers 
from Boston illustrate a figure 
from “The Mikita”. Tame at
vaizde matoma kaip nustebę 
lenkų šokėjai apstoję žiūri kaip 
“į dyvus” į šį Žemaičių šokį su 
lazdomis. Rap.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų, 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, 
ir pUmltainra. Patarnavimas skubus ir

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

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

T1T i 7 .1 I1*- **----—— — MaaURSlMKyRltR TRIUKO FOS RUS 

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos,

Myopia Club Beverage Co,
GraftonAvo. blln^ton. Mom.

T«L Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Td. Dedhun UM-R

Bankete dalyvavo Gub. Brad- Bal. 30 d. YMCA name, 
ford, Šen. Lodge, Kong. Mc- Bates salėje, Bostone Liet. 
Cermadt, majoras CuHey ir Tautinių tokių grupė* ketoms 
kiti pareigūnai. Prieš banktetą šimtams amerikiečių demone-1 
Du Valetu padarė viritą Bus- travo lietuvių tautinius šokius.^ 
toto Arkivyskupui Riehard J. Pasekmingai pašoko Btesdin- 
Cushing’ttL gėlę, Rugučius, Malūnėlį ir to-

Vefykų dienoje dalyvavo pa- smičių Mikitą. Pastarieji du 
nhatdose garsioji Miarion Mž- šokiai ypatingai šiltai visą bu- 
nyčinje, Roatory. vo priimti.

Bankieto metu, savo kaltoje Be lietuvių, savo tautinius 
jta pdtoiefkt Angliją uš jos šokius demonstravo, švedai, 
prištntoąsi šhviefcyti Airiją, lenkai, anglai ir airiai, Lietu- 
Taipgi pristoiaė ayie jos tolias vių grupė buvo skaitlingiausia, 
ir aukas padėtas, atgkutont Rap.
savo nepriklausomybę. -................... .

šumm Boram Balius
Linksmas ir įdomus šurum 

Burum” vakaras įvyks šešta
dienį, balandžio - April 3, Lie
tuvių salėje, E. St. So. Bosto
ne. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Mažos mergaitės pasipuošę gė
lių kostiumais, išpildys gražią 
programą. Bus geras orkes
tras. Ruošia ir visus kviečia 
atsilankyti,

Tautinių šokių Grupė.

ir

Bostono dienraščiai, Boston 
_ Herald, Boston Traveler, Bos-

tarta iš tų pinigų $500.00 tuoj Mornlng * Evenjng 
pašiurti _ įsu praeitu pirmadieniu pakelį

savo kainas, būtent, po 5c. ko
pijai vietoje trijų. Savo sekma
dienių laidoms visi Bostono 
dienraščiai jau seniau pakėlė 
kainas po 15c., vietoje 10c. Tas 
padaryta dėl laikraštinės po
pieros ir kitų reikmenų kainų 
pakilimo. Tas kainų pakilimas 
vargina ir lietuviškuosius laik
raščius.

pasiųsti Centran.
Susirinkime dalyvavo ir sve-1 

čias
Waterbury, Conn.

inžinierius Manomaitis iš
Rap.

Streikas Cukerneje
Apie 700 South Bostone

f

po 4 dienas sa- 
vyrų minimum 

$1.06 į valandą, 
Jeigu būtų pa*

Trys Lietuviai Daktarai 
Automobilio Nelaimėje

Kovo 24 iš Waterbury, auto
mobiliu grįžo į Bostoną Dr. 
Pilka su Dr. Kazlausku ir Dr. 
Valantieju. (Pastarieji du yra

TREMTINIAI 
MokytojbiDSkoja 

Britų Zonos lietuvių kalbos' 
matematikos - fizikos moky

tojų konferencija, Neustadte, 
visų šelpiamųjų mokytojų ir 
mokinių vardu dėkoja BAL- 
F’ui ir visiems Amerikos lietu
viams už tą didelę nenuilstan
čią paramą, kuri plaukia iš 
Jūsų. Atsilyginti mes pasi
stengsime kruopščiu darbu, 
skirtu Tėvynei Lietuvai. 

