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Kaip žinome, New Yorke į- 
vyko taip vadinama “Kultūrinė 
ir mokslinė konferencija pa
saulio taikai“. Tai buvo nei 
daugiau, nei mažiau, kaip.ko
munistų propagandos konferen
cija, kurioje dalyvavo iš Mas
kvos atsiųstas bolševikų kom
pozitorius Dimitrij šoštakovič 
su šešiais palydovais, kurių 
tarpe, be abejonės, buvo ir 
NKVD atstovų. Deja, nors ten
ka stebėtis kaip JAV Vyriau
sybė įsileido tuos “taikos apaš
talus“, tačiau newyorkiečiai, 
vis dėlto, jau pažįsta vilkus a- 
vies kailyje. Atvykus “garbin
giems svečiams“ į New Yorką, 
miesto gyventojai, kurių susi
rinko net keletas šimtų, pada
rė prieš bolševikinę delegaciją 
demonstracinę eiseną ir nešė su 
savimi visą eilę gana būdingų 
plakatų.

REFERENCZ

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisia vadintis geru 
Bažnyčios Vaiku.

Vyskupas Ketteieris.
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Iki SMei 130 Transportu 
B Lietum j Rusi h

Vokiečių katalikų laik
raštis “Augsburger Ta- 
gespost”, pasiremdamas 
Vatikano radijo praneši
mu apie nesibaigiančias 
deportacijas Pa b a 1 č i o 
kraštuose, paduoda žinių, 
kad iki šiolei užkaltuose 
prekiniuose vagonuose y- 
ra išvežta: iš Lietuvos — 
400,000 gyventojų, Latvi
jos — 200,000 ir Estijos— 
200,000. Buvę išvežta kai
miečių vyrų, moterų ir 
vaikų — viso apie 130 
transportų.

1941 met. birželio mėne
syje, kaip jau visiems ge
rai yra žinoma, tik per 
du transportu buvo išvež
ta iš Lietuvos į Sibirą 
60,000 mūsų brolių.
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Atominė Bomba Paruošta

Bet jis yra įsitikinęs, kad Atlanto 
sutartį pasirašius ji bus nereikalinga

Plakatų tarpe buvęs vienas, 
ypač būdingas, šoštakovičiui 
patarimas: “Shostakov i c h! 
JUMP thru the WINDOW!”

Taigi, patariama pasekti O. 
Kosenkinos pavyzdžiu. Deja, 
šiam kruvinojo caro kompozi
toriui nėra taip* lengva pasi
rinkti kelią pro langą, nes jį ly
di ir seka budri enkavedistų a- 
kis...

Čia pat kyla klausimas: ko
dėl gi panašioms delegacijoms 
nėra leidžiama nuvykti iš Ame
rikos į Maskvą ir ten laisvai, 
nekliudomai, pamitipguoti, pa
kalbėti. Mat, už geležinės už- 

praitveržtf Ir padaryti pana
šius “eksperimentus”...

Australija Teisia Komunistų
V*

Sydney — Už viešą pa
reiškimą, kuriuo Austra
lijos komunistų vadas pa
žadėjo paramą Rusijai, 
jeigu kiltų karas tarp jos 
ir Sovietų Rusijos, šio 
krašto kompartijos sekre
torius Lawrence Louis 
Šarkey buvo apkaltintas 
išstojimu prieš savo kraš
tą. Federalinio teismo 
specialiame posėdyje jis 
sakė, kad nekaltas, bet vis 
tik turės stoti prieš teis
mą.
~ JUNG. VALSTYBĖS ST ATO 

DAUGIAU BOMBANEŠIŲ

Vaizdas iš ateitininkų gyvenimo Vokietijoje. Konferencija Reino pakrantėj. 
Šiuo metu jau daugelis ateitininkų persikėlė per Atlantą j šią šalį ir jau spėjo 
suorganizuoti ateitininkų - sendraugių kuopeles. Džiugu, kad ateitininkija sto
ja į darbą Dievui ir Tėvynei.

Washington, D. C. — ; žmogaus,
Prezidentas Trumanas, trečiojo karo, 
kalbėdamas naujiems 
nato ir Atstovų Buto 
riams, pareiškė, kad 
nė kiek nesuabejotų 
naudoti atominę bombą viltį ir meldžiuos, kad nie- 
Jung. Valstybių ir demo- kad nereikėtų”, sakė Tru- 
kratijų gerovei, jeigu tik manas. Tačiau, jeigu bū- 
būtų reikalinga. Bet, jis tų reikalinga Jung. Vals- 
sakė, šiaurės Atlanto su- tybių ir pasaulio demo- 
tartis yra padaryta ir ato- kratijų apgynimui, tai ki- 
,minė bomba gal bus nerei- tas klausimas.
'kalinga. Į Atominė bomba ir ka-

Prezidentas Trumanas ras yra pasaulio nelaimė, 
sakė, kad nė vienas kitas Jeigu tik Jung. Valstybės 
kraštas, kaip Jungtinės ir visos demokratinės val- 
Valstybės nepasitarnavo stybės bus nusiteikusios 

savo vykdyti teisingumą, tai

kuris norėtų 
ir prisimi- 

Se- nęs atominę bombą, sakė, 
na- kad jis esąs įsitikinęs, 
jis kad niekad daugiau nerei- 

pa- kės jos vartoti. “Aš turiu

Komunistu Srityse Kinijoje 
Žuvo H Misijon>eriai

Šanghajus — Katalikų 
Hwa Ming žinų agentūros 
atstovas, kun. Charles F. 
McCarthy iš San Francis- 
eo, pranešė, kad komunis
tų užvaldytose Kinijos 
srityse neteko gyvybių 96 
katalikų misijonieriai, ku
rių tarpe ir 12 seserų vie
nuolių.
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Madison, Wis. — Ame
rikos Legionas pasiūlė 
valstijos seimeliui priimti 
įstatymą, kad visi komu
nistai ir bendrai visi 
penktosios koliumnos na
riai turėtų užsiregistruoti 
kaipo _ toki. Nęužsiregis- 
travuaieji tU^fųbūti bau
džiami iki 10 metų kalėji
mo ir $10,000 pinigine pa
bauda.

taikai turėdamas
kontrolėje tą labai pavo- privers ir išlaisvinti pa- 
jingą ginklą.

Jis pasakė kaip jis nu-t
sprendė pavartoti atomi-l9||w0 0A žmoniii tt 
nę bombą Japonijoj. Jis; r_______ w
tą padaręs išgelbėjo 200,-Į Effingham, III. —

vergtas tautas.

i

Kitame plakate “pikietinin- 
kai“ nešė tokį užrašą: “Niet 
Tovarich!” Matyt, New Yorko 
gyventojai jau gerai žino, jog 
bolševikiškus dignitorius nėra 
jau taip lengva išmokinti ang
liškai ištarti kokį nors teigia
mą žodį, todėl jie šoštakovičiui 
ir užrašė rusiškai. Juk anekdo
tas sako, kad konferencijose 
JAV uis. reikalų sekretorius 
Marshalis norėjęs Molotovą iš
mokinti žodį: “Okay”, bet pas 
jį vis išeidavę: “NOkay“...

O gal gi šoštakovičius, kaip 
išlavintas muzikas, ir būtų ga
besnis už Molotovą?...

Gi Amerikos “pikietininkų” 
“niet“, žinoma, ne ką kitą reiš
kia, kaip kad JAV laisvieji 
žmonės nepasirinks kelio vykti 
masiniais transportais į Sibiro 
“kurortus”, todėl tuo reikalu ir 
jo propaganda nėra reikalinga 
tame krašte...

Ir kada gi pasibaigs pasau
ly panašios komedijos, kada, 
pagaliau, pasaulis tikrai supras 
kas yra komunistai ir kada su 
jais pasikalbės taip, kaip -pasi
kalbėjo su naciais ir fašistais?..

Pr. AL

Iš to galima suprasti,Washington, D. C.
Jung. Valstybių oro jėgų kad Jung. Valstybės ne 
vadovybė užsakė pastaty- juokais rengiasi apsigy- 
ti dar 36 didžiausius bom- nimui nuo raudonojo prie- 
banešius, vadinamus B-36. šo — Sovietų Rusijos. 
Bombanešių pastatymui 
bus išleista apie 300 mili
jonų dolerių.

Senatas Pri Va < Europos
Atstatymo Fondo Suma-

Va a •

ris duoda teisę valdžiai 
patraukti teisman visus, 
kurie yra Komunistų par
tijos ir kitų subversyvių 
organizacijų nariais.

Pagal tą naują įstaty
mą gali būti baudžiami 
iki 20 metų kalėjimo visi 
ĮKomunistų.partijos ir ki
tų subversyvių organiza
cijų vadai, o nariai iki 5 
metų.

Raudonieji re n g i a s i 
kreiptis į Aukščiausiąjį 
Teismą, kad tas įstatymas 
būtų panaikintas, nes jis 
esą priešingas Jung. Vals
tybių konstitucijai.

— Šv. 
000 amerikiečių ir 300,000 Antano ligoninėje kilo 
ar 400,000 japonų gyvy- gaisras. Sudegė ir užtroš- 
bių, kurios būtų prarastos ko dūmais apie 80 asme- 
kautynėse. jnų, tarp kurių yra 13 nau-

Jung. Valstybės turi va- jagimių kūdikių.
dovauti taikos įgyvendini-1 Gaisras prasidėjo skal- 
mui, sakė Prezidentas. Jis byklos rūsyje ir greit iš
kalbėjo labai atvirai ir siplėtė visoje ligoninėje, 
draugiškai. Priminė iri Illinois valstijos inspek- 
Wallace, kurtr snorgani-,toriai yra pripažinę, kad 
zavo prieš Trumaną par-.toji ligoninė yra išpildžius 
tiją. Jis sakė, kad nėra'visas saugumo taisykles.

JUNG. VALSTYBES IGNORUO 
JA RUSIJOS PROTESTĄ

Washington, D. C.
VVashington, D. C. —

Jung. Valstybių Kongreso 
j Pinigų Paskyrimo Komi- 
į tetas dabar svarsto pasiū- 
lymą skirti $5,580,000,000 

^Europos atstatymui per 
Laikraščiai ateinančius 15 mėnesių.

praneša, kad Sovietų Ru-i Yra pasiūlymų tą sumą 
sija uždaro visus savo sumažinti. Tačiau Sena- 
konsulatus balandžio 15 tas yra griežtai priešin- 
dieną.