Konferencijos Prezidiumas
Gaisras Bernotų Namuose* RinkŪBMH-

r 
visiems* 

Bernotų' 
Pabudo j

(VAROS SKELBIMAI

e- 
sančių cukernės darbininkų iš
ėjo į streiką, kovo 29 d. Rei
kalauja algų pakėlimo. Iš sy
kio buvo reikalauta pakelti 
18VŽC į valandą, bet dabar rei
kalauja tik 11c. ir užtikrinimo 
5 dienų darbo sąvaitėje, nes 
nuo Kalėdų dirbtuvė nedirbo 
daugiau kaip 
vaitėje. Dabar 
mokestis yra 
o moterų 90c.
kelta 11c. į valandą, tai šios Bostone apsigyvenę tremtiniai, 
dirbtuvės darbininkų minimum Dr. Kazlauskas, 
mokestis susilygintų su tos nustebino savo > 
pačios kompanijos (American pasakyta Vas. 16 
Sugar Refining Co.) dirbtuvės Netoli Welleslfey, 
esančios Brooklyn, N. Y. darbi- padangoms trūkus, 
ninku mokestimi, nes ten mi- lis apvirto. Laimei, 
nimum mokestis yra 1.17c. į Va- ko tik smarkiai sukrėsti, bet 
landą. nesužeisti. Vairuotojo Dr. Pil-

Darbininkai yra susiorgani- kos automobilis liko smarkiai 
zavę į United Packing House aplamdytas.

bostoniečius 
gražia kalba 

minėjime). 
automobilio 

automobi- 
dRktarai li-

Smieb Kum Ir 2M|

Pirmadienio naktį, 
bemiegant, Alberto 
namuose kilo gaisras, 
dūmų troškinami. Albertas su;
savo žmona puolėsi gelbėti sa-'j 
vo vaikučius. Rankomis išdau-į 
žė langus ir per juos iškili sa-: 
vo keturius vaikučius nuo 7 iki 
4 m. amžiaus. Išgelbėjęs vai
kučius, nežinojo, kad jau jo 
žmona taipgi per langą buvo 
iššokusi. Jis jos pradėjo ieško- . 
ti dūmuose. Pabudę kaimynai, 
nesulaukdami Alberto iš de- 
gančių namų išbėgant, puolėsi 
į vidų ir rado jį vos netekusį ir maistingiausis 
sąmonės, beieškant savo žmo
nos. Jie jį spėjo išnešti. Be- 
daužydamas langus, smarkiai 
susižeidė sau ranką, o jo žmo
nos veidas skaudžiai 
Jie tapo nugabenti 
ligoninę.

Albertas Bernotas 
nūs žinomų darbuotojų Alek
sandro ir Katrės Bernotų, gyv. 
Dorchestery. Jis grįžęs iš Lai
vyno tarnybos, užsidėjo biznį—

Aukso Altoriukas, maldų knyga, 
Tilžės spaudimo, gražiais cehiloidos 
viršeliais, $1.75; Vainikėlis, mala 
Jaunuomenės knygutė, paveiksluotos 
mišių maldos, kietų apdarų, 75c.; 
Aficieriaus aukšti klausimai, • ka
reivio mandagūs atsakymai, Juokin
gi skaitymai, 15 c.; Apie dangų, 
saulę, mėnesį ir kitas planetas, 10c.; 
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai, 
25c.; Dainų knyga, 120 įvairiauaių 
dainų, 75c.; Marių Dūkti, graži a- 
pysaka, 25c.; Kaip duktė gyvtM 
pūstynije. 25c.; Eustachijušas, gra
ži apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės amžių, 35c.; Grigorlus, grali a- 
pysaka, kaip jis išbuvo prirakytas 
ant salos per 17 metų. 35c.; Gudrus 
piemenukas, žiemiška pasaka. 25c.; 
Istorija Seno ir Naujo Testamento, 
au paveikslais. 25c.; Išganingi dū
mojimai apie Dievo Motinos sopu
lius, 35c.; Keliauninkų apsakymas, 
keliaujant į šventąją žemę Jeružoli- 
mą, 35c.; Lengvas būdas išmokt an
gliškos kalbos be kito pagalbos, 
35c.; Nebijok mirti, nes nuo mirties 
nepabėgsi, su apie 20 paveikslų bata, kurie negaU miegot, 88 centai; 
kaip mirtis vaikščioja visur ir gau- Nuo lirdios Ir vandeninis IIRSSį 80 
do savo aukas, 80c.; Neužmokamas centų; Nuo kosulio ir kokliušo, vai- 
žiedas, graži, pasaka, 25c.; Pinigai į kartis, 80 centų; Nuo uMeenijueio 
galvažudžiai ir prie ko Jie žmogų'kataro — hay tever, $1.25; Tyra

apdegė, 
į miesto

Pirtgvi j|į AiWi
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arto vieną 
svarą už $1.25.