Italijos valdžia dėl to

Maskva Uždaro Konsulatus
Italijoje

Atlanto Sutartis Yra Pasi
žadėjimas Kovoti Prieš U v wzpuoGkį

Roma v v

gas tos sumos sumažini
mui.

Raudonieji Sukilo Prieš 
Ober’io įstatymu

Baltimore, Md. — Kaip 
žinoma, ]

Kaip Gyvena Lietu
viai Frėiburge

Freiburge lietuviai atsirado 
1944 metais atvežti darbams 
arba priversti pasitraukti nuo 
bolševikų teroro. Nacių valdy
mo laikais čia jie buvo privers
ti dirbti įvairius sunkius ir pa
vojingus darbus. 1944 met. lap
kričio mėnesyje laike miesto 

» bombardavimo čia apie 10 lie
tuvių žuvo. Iniciatyva kleb. Jo
no Petrėno ir komiteto pirm, 
adv. Myk. Varaniaųs miesto 
kapuose yra statomas žuvu- 
siems paminklas, pagal projek

tą išgarsėjusio tremtyje Lietu
vos dailininko Jonyno.

1945 met., po nacių kapitu
liacijos, Freiburgo lietuviai bu
vo UNRRA globojami, kolei ji 
veikė. Prancūzų karinė admi
nistracija su DP. asmenimis el
gėsi žmoniškai, nes ir patys 
buvo pergyvenę vokiečių žiau
rią okupaciją. Todėl DP. buvo visai nesijaudina. Galimas 
apgyvendinti buvusiuose nacių dalykas, kad raudonosios 
butuose ir jaunuomenei buvo Rusijos konsulatų parei- 
leista Studijuoti, ar baigti jau gūnai nepasitamavo Sta- 
pradėtas stadijas, Freiburgo u- linui taip,. kaip jis norėjo,
niversitete. Italija prisidėjo prie Šiau- jau

Prasidėjus emigracijai, pra- rėš Atlanto Sąjungos, tai seimelis priėmė ir guber- 
deda jau ir iš Freiburgo išemi- Maskvai nereikalingi a- natorius pasirašė taip va- 
gruoti į Venecuelą, Angliją, gentai tame krašte. dinamą Ober’io bilių, ku-
Australiją ir Jungtines Valsty
bes. Iš Freiburgo į USA jau 
yra kviečiama komisijon apie 
20 mūsų tautiečių. NCWC at
stovas p. Murray prie emigra
cinės stovyklos Rastatt’e tam 
tikram skaičiui lietuvių paža
dėjo nevardines garantijas į 
U.S.A. su sąlyga, kad jie turės 
vienerius metus dirbti žemės ū- 
kyje. Į Kanadą irgi neužilgo iš
vyks apie *20 lietuvių.

Emigracijai pasirenkama tik 
jauniausius ir stipriausius vy
rus, nes platesnė emigracija tik 
dabar prasidėjo, ir yra iš ko 
pasirinkti. Daugelis net ir iš 
tų, kurie turėjo darbo ir buto 
garantijas į USA, vyksta į ten, 
kur greičiau pasitaiko išvykti, 
nes visiems skurdus ir be pras- 
miškas gyvenimas stovyklose 
be galo įkyrėjo.

Antanas Čepulis.

Grafenwoehr, Vokietija 
Čia įvyko didžiausia Jung. 
Valstybių ginkluotų jėgų 
demonstracija, minint Ar
mijos Dieną.

Gen. Lucius D. Clay pa
sakė reikšmingą kalbą. 
Jis pažymėjo, kad šiaurės 
Atlanto sutartis reiškia 
pasižadėjimą kovoti prieš 
užpuoliką. “Mūsų krašto 
tvirtas nusiteikimas yra 

Marylando ko™ti dė! žmonijos Jais-

rė užbaigti savo darbą ir 
Valstybės Departamentas tą organizaciją likviduoti, 

, kad Jung. Vals- pinigų likučius pervesti 
tybių valdžia oficialiai ig-j kitoms pašalpinėms orga- 
noruos Sovietų Rusijos ’nizaci joms, 
protestą prieš 
lanto sutartį, 
kymo Rusijai 
neduos.

Valstybės 
Dean Acheson jau yra pa
sakęs užsienio ministe- 
riams, kad Sovietų Rusi
jos protestas neturi jokio 
pagrindo, nes pasirašytoji 
Šiaurės Atlanto Sutartis 
yra tik apsigynimo sume
timais padaryta.

praneša,

Šiaurės At- 
Jokio atsa- 
nedavė ir per šią organizaciją buvo j išleista nuo karo nukentė-

kraštams apie 4 
bilijonai dolerių, kurių 
tarpe daugiau, kai 2 su 
puse bilijono dolerių buvo 
Amerikos įdėta. Daugiau
sia pašalpos iš šios orga
nizacijos gavo Sovietų . 
Rusija ir jos satelitai.

Pranešimas parodė, kad

sekretorius

UNRRA savo šalpą DP 
buvo nutraukusi nuo lie- 

■pos 1 d. 1947 metais, pra
dėjus veikti IRO tremti
nių šalpos organizacijai.

vės”, sakė gen. Clay.
Armijos Dievą buvo pa

minėta ir kituose kraš
tuose. Trieste net 30,000 
dalyvavo parade.
Viesulus Šešiose Valstijose

Trečiadienį, balandžio 6 
d. viesulas palietė 6 vals
tijas, būtent, Massachu- 
setts, Maine, New Hamp
shire, Vermont, Connecti- 
cut ir New York. Sniegas, 
lietus, ledai ir smarkus 
vėjas padarė daug nuos
tolių.

Užgyrė Atianto Paktu
Ottawa — Kanados par- 

mentas kovo 28 d. užgyrė 
šiaurės Atlanto Pakto 
principus 149 balsais prieš 
2. Tie principai dabar pa
tiekti senatui, o pati su
tartis po pasirašymo Wa- 
shingtone, bus patiekta 
parlamentui ratifikuoti.

i

Jung. Valstybės Reikalauja 
Jungtiniu Tautų Ištirti 

Kardinolo Mindszenty Bylą
Lake Success, N. Y. — 

Jung. Valstybės pareika
lavo, kad Jungtinių Tau
tų generalis susirinkimas 
ištirtų Kardinolo Mind
szenty, Vengrijos Primo, 
nuteisimo bylą, 
protestantų ministerių by
las.

Jung. Valstybes parėmė 
Britanija ir Kanada ir 
pareiškė, kad tai yra tai
kos sutarties laužymas.

Sovietų Rusija griežtai

protestuoja prieš tokį pa
siūlymą, nes tai esą Ven
grijos vidaus reikalas.

Per visą dieną ginčijosi 
— už ir prieš, bet kol kas 
nieko nenutarė. Balandžio 

ir taipgi 8 d. bus duota proga kal
bėti Sovietų Rusijos at
stovui. Lenkijos atstovas 
jau kalbėjo tuo klausimu, 
ir, suprantama, kalbėjo 
taip, kaip Rusija 
nes Lenkija yra Rusijos 
kontrolėje.

nori,

Washington — UNRRA 
centrinis komitetas nuta-

Lietimų Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
- 1 y —

šeštadienį, balandžio 9 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENI LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

* Sekmadienį, bal. 10 d., 9 vai. rytą iš WV0M sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą. 

Kalbės Benvenutas Ramanauskas, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN’ RADIO HOUR

366 W. Broadwav So. Boston 27, Mase.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 7-1448

/
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Ar Atlanto Paktas Sustiprins 
Taiką, Ar Pagreitins Karą?

>

tatataMtata
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Rašo "Darbininko" Korespondentas 
Vokietijoj St. Devenis

Popiežiaus minėjimas Toronte

Atlanto paktas tampa 
kūnu. Atlanto paktą pasi
rašiusios valstybės susi
būrė į galingą sąjungą, 
kad bendromis pastango
mis galėtų apsiginti už
puolimo atveju. Nereikia 
daug aiškinti, jog Atlanto 
paktas yra galinga karinė 
sąjunga, kurios uždavinys 
ne ką nors užpulti, pa
vergti, bet užpuolimo at
veju apsiginti. Jei sovie
tai nebūtų vartoję agresi
jos ir nepavergę visos ei
lės kraštų, Atlanto pak
tas būtų visiškai nereika
lingas ir apie jį niekas ne
kalbėtų. Dabar, kai sovie
tų agresijos akivaizdoje 
atsirado šis paktas, sovie- dabar, kol Europa dar ne- 
tai neriasi iš kailio ir visa 
gerkle šaukia, kad Atlan
to paktas turi tikslą pulti 
Sovietų Sąjungą. Maskvos 
“Pravda” Atlanto paktą 
pavadino “Atlanto agresi
jos paktu”. Sovietai pyks
ta, kad jų agresijos grės
mėje laisvosios pasaulio 
tautos susijungė 
kėslams Europoje ateina 
galas. ’ ,
AK TAIKA SUSTIPRĖJO, 

AK KARO PAVOJUS 
PADIDĖJO?

Ar Atlanto paktas su
stiprino taiką, ar padidino 
karo pavojų, šiandien 
klausia ne vienas. Atsako
ma ir vienaip ir kitaip. 
Vieni mano, jog Atlanto 
paktas taiką sustiprino ir 
karo pavojų pašalino ar 
bent atitolino iki sovietai 
pasigamins atominę bom
bą. Atlanto paktas sovie- jog diskusijos buvusios la-

tams parodęs, jog agresi
jų laikai pasibaigė. Jei 
sovietai greito karo neno
ri, jie dabar turės nurim
ti, nors kurį laiką dėl “fa
naberijos” gal ir patriukš
maus. Kiti sako, jog At
lanto paktas karo pavojų 
ir padidino ir priartino. 
Esą, sovietai vis tiek sie
kia karo ir per jį pasauli
nės revoliucijos. Kol Eu
ropa buvo “palaida bala", 
tol sovietai kariauti ne
skubėjo, bet kai pamatė, 
kad mulkinimais nieko 
nebelaimės, kad Europa 
kasdien stiprėja ir po me
tų sovietų nebebijos, so
vietai gali pradėti karą

I

įįį?
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ir jų

apginkluota. Ir vieni ir ki
ti pranašautojai sutaria, 
jog kiekvienu atveju At
lanto paktas yra geras da
lykas: jei sovietai karo 
nenori, bet tik šiaip pa
saulį baugina, tai dabar 
bauginimų gadynė jau pa
sibaigs, bet jei sovietai y- 
ra aiškiai apsisprendę už 
karą, tai jų karo niekas 
nesulaikys, ir tada ge
riau tegul karas būna da
bar.