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

vastas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų likimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jaūsmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

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

ALEXANDER*8 CO.
414 W. BraudNuy, 

to. Bestos 27, Mm

GRASOMAI

nervų, išgąsčio, nemigta, galvos ir 
sprando skaudijbno. ausyse ttžtmo 
ir nuo visokių nervų suirimų. 85c.; 
Pajėgumo pataisymas, 85c.; Nuo 
neeralgijes, niurattia, šuo išvarytų 
pirštų formos, suaugimo* kietų rin
kių ant pirštų sąnarių bei kojų, 
$1.75; Nuo odes visokių MMriMų, 
paguekų, $1.80; Tre Jankes šaknys 
dėl šnapso, 75c.; Trūktelės, ramunė- 
liai. liepžiedžiai, peluosi, kadagių 
uogos, po 25c. uš pakelį; Pirmapra
džių motinų arbata, palengvina nėš
tume. 75c.; Valo ir pataiso užkietė
jusius vidurius, 80c.; NuO Inkstų Ir 
strėnų skaudėjimo, taipgi tarpine ir 
varo lauk akmenėlius. 80c.; Kraujo 
všlytojM, jet kraujas btm švarus — 
apsisaugosi nuo ligų, 80c.; Nūs ko
sulio, dusulio bei mainų asthmoe, 
palengvina atsikosėti Ir varo dulkes 
laukan, 60c.; Nuo cukrinės ligos 
(diabetų). 85c.; Nuo peilių arbata, 
88c.; Mostis, $1.25; Nuo nemalonius 
kvapo, 85c.; Nuo Surūgusio pilvo 
(heartbum). 85c.; Nuo visokių rsu- 
matitkų sausgėlų, 80c.; Senelių ar-

priveda, 25c.; Virt ja, Kep*Ja. Ke- 
n uoto Ja, su apie 450 geriausių re
ceptų, $1.00.

tolis Arbatos Formoje, įvairių rū- 
Mų žolės yra sudėtos j paltelius, su 
nurodymais kaip jas vartoti; nuo

mestis nuo rožžs, peilių ir bUe ko
kio Maumus nležaMo, $1.25; NstOfc 
Mitukus — Usetk, 88 rantai; Askete 
kraujo milteliai, 5 uncijos, $1.00.

M. ŽUKA1T18,
i 332 Oran Perk, Spenrarport, N. Y.

Draugijų Valdybų Adresai

ZALITSIAi
O.A.D. A. Zaktskaa, U. O.Xaleigkaa 

CkaUeNol k OebaMMMML

yra sū-
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SOUTH BOSTON CAFE
Viacas BalukoalBt ScnrlAinlm
Pagamina gerus Uetttriftkus ptttaMb 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
ną, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South tosios, Mass.

ZAIITSKU
SSMMIAAL. .



Penktadienis. Balandžio 2. 194$

Filmas Matė 8,800 Asmenų 
BALFui 5,617 dol.

būti pagauti tuos 
lietuviškos ben-

visiems žinoma,

III.. Kans.. Mo.. Nebr., 
Wis„ Mich.. Ohio.. Pa., 
R. I.. Mass.. N. J. Šių 

metu lietuviai
tremtiniams 5.617 

kurie rengėjų buvo

Brolių Motuzų - Beleckų fil
mas per šios žiemos sezoną tu
rėjo progos pamatyti 7000 lie
tuvių. 1000 kitataučių ir 800 
lietuvių mokyklos vaikučių.

Filmos buvo parodytos 46-se 
lietuviškose kolonijose., kurios 
yra išsibarščiusios jm> plačiąją 
Ameriką, būtent 14-je valstijų: 
N. Y.. 
Calif.. 
Conn..
filmų rodymo 
suaukojo 
dolerių, kurie rengėjų 
persiųsti i BALF centrą X. Y. 
Šiam darbui BALF buvo siun
tęs p. Joną Valaitį, kuris su 
dideliu pasišventimu atliko už
duotį.

Šia proga, 
tojas noriu 
Amerikos liel 
kuri lankė: 
pat pagelbėjo 
v o au 
tenka 
rengėja 
dvtojui rūpėjo ne pelnas, bet 
žmonių patraukimas ir supa
žindinimas su tremtinių gyve
nimu. su mūsų pareigomis ko
vojančios Lietuvos atžvilgiu. 
Čia irgi norėčiau ta pačia pro
ga išreikšti bent dalį savo pa-

mus ateina nemažai žmonių, 
kurie nelanko Bažnyčios, kurie 
mažai ar visai neskaito spau
dos. todėl parengimų vienas iš 
tikslų turėtų 
žmones prie 
druomenės.