Šitais 
įdomios 
Anglijoj 
listų sąjunga Londone pa
kvietė žymiausių laikraš
čių redaktorius padisku
tuoti klausimą, kaip At
lanto paktas paveiks to
lesnę tarptautinės politi
kos raidą, šveicarų “Bas- 
ler Nachrichten” praneša,

klausimais labai 
diskusijos buvo 

Užsienių žurna-

 Pfy
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Tarėsi Lietuvių Katalikų Akcijos Reikalais.— J. E. vyskupas Vincentas Brizgys peržiūri A- 
merikos Lietuvių Katalikų Akcijos Fondo statulą, kuris buvo priimtas ALRKF-jos 30-toje kon
greso išrinktų direktorių susirinkime 1949 m. kovo 23 d. “Draugo” name, Chicagoje; šiame susi
rinkime nutarta pravesti ALRK Fondo vajų ir jį pradėti balandžio 18 d. Iš kairės į dešinę žiū
rint sėdi: kun. K. Vasys, Kunigų Vienybės pirmininkas, Aušros Vartų parapijos klebonas, 
Worcester, Mass., ir Fondo direktorius; J. E. vyskupas V. Brizgys; prel. Jonas Balkūnas, Fondo 
pirmininkas ir ALRKF dvasios vadas. Stovi: kun. Dr. J. Prunskis, ALRKF centro valdybos na-. 
rys; Stasys Pieža. ALRKF pirmininkas ir Fondo narys; kun. Jonas Jančius, MIC., TT. Marijoų 
provincijolas; Leonardas Šimutis, ALRKF ir Fondo sekretorius; kun. Dr. Juozas Vaškas, MIC., 
T.T. Marijonų Kunigų Seminarijos rektorius; kun. Ig. Albavičius, ALRKF ir Fondo iždininkas.

KVIETIMAS KONCERTUI

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vaniu — “Atlaidų 
šaitmis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirė 
gruodžio 26 d.. 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį. Tėvui Kazimierui pri
siminti. “Darbininkas“ pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti. kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtas metų tveriąs pa
minklas, kurio net žiaurūs bolševikai 
mindžiodami jo kapą nepajėgs sunai
kinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
ilgio. 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidčju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

366 H esi Broaduay South Boston 27, Mass.

"Darbininko” Administracijai:— 
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas ................................,..........................................
Adresas.................. ............................................................

bai įdomios. Daugumas 
redaktorių pasisakę, jog 
Atlanto paktas karo pa
vojų greičiau padidino ir 
priartino, nes, jų many
mu, sovietai yra apsi
sprendę už karą. Sovietai 
gali smogti anksčiau negu 
Atlanto paktui “išdygs 
dantys”, tai yra iki Euro
pa dar nebus apginkluota. 
Tai esąs vienintelis sovie
tų karo šansas. Kritiška
sis momentas ateisiąs per Į kurį nueiti bus tikrai verta! 
9-12 mėn., kada sovietai 
galutinai įsitikins, kad. 
Atlanto paktas tampa kū-j 
nu ir Europos apginklavi-'į 
mas eina pilnu tempu. Tik' 
keli redaktoriai pasisakę į 
už tai, kad Atlanto paktas;

■ karo pavojų pašalinęs, nes į 
jie netikį, kad sovietai no-! 
retų karo. Jie karo baimę! 
esą sukėlę dirbtinai, nesi 
savo gąsdinimais jie daugi 
yra laimėję ir taip norėję 
dar daugiau laimėti.

Palauksim - pamatysim.! 
Europoj manoma, jog! 
svarbu žinoti, kaip sovie-' 
tai reaguos tada, kada 
paktas bus pasirašytas. 
Spėjama, jog sovietai de
monstratyviai atsisakys 
karo metu sudarytų su
tarčių su Anglija ir Pran-į

LIETUVIU RADIO VALANDOS
š. m. balandžio - April 24 d., 3:30 vaL po pietų, 

z Jordan Hali, Boston, Mass.
Vyrai — moterys amerikonai! 
Kviečiu jaunus ir senus maloniai 
Darbininkus ir baltkalnierius, 
Visus vaizbūnus ir biznierius
Dievo paukštelius, nutūpusius mūs žemėj, 
Ir visus, kūnų čia aš nepaminėjau,
Kviečiu į Radio Valandos šaunų koncertą

•?

Jei tu nuo gyvenimo esi pavargęs 
Žmona tave bara parėjus iš darbo 
Ar šiaip kokią slogą pagavęs ant vėjo 
Ir Sveikatėlė šlubuot vėl pradėjo, ’ 
Nueik į koncertą, ten tave pagydys 
Už dolerį — kitą tu sielą atgausi 
Atjaunins tau širdį, praskaidrins tau protą 
Ir vėl būsi sveikas, bėdų nebejausi. 
Dainas ten išgirsi iš tėviškės klonių 
Kur tu kūdikystę praleidai malonią

Primins tau, kaip vasarą tėvų pastogėj 
Tu basas po pievas linksmai bėginėjai 
0 rūpesčių jokių tada neturėjai.

Jei Dievo likimas užgimt tau čia lėmė 
Ir savo tėvų žemės tu neregėjai 
Ateik į koncertą ten tu pamatysi 
Kaip šoko, dainavo tavo bočių žemėj. 
Už dolerį ar kiek kitus pažiūrėsi 
Save gi parodyt taip pat neprošalį. 
Tu sielą atgausi, o doleriai tavo 
Lietuviškam darbui padėti daug gali!

cūzija, nes sovietai Atlan-^81113 P8?**.... 
to paktą laiko nukreiptu) I Vilnių aukštaičiai
prieš juos ir nesuderina-j į Vihuu žemaičiai
mu su anomis sutartimis. J Vilnių visa Lietuva.

IĮ koncertą eikite vyrai! 
---------------- Į koncertą eikit draugai!

Ten dainą išgirsi 
Atgausi ten širdį 
Skambės ten Lietuvių daina. (2 kart).

. Kvieslys.

Jo šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII 50 metų kunigavimo 
auksinis jubiliejus Toronte bu
vo paminėtas iniciatyva veik
laus ir energingo šių metų Pa
rapijos Komiteto. Iškilmingose 
pamaldose buvo aiškiai žymu 
tikinčiųjų gausumas. Neperdi- 
džiausia Toronto katalikų lietu
vių bažnyčia buvo perdėm per-h 
pildyta. Pažymėtina, kad labai ] 
daug tikinčiųjų ėjo prie šv. Sa- i 
krąmentų Jo šventenybės in- | 
tenciją priimdami šv. Komuni- 1 
ją. Pamaldų metu bažnyčioje i 
dalyvavo tuo metu apsistojęs ■ 
Toronte Lietuvos Išlaisvinimo 
Vykdomojo Komiteto tarybos 
pirmininkas p. V. Sidzikaus
kas. Pamaldos praėjo nepapra
stai pakyloje nuotaikoje. Pa
rapijos choras, vadovaujamas 
darbštaus vargonininko, p. A. ; 
Narbuto, tikrai meniškai ir ; 
šventės nuotaiką pagaunančiai 
užpildė giesmes, ir, ypač pa
maldomis baigiantis, torontie- 
čius žavinčiąja “Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį“ 
ir “Petro Laivas“. Pamokslo 
metu buvo ypač ryškiai iškelta 
sugretinimo mintis tarp Kat. 
Bažnyčios ir mūsų tautos. Kad 
ir viena ir kita visais laikais 
yra daug kentėjusi ir kad abi 
visada ieško išganymo, stipry
bės ir pergalės Kristaus atpir-Į 
kimo Kryžiuje. Kaip Kat. Baž
nyčia per audras ir visada pa
sitikėdama Kryžiumi, yra lai
mėtoja, taip ir Lietuvių tauta, 
lietuviškojo Rūpintojėlio laimi
nama, išeis savo aspiracijų ir 
siekimų laimėtoja.

Po pietų šv. Pranciškaus sa
lėje įvyko Popiežiui Pijui XII 
paminėti iškilminga akademija, 
sutraukusi labai daug katak- 
ldškesios lietuvių visuomenės. 
Akademiją sumaniai pravedė 
Parapijos Komiteto^ narys J. 
Žaliaduonis. Minėjimas pradė
tas Popiežiaus himnu. Turinin
gą paskaitą iš Pijaus XII gy
venimo ir jojo ’ veiklos skaitė 
Adolfas Bajorinas. Šis jaunas, 
energingas ir labai daug vilčių 
teikiąs jaunosios katalikų kar
tos visuomenininkas, ugningais 
ir giliais apibudinimais nušvie
tė kilniąją šių dienų Katalikiš
kojo pasaulio Bažnyčios Vy
riausiojo Vado asmenybę, jojo 
darbus Bažnyčios ir viešame 
tautų sutaikinimo darbe. Pas
kaita buvo tikrai įdomi!

Meninė dalis buvo labai su
dėtinga ir, atsižvelgiant į laiko 
momentą ir minimą asmenį, 
prasmingai rimta. Daug nuo
širdumo ir sielos ypač įdėjo to- 
rontiečių mylima solistė p. šče- 
paučienė, kuri savo šeštame iš
pildomųjų religinių dalykų, 
Šuberto “Avė Maria’* pasiekė

4

kulminacinį punktą. Iš klau
sančiųjų tylios ir susikaupimo 
aiškiai buvo matyti ir galima 
jausti, kokią pagarbą ir padė
ką jie reiškė šiai kilniojo baž
nytinio meno reiškėjai. Daug 
susidomėjimo sukėlė publikoje 
ir p. Onnto, berods, pirmakar- 
tinis Toronte viešas pasirody
mas scenoje. Šis Valstybės O- 
peros solistas iš Nepriklauso
mybės laikų žada ir ateityje 
gyvai pradėti reikštis visuome
nėje savo gražiu balsu. Abiems 
solistams akompanavo p. A. 
Dvarionas.

Visuomenė gyvai reagavo į 
torontiečiams pažįstamojo ok
teto pasirodymą, kuris šiuo me
tu išpildė keletą giesmių ir dai
nų. Oktetas turėjo net keletą 
kartų pasirodyti scenoje, nes 
aktyvi publika vis kvietė jį pa
sirodyti... Oktetui vadovauja 
V. Verikaitis.