Kaip jau
kad didžiausią ir geriausią lie
tuvišką koloniją sudaro Chica
go. III., bet ne vien dėl to, kad 
čia daugiausiai lietuvių. Čia 
randame daugiausiai tikrų ide
alistų darbininkų, o mažiau o- 
fise sėdinčių “ponų”. Kas šian
dien gali užginčyti p-nų Daudž- 
vardžių, Olio, šimučio. Vana
gaičio pasišventimą lietuvių 
tautai?

Dar vienas, tačiau opus klau-
kaip filmų rody- simas į Amerikos lietuvių va- 

pareikšti padėką dovaujančiuosius asmenis, tiek 
uvių visuomenei. į visuomenę. Čia statau klausi- 

i filmose. kuri taip mus. į kuriuos aš negalėjau ar 
tremtiniams sa- nedrįsau šimtams filmų lankv-

ka. Y’nač nuoširdi padėka tojų atsakyti: Kodėl tos ketu- 
skirti visiems rodymų rios lietuviškos srovės nesusi- 
ms. kuriems kaip ir ro- jungia; kodėl tiek daug važinė-i 

kodėl

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

•>

Sesuo Elizabeth Kenny, žymi kovotoja prieš 
polio ligą, atvyko iš Minneapolio į New Yorką, 
kad įsteigus naują šaką ligoninės polio ligos gy
dymui Jersey City.jimų ir laiko eikvojimo; 

katalikų vadovaujantieji prisi
glaudė (? Red.) prie tų. kurie 
išperėjo Bažnyčios priešus; kur 
slepiasi toji piktoji valia. kuri 1948 m. Vasario 1 d. iki Vasario 29 d.

BALF Centre Gautos Aukos Nuo
trukdo susijungimo darbą? i 

Tokie ir panašūs klausimai; 
tirties. kurią įgavau per 2 me- buvo klausiami mūsų, kurie ir-j 
tus grižus į Ameriką ir aplan- gi visa širdimi norime, 
kius visas lietuviškas koloni- jungtusi visi Amerikos lietu- i 
jas. viai į bendrą darbą, bet atsad. PLvmouth. Pr. Volianskas

Pirmiausiai noriu atsakyti kyti mes negalėjome nebūdami , 
kas į filmas atėjo? Atėjo tik- įgalioti tų. kurie trukdo bei

delsia susijungimą.
Kada likę Lietuvos partiza

nai deda vienas po kito gyvy
bės aukas už būsimą Lietuvos 
laisvę, kada tūkstančiai trem-

rieji - senieji lietuviai, kurie 
nesigaili laiko, nesibijo paau
koti savo tautiečiams varge.

Ko mes pasigedome — kas 
neatėjo? Daugiausiai trūko 
tų lietuvių, kurie užleido savo tyje skursta neviltyje, man at-

Philadelphia. Sophie Kateiva ; Rhode Island:
kad'1.00: E. Rickuvienė 1.00; J.' Providence, M. Begonienė —

Biržietis 1.00. 2.00.
I West Virginia:
■ Moundsville, V. Vaicekaus-

Pittsburgh. LRKSA nr. 158 kienė 2.00.
kuopa 10.00; J. B. Tamkevi- Wisconsin:

' čius 5.00: A. Lastauskas 5.00;į Beloit, Ant. Ragalski 2.00.
J. Siaudvitienė 1.00; Mrs. E. Milwaukee, VI. Jakučiūnas — 
Superfisky 1.00. ,5.00.

Pittston. Leo Latonick 10.00.į Racine. Joseph J. Gibas 20.00.
Scranton. M. Braukus 2.00; į Sheboygan, BALF nr.

O. Ra- skyrius 168,24.i

kraštą svetimiesiems, kurie bi- rodo, šis piktos valios parody-!^’ 100, O. Pra
josi pamatyti realybėje Lietu- mas nebus ateityje pateisintas. į m_anauskien^ 1
vos kančių, kurie žiūri į Mas- ir vien tik dėl to. kad Ameri- ns 5-00 ♦ ^rs- M. Grud.s
kvą, tačiau bijosi važiuoti pas kos lietuvių visuomenė susijun- 
“tėvą Staliną” pasikaitinti pa- gimo nori ir nekantriai laukia, j 
dų. Antroje vietoje nevisose Gal šiandien toji visuomenė te-' 
kolonijose, o ypač New York bėra pasyvi ir stebi kuom čia: 
apylinkėje mūsų vadovaujan- baigsis, tačiau vienoks ar 1„ , 
tieji veikėjai, lietuvių tautą at- toks užbaigimas arba sujungs, 
stevaujantieji pareigūnai, tei- visuomenę bendram darbui 
kėši ateiti. Čia dar pastebima ba išskaidytą dar daugiau 
sena laisvos Lietuvos ligos pa- dalins, 
seka. Vienas iš juokingiausių

Dabar pravartu prisiminti, o rūšies paklausimų buvo 
kur gi Amerikos lietuviai gau- Bostone, kada vienas 
na lietuviškumo pastiprinimą, tęs lietuvis paklausė: 
kad taip ilgus metus emigraci- ir at Lake Success yra lietu- 
joje liko pa tri jotais? Čia juos vių. kad negali susitarti?” 
gairina: Bažnyčia, spauda, or- Atrodytų, kad negalint susi- 
ganizacijos, parengimai. Baž- tarti, patys pavestieji asmenys, 
nyčia padeda tik tiems, kurie kurie nori susijungimo turi pa

reikšti visuomenei kur guli to
ji piktoji valia, o nedelsti kaip i 
pasaka be galo bereikalingais, 
visuomenės raminimais.

Tik todėl šiandien sunkiau 
su aukomis, kada viena srovi
nė organizacija boikotuoja ki-

Shamokin. Miss Anna Casper 
5.60.

i Shenandoah. J. Zdanauskas 
5.00: P. Mikolaitis 2.00.

, - | Silver Creek. S. Draugenis— 
j 10.00.

ar_ j Susquehanna. Mrs. Russel De 
iS’:Witt 1.00.
is-1

tos 
So. 

susipra-
“Tur būt

Wilkes-Barre. Anna Jendrza- 
jezak 10.00: Michael Zubres — 
5.00.

W. Hazleton, LRKSA nr. 90 
kuopa 30.00.
i------------------------------------------------------------------------------------------------------
i
i patiks, tačiau šių žodžių rašy- 
' to jas turi savyje geriausius 
norus, ir kaip buvęs partizanas 
pasiliks paprastas kovotojas už 
vienybę, kolei mes galėsime 
grįžti į savo tėvų žemę — Lie
tuvą paduoti likusiems kovos 
draugams ranką bei pasimelsti 
prie kritusių draugų ir arti
mųjų kapų.

Vyt. Beleckas

PAIEŠKOJIMAI

į ją ateina ir dar tiek, kiek 
lietuviai kunigai yra lietuviški 
ir moka lietuviškumą skiepyti. 
A.merikos lietuvių spauda yra 
grynai srovinė, organizacinė, 
kuri apima visas pažiūras, vi
sas sroves, visas organizacijas.
Todėl per spaudą šiandien ir tai, kada kelios delegacijos pa- 
išsireiškia visų pakraipų, sro- skirai vyksta į YVashingtoną ir 
vių pažiūros į kitus ir tų sro- parodo mažos tautos susiskal- 
vių tikslai. dymą.

Kadangi j įvairius parengi- Nors šie žodžiai nevisiems

Vaizdas parodo potvynio užlieta New Or- 
loar.s miesto gatvę ir ten vandeny mirkstančius 
busus, automobilius ir trokus. Lietus buvęs toks 
smarkus, kad iškrito 10.78 colių vandens ir užlie
jo visas miesto gatves.
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ŠINKŪNAS, Aleksandras ir 

Stanislovas, iš Joniškio vai 
Šiaulių ap., Chicago.

ŠIRVAITIS, Pranas, kil. iš
Lukšių vai., šakių ap., 
rių km. 

ŠIURKUS, Jonas, iš 
vai., Šiaulių ap. 

SKULČIUS, Juozas,
Šakių ap. gyv. New Yorke ir dainių val, Chicagoje. 
Brooklyne.

OKAS, Juozas, gyvenęs Bub-
i lėliu vai. *

ir PERREY, Adomas ir Gotli-
Vilkaviš-

Piecaitie- LIPSKAS, Domininkas, Bos- 
’tone, iš Seinų ap.
I MAILAITES, Antanina Ki- 
cienė, ir Marcelė Klimienė," iš

. ARLAUSKAITE
nė, Viktorija.

BALUTIS, Ona.
BALUTIS, Jonas, iš Viekš-

; niu vai., sūn. Pranciškaus.
BUDRECKIS, Krizostimas

Raimundas ir seserys Stasė 
Zuzana, iš Sedos par.