Meninės dalies pertraukos 
metu reikšmingą žodį tarė jau 
antra savaitė Toronte viešįs di
delis jaunimo prietelius Dr. J. 
Leimonas. Jis pats būdamas 
asmeniškai gili asmenybė, kaip 
tik ir visuomenei iškėlė didžią
ją reikšmę krikščioniškųjų 
principų šių dienų besiblaškan
čiam pasauliui. Atrodo, kad 
kalbėtoją lietuviškoji toroptie- 
čių visuomenė tiksliai suprato 
ir ji yra nusistačiusi aktyviau 
pasireikšti krikščioniškos dok
trinos ugdyme ir ateityje.

Gražiai klausytojus nuteikė 
ir meniškas užpildymas p. V. 
Kastyčio deklamacijų. Ypač su 
nepaprasta rimtimi salėje buvo 
išklausytos Kastyčio artistiš
kai su išgyvenimu perskaitytos 
ištraukos iš lietuvių partizanų 
laiško popiežiui Pijui XJL

Akademijos užbaiga buvo 
apvainikuota 
vadovaujamo 
skambiomis 
skambik per 
Lietuvos” — ir daugeliu kitų 
meninių dalykėlių. Akademija 
buvo baigta Lietuvos ir Angli
jos tautiniais himnais.

Bendrai, Pijaus XII minėjimo 
. akademija gerai pavyko. Dide

lis už tai nuopelnas priklauso 
Parapijos Komitetui, išpildžiu- 
siems programą kalbėtojams 
ir menininkams ir chorams, 
taip pat ir rūpestingiems tvar
kos palaikytojams Toronto 
skautams.

Atrodo, kad Toronto lietuvių 
visuomenė panašių kultūrinių 
akademijų labai pageidautų ir 
ateityje, ypač gyviau ir išsa
miau supažindinti visuomenę su 
krikščioniškosios sociologijos 
problemomis ir socialinio klau
simo ugdymu.

Stepas Laukaitis.

parapijos choro, 
A. Narbuto, 

meliodijomis: “O 
amžius, vaikams

t

Į

Iškilmingai Minėj# Armijas 
Dieną Bramtree,

Old Colony Gas Company
Gas Is The Better Fuel

/ t
Massachusetts

VVashington, D. C. — . 
Balandžio 6 d. buvo skir
ta Armijai. Ta diena pa
minėta paradomis ir susi
rinkimais.

Jung. Valstybių armija 
minėjo tą dieną ne tik sa
vo krašte, bet ir Europo
je. Vokietijoje buvo su
rengtos parados ir susi
rinkimai. Sovietų Rusijos 
atstovai dalyvavo tuose 
susirinkimuose, bet Rusi
jos laikraščiuose nei per 
radio nepasakė, kad jie 
ten buvo. Vadinasi, slėpė 
nuo savo gyventojų, kad 
“proletarų” valdžios at
stovai sėbrauja su 
talistais.
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CANNET • FLUE INC.
Wholesalers of

Phimbing and Hcating Supplies l ,
74 River St., Rutland, Vt.
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SEARS, ROEBUCK and CO.

Pirkite-pas Scars ir sutaupykite

539 Nortb St. PiltefieM, Mass.

BANK
BURLINGTON SAVINGS

BURLINGTON, VERMONT

“Narys Fedcral Deposit Insurance Corporalion”
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BAINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. ABSOCIATION OF LABOS 
E»ter»d m aecond-elaM matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boeton
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Aeceptanee for mailing at •pečiai rate of poetage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authotized on July 12, 1918.
BUBSCRIPTION KATES

Domestic yearly___________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly_____________ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama ----------------  >5.00
Vien* kart savaitėje metanu _  $3.00
Užsieny metams ___________  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOuth Boston 8-2680

Ateitininkai Amerikoje
Atvykusieji iš tremties lietuvių katalikų vadai 

pradėjo skiepinti Amerikos inteligentijoje savo nu
mylėtos organizacijos — Ateitininkų — pradus. Vie- 
nur-kitur čiupinėja atitinkamą jiems dirvą, ir teko 
nugirsti, kad kai kur jau pavyko suburti vieną kitą 
kuopelę. Tuo būdu, tas Katalikų Akcijos židinys — 
Ateitininkija — gal įleis savo šaknis Amerikos lie
tuvių išeivijoje. Dieve duok, kad prigytų.

Tačiau dėl dirvos tinkamumo tenka nemažai su
sirūpinti ir gerai apsižiūrėti. Dalykas toks, kad vyks
tantieji Amerikon tremtiniai negalėjo iš tolo tiksliai 
atspėti visų išeivijos gyvenimo savybių. Iš senoviškų 
į Ameriką pažiūrų jie daug kuo jau buvo nusikratę. 
Nebetiki, kad aukso kraštas. Jau patyrė, kad čia ir 
inteligentams tenka dirbti juodas darbas, kad čia 
klasių kaip įr nėra ir vyrauja ne koks ponas - aristo
kratas, bet vidurkinis žmogus. Taip pat kai kurie pa
tyrė, kad čia sunku gauti darbas, ypač katalikų va
dams. Jie sielojasi, laužo galvas, dėlko taip yra? Gal 
katalikai nepaslankūs, neapsukrūs, neryžtingi? Var
gu. Vėliau jiems teks patirti, kad čia visai kita prie
žastis: katalikų vadai boikotuojami vien dėlto, kad 
jie katalikų vadai. Kas nors varo prieš juos gerai su
planuotą pašnabždu vajų...

Ši pastaba gal daug ką nustebins. Taip, tai nuos
tabus reiškinys. Deja, jis yra realus, ir daug kam ten
ka gyvenime su juo susidurti.

Tačiau dar nuostabesnį reiškinį sudaro mūsų iš
eivijos tipai — čia gimusių lietuvių amerikiečių ir da
linai seniai iš Lietuvos atvykusių ir Amerikos aplin
koj nusistovėjusių lietuvių. Šie pastarieji toli gražu 
nebe tokie kaip nepriklausomoj Lietuvoj išsiauklėję 
lietuviai. Mūsiškiams išeiviams daug kas svetima iš 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimo. Jiems, ypač iš 
varguomenės kilusiems, tebestovi akyse cariškos Lie
tuvos kumečių bei bernų skurdas. Savo vaikams jie 
įskiepino vien Lietuvos piemenų gyvenimo vaizdą. 
Jei kai kuriems čia pramokusiems skaityti pirmiau
siai į rankas pakliuvo komunistų spauda, tai pigiai 
suprantama, iš kur atsirado tiek vienpusiškai nukry
pusių, tamsių komunistinių fanatikų...

Tačiau būtų netikslu ir neteisinga nepabrėžti, 
kad stambi išeivių didžiuma yra geri katalikai ir su
sipratę lietuviai, bet jie jau gerokai sentelėję ar visai 
pasenę žmonės. Ar jie tinka į Ateitininkų kandidatus 
— ne man spręsti. Gal kaip sendraugiai? Bet jeigu 
jie Ateitininkais nėra buvę ir inteligentais nesiskaito?

Tad svarbiausia Ateitininkams medžiaga tai čia 
gimusieji intelektualai — studentai ir jaunesnieji pro- 
fesijonalai. Kiek jie priimtini — tesprendžia patys 
Ateitininkų organizatoriai, kai arčiau su jais susipa
žins. Gal kai kuriuose su žiburiu atras lietuviškai ka
talikiško idealizmo kibirkštėlę. Pasirodo, kad tokių 
galimybių esama, nes yra žinių, kad Ateitininkų ide
alai šen bei ten jlu pradeda užsimegzti.

Iš viso, Ateitininkų vadams teks apsiginkluoti 
begaline kantrybe ir pasiruošti įvairių įvairiausiems 
kliuviniams ir nusivylimams. Tačiau, Lietuvoj ir 
tremtyje užsigrūdinę kančių ir pasiaukojimų mokyk
lose, išėję kraujo ir ugnies universitetus, Ateitininkų 
vadai eis prie savo tikslo, ir galima tikėtis, kad kai 
kuriose Amerikos kolonijose įgyvendins kilnų, gar
bingą Ateitininkų šūkį: “Viską atnaujinti Kristuje”.

K.

I
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Vertė A. Maceina.
VARPAI SKAMBA

Sovietai Žvangina GinklusRašo "Darbininko" Korespondentas Vokietijoj St. Devenis

vokiškas markes. Dauge
lis tremtinių visai neturi 
pinigų ir dėl to jų bylos 
užkliūva, (c) C.I.C. ar ka-' 
riška policija ištiria kan
didato ištikimybę; tas už
trunka apie pora savaičių, 
(d) Visus dokumentus su
tvarkyti konsulatuose pa
prastai ima dvi su puse' 
savaičių. Pasitaiko, kad 
tvarkant dokumentus rei
kia vokiečių policijos pa
liudymų ir rankų pirštų 
nuospaudų, tuo. atveju 
tremtinio byla gali užsi
tęsti nuo 2 iki 10 savaičių, i 
Ne kiekvienam tremtiniui 
reikia tokių paliūdymų, 
nes kur stovyklose yra sa
va policija, tie formalu
mai atliekami per porą 
dienų, (e) Sveikatos pa-

SILUETAI. (Ateitininkų Federacijos vadas prof. tikrinimas dabar jau ge- 
Damušis ir stud. Ateitininkų Dvasios vadas kun. Pik- rokai pagreitintas, nes a- 
tuma). Prof. Damušis jau veikia šioje šalyje. įPart iš Amerikos pasiųstų,
------------------------------------------------------------------- [gydytojų dabar įtraukti 

gydytojai tremtiniai ir 
vokiečiai. Dažnai pasitai
ko, kad gydytojai tremti
nius nesiskubina patik
rinti, kelioms dienoms ir 
net savaitėms atideda ga
lutiną jų sveikatos ištyri
mą. Be to, pastebėta, kad 
vokiečiai ir tremtiniai gy
dytojai dažnai sudaro 
daugiau visokių kliūčių, 
negu amerikonai. Tačiau 
atmetimų dėl sveikatos y- 
ra labai mažai — tik apie 
5%. Iš šių davinių matote, 
kad kol tremtinis pereina 
visą procedūrą užtrunka 
apie 120 dienų, o kartais 
ir ilgiau.
— Ar numatoma 

nors daryti pašalinti 
kurias kliūtis?
— Taip, numatoma, 

to ir turėjome šį susirin
kimą, kuriame be mūsų, 
dalyvavo ir katalikų imi
gracijos atstovas Mr. R.