! BUTKUS. Antanas, Juozas
Kazys, iš Palangos, vienas gy- bas, ir Paežerių vai., 
verto Baltimorėje. kio a p., gyv. New Yorke.

BUZYTE - Zuikis, Marija, iš PIECAITIENĖ - Arlauskai- 
Simno vai., Alytaus ap., ir vy- tė, Viktorija.
ras Juozas Zuikis. j PIKTURNA, Stanislovas, iš

ČERNAUSKAITE - švabie- ” * ’ *
nė. Elena ir vyras Švabas, Jo
nas. abu iš Nendriniu km.

i ČESNAITE, Ona. iš Kaišia-
I

dori’i vai., gyv. Scrantone, iš
tekę iusi.

ČIULADA, Stasys, iš V evio
vai.

DADURKEVIČIUS, Zr*-nas
ir Juozas ir jn sosito Salado-; 
n;enė. Juzė, iš Liubavo vai.,' 
Marijampolės ap. Yorke,

FILIPOVIČIUS, Ignas ir VIa- džiunaitės ir Juozo Sunelaičio.
Newj RIMKEVIČIUS (Rimkus), 

į iš Antkalniškių km., Plokščių 
vai., Šakių ap., turi farmą.

RIMKUS, (Rimkevičius), Jo
nas, iš Antkalniškių km.. Plok
ščių vai., Šakių ap., turi farmą.

RIŠKUS, Juozas, gim. Ame
rikoje, gydytojas.

ROTE, Jonas, iš Darbėnų v., 
Kretingos ap.

[ RUGENS, Anton, gyv. Hart- 
Juozas, išiford, Conn.
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Stal.'o-

Papilės

iš Ke-

ir 
ir

Kelmės vai.
PRANINSKIEM3, Ona, iš 

Raseinių.
PUKELIENE - Kazlauskaitė, 

Janina, iš Skaudvilės vai., Tau
ragės ap., Chicagoje.

PURMELIS, Pranas, gyv. 
Chicagoje.

RAKAUSKIENE - Slapšytė, 
iš Utenos a p.

RAMANAUSKIENE, 
giminaitė K azės

New 
Gu-

732 
N.Y.

das, iš Raseinių, gyv. 
Yorke.

FRUZE, Ulozas, gyv. 
Flushing Avė., Brooklyn,

GAILAITE, Bronė, iš Vėžai
čių km., Kretingos ap., Gargž
dų vai., gyv. Bostone.

GALINAUSKIS, Kazimieras, 
gyv. VValtham ar Bostone.

GLITAS, Gustavas, gyvenęs 
Elizabeth.

GRIŠKEVIČIUS,
Šilalės, Tauragės ap., gyv. New 
Yorke.

GUDMONAS, Tamošius, iš 
Kelmės vai.

GUDZIUNAITE - Sunelaitie- 
nė, Kazė, iš Betygalos vai., Ra
seinių ap., ir vyras

SŪNELIS - Sunelaitis, 
zas.

JEZERSKAITE, Juze ir 
iš Raseinių, ištekėjusios, 
New Yorke.

JURGELIS, Jonas, iš Eglu- 
pių km., Pajavonio vai. 

siuvėjas 
čius), Brooklyne, 680 
Street.

JUSENAS, Jonas ir 
Ona ir Viktorija, iš Biržų ap.

KAČINSKIS, Jonas ir Juo
zas, Chicagoje.

RUNKAITIS, Jonas, iš Kre
tingos ap., Darbėnų vai.

SAKALAUSKAS, Antanas, 
iš Sintautų vai., sūnus Anta
nas ir duktė Antanina.

i

Juo-

Ona, 
gyv.

$48.
$31.

NARIŲ MOKESČIAI:
Illinots:

Cicero, BALF nr. 14 sk.
Chicago. BALF nr 91 —
Rockford, BALF nr. 85—$38. į viškio ap., 
Springfield. BALF

skyrius $51.
Massachusetts:

71
nr.
nr.

nr. 84

sk.
59,
22.

$17.
$36.
$28.

Atliol. BALF nr.
Haverhill. BALF
Norwood, BALF

Michigan:
Detroit. BALF nr. 76 sk.

New Hampshire:
Manchester, BALF nr. 53 

skyrius $40.
New York:

Brooklyn. EALF nr. 101 sky
rius $4.00.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI: 
Illinois:

Chicago, Elzb. Samienė $102.
New York:

Great Neck. William 
10.00.

Ohio:
Cleveland, BALF nr. 

rius $45.