. Disco, kuris specialiai bu- 
> vo nuvykęs į Vokietiją ke
lioms savaitėms ištirti 
reikalus vietoje. Jis davė 
keletą 
darbo

I Komisionieriai sutiko pa- 
j naudoti visas priemones
Į _ _______ XXI__X± — —_ --.-J." !
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BALF Pirmininkas - Lietuvių 
Tremtinių Reikalais

Pasikalbėjimas su D. P. Komisija; Daromi žygiai pasku
binti imigraciją; Kas ir kiek atvyksta; BALF veikla 

• Amerikos valdžios užgirta.K
v •

pastebėjo pirmininkas, — 
Kaip tik tuo reikalu Wa- 
shingtone turėjom net ke
lių valandų diskusijas su 
federalinės valdžios pas
kirtais D.P. Komisijos na
riais: Ugo Carusi, Harry

BALF pirmininkas kun. 
dr. Juozas B. Končius, ku
ris kartu yra direktorius 
National Catholis Resett- 
lement Council ir Coope- 
rative for American Re- 
mittances to Europe
(CARE), šiomis dienomis N. Rosenfield ir Edward 
įvairiais šalpos ir imigra- M. O’Connor, jų raštinėje, 
cijos reikalais lankėsi Pasirodo, kad yra per 
Washingtone. Grįžęs suti- daug įvairių formalumų; 
ko pasidalinti savo įgyto- jų dėka, nuo aplikacijos 
mis žiniomis su Amerikos patvirtinimo Washingtone 
lietuvių spauda. Jūsų ko- dienos (nuo bylos nume- 
respondentas ta proga rio išdavimo) iki tremti- 
pirmininko paklausė: nys gauna Amerikos Kon-
— Kodėl D.P. imigracija šulo vizą, užtrunka apie 

į Jungtines Amerikos Vai- 120 dienų.
stybes eina tokiu 
tempu ?
— Geras klausimas,

džiais niekas nebetiki ir 
kad Stalino “taikos ofen- 
syva” visiškai nepasisekė. 
Laisvasis pasaulis pradė
jo organizuotis, ir tas ei
na Sovietų Sąjungos ne
naudai. Marshallio planas 
pradėjo Europai atsigauti 
ūkiškai, o Atlanto paktas 
Europą sustiprins kariš
kai. Spaudos žiniomis, po 
metų Europos Atlanto 
pakto valstybės jau bus 
taip apginkluotos, kad ir

Ietu — Kame tie formalumai 
pasireiškia?
— Iš komisionieriij pa

reiškimų paaiškėjo štai 
kas: (a) kai garantijos 
davėjas išpildo aplikaciją, 
iki ji pasiekia Washingto- 
ną ir gauna komisijos pa
tvirtinimą — užtrunka 
savaitė laiko, (b) Kita sa
vaitė praeina iki įgalioti
niai Europoje gauna pra
nešimus; kol įgaliotiniai 
susisiekia su tremtiniu ir 
jį apklausinėja, praeina 
kita savaitė ar net dau
giau. Jeigu tremtinys pa
vyzdžiui, neturi vedybų

sovietai šitais manevrais nori gąs-Pavasarėjant 
Vokietijoj pradėjo žvan
ginti karui paruoštus gin
klus. Jie trumpai paskel
bė, jog sovietų valdomoj 
Vokietijos dalyje jie ruo
šia pavasarid manevrus. 
Dabar jau visiškai paaiš- šitie 
kėjo, jog sovietų Vokieti- nepavirs tikru karu? Bal- 
joj ruošiamieji manevrai sų yra visokių, bet visų 
bus tokios didelės apim- vieningai pripažįstama, 
ties, kokių Vokietijoj po kad dabartinė padėtis yra 
karo iš viso nėra buvę, daug labiau įsitempusi, 
Kadangi sovietų manevrai negu Berlyno blokados į- 
vyks amerikiečių ir anglų vedimo metu. Dabar so- 
valdomų Vokietijos sričių vietai galutinai pamatė, 
pasienyje,' tai darosi vi- kad jų apgaudinėjimo ga- 
siems aišku, jog sovietai dynė pasibaigė, kad jų žo-

«... ..................................■......••• — ......................
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dinti savo karo meto są
jungininkus, kurie kare 
išgelbėjo Sovietų Sąjungą.
AR MANEVRAI NEPA- 

VIRS TIKRU KARU?
Europoj spėliojama ar 

sovietų, manevrai

Prabyla sekmadienio- 
varpai. < 
plaukia per miestus ir per 
kaimus, per girias ir per 
laukus, 
žmonės grūmėsi su tūks
tančiais gyvenimo rūpes
čių, bet šiandien yra sek
madienis, ir varpai šau-nebūna,

a. sekmadienio. Tu, mano drauge, kiek- 
Jų skambėjimas vieną šventadienį ir sek- 
------ .--------------- madienį klausai šv. Mišių. 

Tau liepia tai mokyklos 
drausmė. Bet ar tik drau
smė? Deja, yra jaunuolių, 
kurie klauso tik prievar- • 
tos. Ir kai mokinių Mišių 

jie visai neina į 
kia: “Žmogau ,ateik, ateik bažnyčią.
į bažnyčią pagarbinti sa-l Koki jie paviršutiniški 
vo Viešpatį ir Dievą! Ne ir lengvapėdiški! Koks li- 
šis pasaulis yra tikroji gūstas 
tavo tėvynė. Čia tu esi Kas nors kartą rimtai pa
tik keleivis. Žmogau, tu galvojo, ką mums reiškia 
nesi tik dulkė, tu esi Die- šv. Mišių Auka, tą tiesiog 
vo vaikas! Žmogau, ne tik siela verste verčia eit 
žemės gyvenimas yra ver- klausyti Mišių ne tik ta- 
tas darbo, bet ir amžina- da, kai įsakyta, bet visuo

met, kada tik galima.
Jeigu jau negali keletą

Ištisą savaitę

jų galvojimas!

sis!”
Deja, daugelis negirdi

varpų balso. Vieni iš pat kartų savaitėj lankyti šv. 
ryto daro kokią nors eks- Mišias, tai bent tvirtai 
kursiją ir taip praleidžia laikykis principo jų neap- 
sekmadienį, neišklausę šv. leisti nė vieną sekmadienį 
Mišių. Kiti šeštadienį kal
basi ligi vidurnakčių ir 
paskui pramiega • Mišių 
laiką. Kiti vėl “neturi lai
ko”, nes reikią eit pasi
vaikščioti.

kas 
kai

ar šventadienį. ;
Dalyvauti sekmadienio

Mišiose iš tikro yra didi - 
ir garbinga pareiga. Kris
tus mirė už mane, todėl 
Jis teisingai laukia, kad 
aš iš 336 savaitės pusva
landžių vieną pavesčiau 
skausmingos Jo kryžiaus 

^ mirties atminimui. Bet šv.
Mišios yra daugiau, negu 
Kalvarijos Aukos atmini
mas. Tai yra mistinis jo
sios atnaujinimas, iš ku
rio teka man reikalinga 
dvasios energija.

Jei sekmadienį maldin-

vių ir tikimasi, kad iki 
balandžio vidurio tas 
skaičius pakils iki 2,000. 
Palyginus su kitais, mes 
skustis negalime.
— Kokių tikybų bei tau

tybių tremtinių dabar 
daugiausia atvažiuoja j 
Ameriką pagal D.P. įsta
tymą?
— Iš esamų davinių pa

tirta, kad daugiausia at-'gai išklausau Mišių ligi 
vyksta žydų, apie 40%,'pat galo, ateinančią savai- 
katalikų irgi apie 40%,|tę darausi atsparesnis 
protestantų apie 16% ir! gundymams, geriau nusi- 

pagreitinti visą procedū-'kitų apie 4%. įteikęs, pastovesnis savo
rą. | — O koki tremtinių nuo- darbuose ir uolesnis pa-
— Kiek iki šiol D.P. Ko- šimčiai yra Europoje? 

misija yra gavusi darbo ir 
buto garantijų?
— Iki šiol Europą 

pasiekė 43,000 tokių 
rantijų. Suprantama, 
garantijos apima daug 
daugiau asmenų. Iš to 
skaičiaus dokumentacija 
galutinai paruošta 16,000 
garantijų, o likusieji 27,-

Dėl

pasiūlymų visą 
eigą pagreitinti.

jau 
ga- 
tos

i reigose.
— Kiek man žinoma iš Neseniai miręs pasauli- 

IRO davinių, tremtyje da- nio garso medikas prof. 
bar yra 55% katalikų, _____
30% protestonų 9% žydų, sakė: “Aš apkeliavau visą 
4% ortodoksų (pravosla- Europą, buvau ir Afrikoj,

Neseniai miręs pasauli-
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vĮer]os kliu laiką galės at- jrodymo ar kitų reikalin- 000 dėl įvairių priežasčių 
silaikyti pnes sovietus, Jokumentų* jis prieyra užkliuvę IRO, CIC, 
kol ateis Amerikos pagal- liūdininkų ar vietos val. Voluntary Agencies ir ki
bą. Šiandien Atlanto pak- jstaigose turi suda. tose įstaigose.
TC1G /"V O V* TAT11TH Tllr OGVrt * A • • •_ « _ atas dar teturi tik savo 
vardą, Europa tebėra ne
apginkluota ir sovietai ją 
greit užgrobtų. Todėl 
daug kas ir mano, jei so
vietai tikrai siekia karo, 
jie turi dabar kariauti, 
kol Europa neapginkluo
ta, nes po metų jau bus 
vėlu. Tada sovietams rei
kės galvoti, ne apie nau
jas agresijas, bet kaip iš
silaikyti 
kraštuose.

Dr. Barsony kartą pa-

vų) ir 2% kitų.
— Gabenant tremtinius, venime

bet neatsimenu savo gy- 
sekma-nė vieno

212  Z... — Ar pirmininkas paty-
reikia mokėti 4-6 rėte kas kaltas už tuos 
------- ----------------- trukdymus ?

tai yra tokius puolamuo-1 — šis klausimas buvo iš
sius ginklus, kurių iki šiol keltas. Paaiškėjo, kad A- 
ne tik niekur nedemons- merikos konsulatuose 
travo, bet juos ir slėpė, kliūčių nėra. Transporta- 
Praktiškai sovietų zonoje cija taip pat tvarkoje, ta- 
visi geležinkeliai civiliams čiau daug garantijų yra 
uždrausti: jais nuolat ve- užkliuvusių IRO vietinėse 
žarna kariuomenė. Sovie- raštinėse, o kai kur fede- 
tai savo kariuomenę tel- ralinės valdžios atstovai, 

pave r g t u o s e kja Baltijos pajūryje ir k. t. Stuttgarte sudaro
Saksonijoj. Jau viešai kai- perdaug bereikalingų kliū-i

ryti paliudymus, už ku
riuos i

MANEVRAMS PARUOŠ
TA PUSE MILIJONO 

SOVIETŲ KARIŲ
Šių metų pradžioje so

vietai Vokietijoje laikė a-

OCLA.S UI11JOJ. UO.U VlCSttl Adl* pCIUdUg UC1 ClAdllllg U Ali U" 

bama, kad dabar sovietai čių. Aplamai, komisionie- j ’ 
Vokietijoj sutelkė pusę riai žadėjo nesklandumus į 
milijdno gerai ginkluotos *'«*s«*U"*i W M
puolamosios kariuomenės.

Taigi, sovietų manevrai
. bus nepaprastai dideli.

pašalinti ir reikalus pa
greitinti.
— Kiek dabar yra pa

ruoštų darbo ir buto ga-
pie 250,000 kariuomenės J Daug kas bijo, kad jie ne- rantijų lietuviams tremti- 
Jų suorganizuota vokie- pavirstų į tikrą karą, niams apgyvendinti Ame- 

'Daug kag kiausįa> ar rikoje? 
vietai manevrams pasi-

Jų suorganizuota 
čių milicija siekia 200,000 
vyrų. Manevrų vardu so- — Per šešius tūkstan- 
vietai į Vokietiją pradėjo į baigus šią kariuomenę a- čius, kurie apima apie ,18,- 

titrauks, ar paliks Vokie- 000 asmenų.traukti naujus kariuome
nės dalinius. Spauda rašo, tijoj. Jei ją paliktų Vokie-' — Kiek lietuvių iki šiol 
jog sovietai į Vokietiją tijoj, karo grėsmė būtų atvyko pagal D.P. įstaty- 
veža rinktinę kariuomenę didelė, nes sovietai kiek- mą?
su pačiais modemiškiau-vienu momentu galėtų pa-i — Iki šiol D.P. įstatymu 
siais tankais ir pabūklais,'vartoti agresiją. |jau atvyko per 1,500 lietu-

. . f ,

kodėl nesilaikoma tų pro-įdjenįo> kad būčiau Mišių 
porcijų? ------ >»
— D. P. įstatymas visai; 

neklasifikuoja tremtinius 
pagal jų tikybas; šiek tiek 
atsižvelgiama į tautines 
grupes, o kaip žinote į 
tautines grupes įeina visų 
tikybų žmones. Tautinės 
ir religinės grupės, kurios 
geriausiai organizuotos, 
turtingesnės ir turi dau
giau savo įgaliotinių Eu
ropoje, turi galimybės pa
greitinti dokumentaciją ir 
iš Amerikos gauna daug 
daugiau garantijų butams 
ir darbams. Todėl jie gau
na ir pirmenybę, pav., žy
dų tremtyje Europoje yra 
tik 9% bendrojo skai-

, o pasiųstų jiems 
! garantijų yra daugiau ne-

J gru
pių. Be to, jie turi dides
nius personalus Europoje, 
negu bet kuri kita orga
nizacija. Iš to labai aišku 
kodėl jų ir atvyksta dau
giausia. i
— Tai kodėl prezidentas 

Trumanas ir kiti smerkia 
dabartinį D. P. įstatymą, 
kaip nukreiptą prieš kata
likus ir žydus?
— Čia, matyt, aiškus ne

susipratimas. Man atrodo,
Tęsinys 5-tame pusi. i

neišklausęs”.
Posakis vertas 

katalikiško vyro 
Todėl ir tu, mano mielas, 
tvirtai pasižadėk: vistiek 
ar atostogos, ar lietus, ar 
nuovargis kiekvieną sek
madienį ir kiekvieną šven
tadienį turiu išklausyti 
šv. Mišių. Tai bus garbin
gas nusistatymas! Ir kol 
sekmadienį nesi Mišių iš
klausęs, nesiimk jokio 
rimto darbo, nors jis ir 
labai tave spirtų.

Reikia ne tik “Mišių 
klausyti”, bet ir melstis 
jų metu ir jas aukoti už 
savo tėvus, už mirusius 
brolius, prašyti Dievą pa
dėt gerai atlikti išpažintį, 
nugalėti kurią ydą ir su
tvarkyti tūkstančius kitų 
jaunos sielos reikalų.

M
* *

tikrai 
vardo!

SECURITY
lThl’ŽF
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ridėti prie pastatymo bažny
čios naujai tveriamos parapijos 
Hudson, N. H. Mūsų parapijai

žės 3 d. įvyks kuopos margu
mynų vakaras ir pasižadėjo 
atvykti iš So. Bostono pagar
sėjusi ponios Ivaškienės šokė
jų grupė, kur turės progos 
nashuaiečiai pirmą kartą 
pamatyti. Visi laukia.

M

NASHUA. K H.
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Mūsų kolonijoje visur suma
žėjo darbai, padidėjo bedarbių 
skaičius, bet ūpas žmonių ne- 
nupuolė ir dar kas savaitė pa
silinksmina. Vieni šiek tiek 
dirba, o kiti gyvena iš bedar
bių pašalpos.

Taxtron Kompanija dabar 
dirba tik tris dienas per savai
tę. bet žada greitu laiku pra
dėti dirbti pilnai. Kitos dirbtu
vės irgi darbininkų skaičių su
mažino.

Šiomis dienomis vienas nash- 
uietis gavo laišką iš Lietuvos,

pakirte surinkti $2.000 per du kar“‘mf 
metus. Parapijiečiai atkišę sa
vo skolą dar turi daug rūpės-' 
čių su eiliniais bažnyčios patai-Į 
symais iš lauko pusės, nes arti 
100 met., kai statyta ir dar iši 
lauko pusės nieko nebuvo tai
syta.

LDS 65-ta kuopa.
Kovo 20 d. Šv. Juozapo šven

tę kuopos nariai gražiai pami
nėjo. Visi tą dieną bendrai ėjo

šv. Kazimiero parapijos kle- prie šv. Komunijos, turėjo ben- 
bonas kun. Bucevičius ir visi drus pusryčius, kuriuos paruo- 
parapijiečiai džiaugiasi kovo 6 šė mūsų darbščios ponios: O- 
d. sudeginę parapijos morgi- na Skirhevičienė, Izabelė Ta- 
čius — atmokėję skolą. Kovo mulionienė ir Teklė Mitchell. 
20 d. klebonas gavo iš Man- Pusryčiuose dalyvavo ir mūsų 
chester vyskupo laišką, kad vi- klebonas Bucevičius. Kuopos 
sos Nashua parapijos turi pri- pirmininkas pranešė, kad gegu

gyvenimas” Lietuvoje, o kaip 
i girdime Amerikoje, sako tame 
laiške, labai sunkus gyvenimas, 
nes žmonės nedirba ir viskas 
brangsta. Brolau, parvažiuok į 
savo. “Žydinčios Tarybų Lietu
vos Žemelės” kraštą, nes čia 
visi laisvai gyvename. Visi val
stiečiai aprūpinti žeme ir labai 
patenkinti. Tu gerai žinai, kad 

t ir tavo tėveliai gavo žemės ir 
; tuo labai patenkinti.

Patenkinti labai dėl to, kad 
jie yra mirę, nes to laiško ga- 

įvėjo tėveliai yra jau tikrai mi- 
jrę.
I Iš to laiško labai ryškiai ma: 
tori, kad dabartinėje Lietuvoje 
yra labai patenkinti tik tie, ku
rie mirę. Kazys.

tantjema tremtiniams aprūpin
ti.

Tai yra tyli, bet darbšti as
menybė. Yra labai mylimas ne 
tiktai parapijiečių ir visų kitų 
lietuvių, bet ir kitataučių.

Telaimina Visagalis jo dar
bus ir kad toliau taip sėkmin
gai veiktų Shenandoah šv. Jur
gio parapijoje ir susilauktų ilgo 
amžiaus.

Linki choras, parapijiečiai ir 
visuomenė. 8t Žm.

Kas savaitė viens kitas lietu
vių pavienis ar šeima vis at
vyksta iš Vokietijos į mūsų ko
loniją. Apskaičiuojama, kad 
jau yra atvykę apie 40 asme
nų. Taipgi jau trejetas apleido 
koloniją ir dėl darbo gavimo 
išvyko ten, kur darbą gavo. 
Kiti vis dar laukia atvykstan
čių, nes mūsų kolonijoje pra- 
matoma apie pora šimtų šeimų 
apgyvendinti.

kinti visus į koncertą atsilan
kiusius Lietuvos Atsiminimų 
Radijo Valandos direktorius, 
J. J. Stukas, iš Newark, N. J. 
Programa bus graži. Po prog- 
ramo turės progos visi pasi
linksminti iki vėlumos. Visas 
pelnas eina parapijos naudai.

ALT vietinis skyrius pasiun
tė pinigus, likusius nuo Lietu
vos Nepriklausomybės šv. mi
nėjimo : pusę pelno paskyrė 
ALT Centrui ir kitą pusę — 
BALFo centrui.

CLEVELAND, OHIO

o.

CYO
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CAPITAL SAVOVGS BANK £ TBUST CO.
45 Statė Street ' Montpelier, Vt.

Member of FDIC

Invites you To Locate In a Real New England 
Town with all Conveniences Including 

Attractive Rates for Eleętricity

The Home of Mt. Holyoke College I

The Electric Light Department 
South

Šv. Jurgio parapijos 
krepšinio komanda laimėjo se
njorų čempijonatą sulošusi su 
St. Colman’s katalikų veteranų 
komanda 27:21 jurgiečių nau
dai. Varžybos įvyko kovo 13 d.!

Šv. Jurgio parapijos vyrai i 
yra garsūs krepšinio žaidėjai. 
Beveik kas metai jie laimi pir
mąsias vietas, šiuo metu jų va
das yra Kristupas Tulauskas 
(Chris Tūlas).

Seniau veikęs Šv. Jurgio pa
rapijos knygynas rengiamasi 
pertvarkyti ir papildyti naujo
mis knygomis ir vėl atidaryti 
lietuvių knygos mėgėjų naudo
jimui.