Vilka- 
(kriau- 
Grand

seserys

ap., gyv. Nev/ 
Kazę Gudžiunai-

Jonas ir žmona

SLADKEVIČIUS.
SMILGAITE, Bronė, iš Kre

tingos ap.
STIRNA, Mikas ir sūnus Jo

nas, Chicagoje.
ŠTRAFELAITES, /na, Ber

ta ir Mina, iš Tauragės vai.
STRECKIS, Paulyna.
SŪNELIS - Sunelaitis, Juo

zas, kilęs iš Kauno ap., gyve
nęs Raseinių 
Yorke, vedęs 
tę.

ŠVABAS,
Čemauskaitė, Elena, abudu iš 
Nendrinių km.

TUMĖNAS, Petras, iš Cbellų 
parap., Rokiškio ap.

URBAITIS, Motiejus. Pra
nas, Barbora ir Elzbieta, iš 
Lukšių vai., Šakių ap.

URMULEVIČIUS, Petras, 
sūnus Petro, kil. iš Lekėčių v., 
Šakių ap.

USONIENE, ir jos duktė 
Kvarinskienė, Petronėlė.

VALANTIEJUS, 
Mykolas, iš Varnių 
goję.

VALUCKAITE,
Plokščių vai., Šakių ap.

VARNAUSKAS, Mateušas ir 
Stanislovas, gyvenę 
Mich., Cardoni Avė.

VEDEIKIS, Bronius, 
žiu vai.

VELIČKA, Petras, iš
gės ap., sūnus Aleksandro, gyv. 
New Yorke.

VELYKIS, Vincas, iš 
ap., ir sūnus Vincas.

VENCKUS, Benonas 
nonas, sūnūs Kazimiero, 
sėdžių vai., Telšių ap.

VENCKUS, Jonas, iš 
polio, gyv. Chicagoje.

VENSLAUSKAS, Jonas ir 
sesuo Magdė, iš Gražiškių vai., 
Vilkaviškio ap.

VENYTE, Agota, iš Plokščių 
vai., Šakių ap.

ZDANAUSKAS, Antanas, 
(sūnus Jono, kilęs iš Worceste- 
ir’io, Mass.

i ŽIURKUS, Jonas, gyvenęs 
(Argentinoje, vėliau persikėlęs 
i į JAV.

ZUIKIS - Buzytė, Marija, iš 
Simno vai., Alytaus ap., ir vy- 
•ras Juozas.

Antanas ir 
vai., Chica-

Zofija, iš

iš

Detroit,

iš Kra-

Ukmer-

Biržų

ir Ze- 
iš Al-

Jana-

SAKALAUSKAS, Jurgis ir 
jo sesuo Ona Sakalauskaitė, 
Kauno ap., Aukšt. Panemunės 
vai., Chicagoje.

SALADONIENE, Juzė, ir 
jos broliai Dadurkevičiai, An
tanas, ir Juozas, iš Liubavo v., 
Marijampolės ap.

SALAGUBIENE, Bugusė, iš 
Kėdainių ap.

SALEMONAVIČIUS, Izido
rius, iš Tauragės ap.

SANDARAS, Jonas ir Sta
sys, iš Tauragės ap.

SČESNULEVIČIUTE, Zofi
ja, gimusi Amerikoje, išvyko iš

KAMINSKAS, Antanas, kil. Vilniaus apie 1927 m. 
Aukštųjų Šančių, Kauno.

, Monika,' iš Subačiaus vai., Panevėžio ap. 
Šiaulių ap., gyv. New Yorke.
KAVALIAUSKIENE - Pet

raitytė, Monika, iš Eržvilko 
vąl., Tauragės ap., gyv. New 
Yorke.

KAZLAUSKAITE - Pukelie- 
nė, Janina, iš Skaudvilės vai., 
Tauragės ap., Chicagoje.

KAZLAUSKIENE, Teklė, iš 
Panevėžio ap.

KICIENE - Mailaitė, Antani
na, iš Šakių ap., New Yorke.

KLIMIENE - Mailaitė, Mar
celė, iš šakių ap., Brooklyne.

KRYPAS, Antanas, iš Sa
lantų vai., Kretingos ap.

KUCKAITYTE, Elena, gyve
nusi Marijampolėje, gimusi A- 
merikoje.

KVARINSKIENE, Petronėlė,
ir jos motina Usonienė.

KYN, Charlie, Brooklyne.