Filatelistai (pašto ženklų rin
kėjai) planuoja susiorganizuoti. 
Clevelande yra keletas stambių 
filatelistų, kaip antai: klebonas 
kun. V. Vilkutaitis, P. Neimo- 
nas, V. Nasvytis, inž. P. Drą- 
sutis ir kt.

Šv. Jurgio parap. skautai ir
gi nesnaudžia. Jų grupė yra di
deli filatelistai, kiti oro skau
tai, kurie pademonstruoja savo 
orlaivius, tuo sutraukdami di
delius žiūrėtojų būrius.

MYBNA SHOE COMPANY
Manufacturers of

LADIES NOVELTY SHOES

Ganai Street Manchester,'N. H. I
t

The Frank L. Allen Lumber Co.
Pristatytojai Statomosios Medžiagos

Sankrovininkai ir Retaileriai

Velykos jau artinasi, ir pir
mos šv. iškilmingos Mišios bus 
rytą 6 vaL Choras ir solistai 
gerai pasirengs, kad papuošus 
gražia muzika Velykų rytą.

j

296 Oliver ,St. Fall River, Mass.

| Sveikinimai!

I THE BLACK ROCK BANK & 
TRUST CO.

Narys Federal Deposit Insurance Corp.

i 2834 Fairfield Avė., Bridgeport, Conn.
! Tel. —6-1133

Redwood Furniture Co., Ine.
I Geros Rūšies Baldai
į East Main St. Waterbury, C<nul

TeL — 3-3167

i Syei&inimai/

SCHENECTADY, H. Y.
Šiais metais vasario 20

Per Atvelykį, tai yra balan
džio 24, 6:30 vai. vakare para
pijos svetainėje, 443 Park Avė., 
įvyksta parapijos choro meti
nis koncertas, kuriame daly
vauja artistai, dainininkai bro
liai Vasiliauskai. Manau, kad į 
šį koncertą atsilankys ir visi 
neseniai atvykusieji iš Vokieti
jos lietuviai ir pasigrožės gra
žia muzika. Choras ir choro 
solistai uoliai rengiasi, kad visi 
būtų patenkinti. P. N. Cerekas 
ir Mazoliauskas iš Stanfordo, 
Conn. atvyks ir kitus paragins, 
kad kuo daugiausia dalyvautų 
ir išgirstų svečius dainininkus, 
o kartu, kad tai pasimatytų ir 
neseniai atvykusieji UetaviaL 
Pasižadėjo atvykti ir pasvei-

d. 
įšv. Kryžiaus parap. Schenecta
dy lietuviai surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės 31 met. su
kakties paminėjimą.

Tam tikslui per SLRKA me
tinį susirinkimą buvo sudary
tas komitetas kleb. kun. Orvido 
iniciatyva. Prie minėjimo daug 
prisidėjo ir pasidarbavo mote
rys.

Ta proga buvo atnašaujamos 
šv. Mišios, laike kurių vyko ir 
kolekta bažnyčioje, o vakare 
buvo parengimas po bažnyčia 
salėje su įdomia programa ir 
šokiais. Žmonių prisirinko 
daug. Parengimas puikiai pa
vyko. Tur būt, buvo pirmas 
toks pasisekimas šioje koloni
joje. Aukų buvo sukelta $669. 
su ventais.Tai yra jautrių tėvy
nei ir patrijotiškų Schenectady 
lietuvių širdžių vaisius. Surink
tos aukos buvo persiųstos šal
pos ir Lietuvos išlaisvinimo 
centrams.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
tanogus turi progą pareikšti sa- 

asmenybę.
Prof St ŽoZfaiusAris

SVEIKINIMAI!

The Brooklyn Savings Bank
Danielson, x Conn.

i
i SVEIKINIMAI!

JOHN McKENZIE 
PAĮZKING COMPANY

Išdirbėjai Maple Sugar—Kepintų Hamių ir 
Bacon-Lašiniukų

Pitone 202-203 Burlington, Vemont

CURRAN AND JOYCE CO. 
incorporated 

Manufacturers of Soda H’ater & 
Ginger Alės

LAURENCE, MASSACHUSETTS j

s

(SVEIKINIMAI!

F. A. Hiscox and Co..
g Retail Dry Goods
5 496-500 Essex Lavvreace, Mass.

The Co-operative Banks

of Lawrence

BANK

BANK

BANK

LAWRENCE CO-OPERATIVE

ATLANTIC CO-OPERATIVE

Balandžio 3 d. Schenectady, 
šv. Kryžiaus lietuvių parapijo-j 
je atsibuvo 40 valandų atlaidai. 
Per visas tris dienas pamoks
lus sakė misijonierius kun. But
kevičius. Pamokslai buvo gra
žūs, ir Schenectady lietuviai 
yra jam už tai dėkingi

Buvo ir svečių: kun. Strimai
tis, kun. Mulekaitis, kun. Raš- 
tutis, kun. Grigaravičius, kuris 
yra iš Vokietijos atvažiavęs 
pas kleb. kun. Orvidą. Tokiu 
būdu dabar schenectadiečiai 
turės du kunigus. Kaimynas.

i

I

MERRIMACK CO-OPERATIVE

Šv. Jurgio parap. klebonas, 
kun. J. A. Karalius, mini šiais 
metais dvigubas sukaktuves: 
60 metų nuo gimimo dienos ir 
20 metų, kai klebonas šv. Jur
gio parapijoje. Jam pagerbti 
ateinantį Verbų sekmadienį, 
balandžio 10 d., parapijos cho
ras ruošia religinį koncertą šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje ir 
Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 
14 d., 7 vaL vakare kitą religi
nį koncertą per Pottsville radio 
stotį (Translacija irgi bus iš 
šv. Jurgio parap. bažnyčios).

Jubilijatas yra didelis lietu
vis patrijotas, daug nuveikęs 
Bažnyčios ir savo tautos labui. 
Jo pastangomis buvo gražiai ir 
meniškai išdažyta bažnyčia ir 
joje padaryti kiti pagerinimai, 
sėkmingai vedamos katalikiš
kos organizacijos ir astuonių 
skyrei parapijinė mokykla. At
eityje žada įtaisyti naujus var
gonus. Nepamirštama ir trem
tinių reikalai. Jo pastangomis 
kas metai surenkama nemažas 
kiekis drabužių ir per BALF’ą 
pasiunčiama Europoje vargs-

Kur Galima Kitur Už
*1535.60*

«

Pirkti Tokį Karą?

L.
rašyk Fordo Dyterio Pavažinėti 1949 Fordu Ir Paduok Užsakymą šiandien

FORD SI.X TLDOR SEDAN
Paminėta kaina įeina transportacija i* dirbtu***, gaia- 
linas, aliejus, federaliai taksai, ir oil fllter, aro valytu
vas, taipgi, (eina puikus, naujas Fordo "Feel”, kuriuo 
vairuotojas be galo patenkintas... "Mid Ship” Ride — 
jūs važiuojate centro lyguma... Fordo “Magic Action" 
Staptiai sustabdo 35% lengviau... jausmas naujų **Hyd- 
ra - Coli” ir ”Para-Flex” Springsų — per kelmus va
žiuojant nieko nejausi... "Fingertlp” Vairavimas... “Pie- 
ture Windew”, Aiškiausia.

♦Vietiniai ir valstybės taksai jei yra. reikia 
mokėti extra. Kaina gali biskj pasikeisti 

, dėlei pervežimo ratoe.

Thereii



«

5

J. Kuzmickis

Jie Trokšta Dievo
»

Rusų cerkve tarnauja Kremliui. - Su
sirgęs rusas trokšta Šv. Komunijos. - 
Rusų tarpe nėra nusistatymo prieš 
Romos Popiežių. - Liaudies tarpe iš

pažįstama krikščionybė.
Rusų emigrantas, vieno 

universiteto Vokietijoje 
filosofijos ir katalikiškos 
socijologijos profesorius 
Valentinas Tomberg Lon
dono *The Dubliu Review’ 
laikraštyje paskelbė 
straipsnį apie “Rusų cerk
vės padėtį ir jos ateities 
perspektyvas”.

Kai kurias to straipsnio 
ištraukas duodu katalikų 
dėmesiui. —

RUSŲ CERKVE IR 
KREMLIUS

Prof. V. Tombeig rašo: 
Šiandien rusų cerkvė 

prisiderina prie jos vieš
pačių panslavistinio na- 
stebėtinai glaudžiai, kaip 
glaudžiai glaudžiai, kaip 
“liaudies demokratijų” 
socijatistai, kurie tarnau
ja tiems patiems viešpa
čiams vardan tarptautinio 
dirbančiųjų masių sąjū
džio. Juk Kremlius nau
doja du įrankius, siekda
mas valdžios Europoje... 
Rusų cerkvė pasidarė pa
klusniu įrankiu, tarnau
jančių slavų tvirtumui 
sustiprinti ir padedančiu 
mūryti geležinę uždangą 
iki pat dangaus.

Dabartinė Pravoslavų

v •

Cerkvės Rusijoje padėtis, 
atrodo, neblogai yra pa
žįstama eiliniam šio kraš
to skaitytojui, dėl to la
biau jį suinteresuos neo
ficiali jos egzistavimo pu
sė, būtent,— tai, kokį 
vaidmenį ji užima žmonių 
gyvenime...

“KAI BUVAU AŠTUO
NERIŲ METŲ...”

Tas pats profesorius to
liau rašo:

1945 metais (kada šim
tai tūkstančių rusų vis 
dar gyveno Vokietijoje, 
laukdami repatrijavimo), 
buvau paprašytas vieno 
kunigo, žinojusio, kad 
moku rusiškai, kad jam 
padėčiau kaip vertėjas su
sikalbėti su vienu rusu 
pacientu ligoninėje...

Buvo tai rusas darbi
ninkas, maždaug 35 metų 
amžiaus, sergąs netaip 
jau pavojingai, bet bijąs 
mirties... Troško priimti 
Šv. Komuniją prieš mirtį, 
nes, kaip tvirtino, buvo ti-

neišvengiamas 
klausimas bu

L. Andrfekm

kįs.
Pirmas 

kapeliono 
vo:

— Ar esate katalikas?
— O taip! 

atsakas. — Esu. pravosla
vas. Visuomet buvau ge
ras pravoslavas. Taipgi ir 
mano tėvai.
— Na, taip, — pasakė 

kunigas, — esate pravo
slavas, bet ar priklausote 
Romos Katalikų Bažny
čiai? >

— Be abejo! Nes kaip 
buvau aštuonerių metų 
amžiaus— o tai buvo pas
kutinis kartas, kai buvau 
bažnyčioje, — tai gerai 
atsimenu,’ kad priimdavau 
Šv. Komuniją. Niekuomet 
to nepamiršiu. Ir daug

skambėjo

kartų vėliau norėjau pri-Į 
imti, bet tai buvo neįma
noma, nes artimiausia 
cerkvė buvo už 120 mylių.