$73.! iš
| KARALIŪNIENE,

Wolf—

38 sky-

iš

VAIKUČIAI PRAŠO 
PAGALBOS

Iš daugelio Vokietijos ir Aus- 
kur šiandien yra 

tremtiniai,
ateina pagalbos šauksmai ir 
maldavimai; tie maldavimai 
daugiausia rodo tremtinių tėvų 
susirūpinimą 
vaikais. Štai

SEKLECKAS, Aleksandras,

SELEIKA, Jonas, iš Šakių 
ap., gyvenęs Prancūzijoje.

SENUTIENE, Mary ir M. 
gyv. Northampton, Mass., ir 
Florence, Mass.

ŠIKŠNYS, i
Šiaulių ap., broliai 
šikšnio.

SINKEVIČIUS.
Lukšių vai., šakių 
Bostone.

Į Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

i
Jurgis, iš Consnlate General of Lithuania 

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

iš Šiaulėnų vai., 
Marcelino

Raštininkas Žiūri Į Ateitį

i
t
i

»

I 
pas Jus galimybė padėti mūsų 
vaikams maisto trupiniu 

šiornis” dienomis kuo nors iš apsirengimo”.

mažaisiais savo 
ištrauka iš vieno ar I

IEŠKO SAVO DĖDŽIŲ
Juozas Palionis iš Radėgalių 

kaimo, Vabalninku valsčiaus, 
Biržų apskrities, ieško savo dė- trijos vietų,
džių, savo motinos brolių — susitelkę lietuviai 

įWaleckų Liongino ir Kastanto, 
sūnų Kazimiero, gim. Lietuvo
je, Gaižiūnų kaime, Vabalnin
ku valšč., Biržų apskrity j.

Jie prieš 1914 m. didįjį karą
iš Lietuvos išvyko į Ameriką, tokio laiško, 
į Boston, Mass. ir ten ženijosi gauto iš prancūzų zonos, Vo- 
ir sukūrė gražias šeimas. Vie- kieti joje:
nas iš Waleckų (Valiackų) yra “Kreipiamės į Jūsų kilnią 
žuvęs apie 1929 m., o antras širdį prašydami materialinės 
ar dar gyvas, nežinau. Atsišau- paramos mūsų vaikučiams, ku- 
kite patys ar kas kitas pra- rie nešdami sunkią ketvirtų 
neškite man Waleckų ar jų metų tremtinio naštą ypatingai ] 
vaikų adresą. Mano adresas:

Juozas Palionis
Stamberg, Jagerhnber Str. 4. 
Uber Munchen. Ober - Bayem.

(13b) U. S. Zone, Germany.
Redakcijos prierašas, šį pa- zinio ir dvasinio sveikatingumo 

ieškojimą iš tremties prisiuntė pareis ir lietuvių tautos ateitis, 
p. G. Gaiiiūnienei, gyv. South kreipiamės į Jūsų geraširdišku- 
Boston, Mass. mą manydami, kad gal rasis

gležniose vaikystės dienose dėl 
kasdieninių nedateklių turi pa
kelti daugybę tiek fizinio, tiek 
dvasinio skausmo. Gerai žino
dami. kad nuo mūsų vaikų fi-

MŪSŲ PENECILINAS JAU 
IŠGELBĖJO VIENOS 

TREMTINES GYVYBĘ
Iš Vokietijos gautas BALF’e 

laiškas, kuriame rašoma:
“Širdingai dėkoju BALF’ui ir 

Amerikos lietuviams už suteik
tą man neįkainojamą pagalbą 
sunkioje ligoje”.

“Sirgau sunkioje formoje pa
sikartojusiu ir su komplikaci
jomis plaučių uždegimu. Padė
tis buvo beviltiška. Dėka Jūsų 
pagalbos — Penecilinas išgel
bėjo mane nuo mirties.”

“Žinau, kur aš einu su savo šeima. Mano dvi mergaitės eina 
į biznio kolegiją, o mano sūnus mokysis inžinierium. Ka>p aš tą 
sąmatą suvesiu, dirbdamas baltakalnieriaus darb?r? Aš tą viską 
planavau per eilę metų ir taupiau Mutual Savings Banke. Aš 
negaunu didelės algos, bet reguliariai padedu į taupymo sąskai
tą. Aš niekad gavęs algą nepraleidžiau neįdėjęs į taupymo są
skaitą per porą metų”.

Tai tiesa, šeimos maloni ateitis priklauso nuo taupumo. Ati
daryk savo taupymo sąskaitą dabar. Žiūrėk sąraše “Savings 
Bank” arba “Institution for Savings” bankų sąraše. Jie visuo
met pažymi Mutual Savings Bankas.