“DVI KRISTAUS 
BAŽNYČIOS?...”

— Aš suprantu, bet sa
kykite: ta cerkvė, kurioje 
buvote būdamas aštuone
rių metų, buvo Romos ka
talikų bažnyčia?
— Tikriausiai tai buvo 

tikra pravoslavų bažny
čia, su tikru kunigu, su 
geru choru ir šventomis 
ikonomis ant sienų.
— Su ikonomis ant sie

nų? Gal tai buvo unitų 
bažnyčia, vadinasi — rytų 
apeigų katalikų bažnyčia?
— Tikrai, •

žmogelis, — tai' buvo, be . , _ .
abejo, unitų apeigų, kaip Greitai jau užges jums laimes spindulys auksinis, 
minėjote, bažnyčia. Tikra, “_1“,‘L"~1 ’ *
gera pravoslavų bažnyčia, 
ne kokia sektantinė.
— Ar jūs suprantate, —j

paklausė susirūpinęs ku
nigas, — kad Bažnyčia y- 
ra padalinta į dvi dalis —I Pradžia 3-čiame pusi, 
į Romos Katalikų Balny- .... ' . . .
čių ir Graikų Pr*voslavųkad rinkimų metu kai ku- 
Ratnyčiąpie senatoriai ir žydų or-

žmogus nustebo ir pa- ^kleidė Su
galvojęs atsakė: M- Blllus P."?8-
— Ne ,aš to nežinau. Ir katalikiškas ir pnes-žy-

sunku man j tai jtikėti. dlškas:.Tą P®81^™ 8P»4- 
Juk tai Kristaus Balny- N® * 1^r8mo- LX>1 pr!’,z1' 
čia! Kaip gali būti dvi dent° Trumano pareiski- 
Kristaus Bažnyčios? Pra- mo> man vi8ai nesupran- 
šau man Ui paaiškinti, ,.ne8 “ei KaUlikų
tėve. Esu nemokytas imo- |Bažnyci® Amerikoje, nei 
gus ir negaliu jsivaizduo- Episkopatas niekados Uip 
ti, kaip gali būti dvi Kris-Įn®n'®ne. . ;• — — —.
taus Bažnyčios.

“PASIRENK PRIE 
IŠPAŽINTIES...”

Kapelionas v 
Papasakojo jam viską a-|mu’ Kiek man žinoma, to- 
pie schizmą ir apie tailkių atbėgėlių iš Lenkijos 
kaip prie to prieita priC/~ ~ _ -. .
maždaug 900 metų. '
gus f

ECCE HOMO
Ecce Homo, pažiūrėkite, veidmainiai pariziėjai, 
Žiauriai muštas ir kankintas smūgiais įžūliais — 
Ar ne Jis į jūsų širdis meilės grūdus sėjo, 
Pasakykite, ar jie daigelį žalią beišleis?
Ar ne Jis didžiausias nuodėmes visiems atleido, 
Nepaprašęs nė lašelio ašarų gailių, 
Kaip išdrįsote apspiaudyti Jo šventą Veidą 
Ir laikyti meilės Viešpatį kvailu?
Ecce Homo, pažiūrėkite, beširdės minios, 
Ar nematote, kokia Jo išvaizda graudi: 
Jis nėra nulaužęs nendrės nei laukų gėlės numynęs— 
Jūs gi savo Dievą norit nužudyt!
Ar ne Jis taip neseniai padaugino jums tyruos duoną 
Ir su liūdesiu kalbėjo: Gaila man minios — 
Ar už tai užde jote Jam skraistę paniekos raudoną, 
Kad žadėjo duoti duonos amžinos?

■ sa jr aaa • i
_ patvirtino Susipraskit bent šiandieną, pariziėjai, aklos minios, 

Ir apverkit savo didžią nuodėmę laiku —
• A • _  v e   1 _ • . “     • __ _i _ _ i   ——1— 1 __ • _.

_ >
O nekaltas kraujas kris ant jūsų ir vaikų.

t

| SHAPOO MOTOM, «C.

| 631North8t

—
Httefleld, Mass. *

-J

COALCO.E.aWAUEI
Distributors of Heating Oils

Southbridge, Massachusetts

MAIKLE SAVINOS BANK
47 Merehaats Row — Tel. 653 — Rutland, Vt.

“Narys Federal Deposit Insurance Corporation”
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Sveikinimai!

THE WILLIAM A. ALLEN CO.
210 Main St.

Mariboro, Massachusetts
* I

BARBOUR WELTING CO.

Brockton, Mass

Sveikinimai!

Montello Mass.

RED and,WHITE FOOD STORES 
IN MAINE

Sponsored by

HANNAFORD BROS., CO.
PORTLAND, - • MAINE

BALF Pir mininkas - Lietuvių 
Tremtinių Reikalais

Žydai tvirtino, 
kad įstatymas nukreiptas 
prieš juos, nes žydai atvy
kę daugiausia iš Lenkijos 
po gruodžio 1945 m. nega- 

paaižkinn Iii pasinaudoti šiuo įstaty-

»rieš|1946 m. buvo per 50,000. 
jo-Į Asmeniškai aš niekad ne

įdėmiai kiaunėm, o Į sutikau ir nesutiksiu, kad 
paskum, kai kapelionas dabartinis įstatymas yra 
baigė, kurį laiką tylėjo. I nukreiptas prieš žydus ir
— Na, taip, — pagaliau katalikus.

atsiliepė, — aš apie tai — pagimdo ma-
nežinojau ir mano krašte nyti> kad dabartinis D.P. 
niekas iš mūsų, kaimiečių įstatymas bus Kongreso 
ir darbininkų, apie tai ne- pakistas?
žino. Jeigu apie tai būtų] 
žinoję, aš būčiau girdė-1 ““ Tuo reikalu kalbėjau 
jęs. Vadinasi, yra skili- Kongreso na
mas. Tačiau, tėve, tai yra Iriais, kaip Senate Judicia- 
didelių ponų (boišije gos-PT Committee ir Sub-Com- 
poda) reikalas, o ne mū-mittee on Imigration pir
sų. Aš niekuomet neišsto-1 įninku senatorium Pat- 
jau iš Visuotinės Ražny-Įrick McCarren iš Neva- 
čios ir aš nenoriu skilimo. I ^os» senatorium Forrest 
Ir aš nesu toks puikus, I C- Donnell iš Missouri, se- 
kad nepri pažinčiau Ro- Įnatorium Robert F. Wag-
mos Popiežiau** kaip Baž-|ner i® New Yorko, Atsto- 
nyčios Galvos. Visko nete-Įvū Rūmų nariais: John 
kau: pasaulyje nieko ne-l^- McCormick iš Massa- 
turiu ir ateinu pas tave jehusetts, Francis E. Wal- 
kaip elgeta, prašydamąs Į f iš Pennsylvania ir ki- 
kaip krikščionis, kadp?^s kongresmenais. Iš pa
duotam Šventą Kristaus įkalbėjimų su jais susi- 
Komuniją krikščioniui... įdariau įspūdį, kad jie ne- Kunigas pertraukė toli-|linke daryti didelių pakei- 
mesnę diskusiją. Rimų dabartiniame D.P.
— Tad pasirenk prie iš-pįatyme’_jie n°ri, kad jis

pažinties ketvirtą v?lan-1 Pirma būtų sėkmingiau 
dą... » vykdomas ir gerai išban-

dytas. Be to, nori patyri- JIE TROKŠTA DIEVO |neti pačių jau į Ameriką 
Po šito pavyzdžio profe- atvykusių tremtinių gy- 

sorius tvirtina: venimą ir tik tuomet, už
Rusų tauta neteko savo metų ar kitų galvoti apie 

religinės tradicijos. Nors įstatymo pakeitimo reika- 
privatinės maldos ir min- lą. Suprantama, šie Kon- 
ties praktikos yra dar gy- graso nariai pareiškė tik 
vos, tradicinė religinė}savo nuomones ir negalė- 
kultūra žuvo... Jau nėra jo kalbėti viso Kongreso 
tautinės, graikų pravosla- vardu. Kada šis klausi- 
vų kultūros Rusijoje, nė- mas bus įneštas į Senato 
ra taipgi nusistatymo plenumą, paaiškės tik vė- 
prieš Romą. Ten yra ko- liau. Nei Senato, nei At- 
vojąs ateizmas, taipgi yra stovų Rūmų komisijos 
privati sekta, viešajame šiuo reikalu dar nepasiekė 
gyvenime stipriai apribo-| jokių konkrečių nutari

mų. Atrodo, kad visas rei
kalas dabar yra tik tyri
mo stadijoje.

tą, kur valstybė rado rei-l 
kalo jos nepripažinti; o už 
viso to — yra neaptaria
mas, bendras krikščiony
bės išpažinimas...

Mes gailime pridurti — 
rusų tauta,, moraliai a- 

piplėšta, vis dėlto ilgisil

— Ar BALF’as daro ko
kių nors žygių imigracijos 
reikalais?
— Taip, darome ką gali

me. Imigracijos Komisija, 
kuri veikia prie BALF’o, 
drauge su Centro Valdyba 
šį reikalą išsamiai disku- 
savo ir savo pageidavimus 
ir rekomendacijas pasiun
tė U. S. Kongresui. Be to, 
po šių paskutiniu pasima
tymų su Senato ir Atsto
vų Rūmų nariais, pasiun
čiau jiems laiškus trum
pai išdėstydamas mūsų 
organizacijos pageidavi
mus.
— Kokie tie pageidavi

mai?
— Čia apie juos nenorė

čiau kalbėti ir aiškinti, 
nes mūsų spaudoje anks
čiau apie juos buvo rašy
ta.
— Gal atlikote kitų svar

bių reikalų Washingtone, 
ypač BALF reikalais?
— Taip. Pora dienų, kar

tu su p. P. Minkūnu, mū
sų reikalų vedėju, lankė
mės Statė Departamento, 
IRO ir kitose įstaigose 
BALF veiklos reikalais 
Amerikoje, 
poje. Tiesą 
buvo mūsų 
grindinis
Departamentas 
mūsų veiklą ir operacijas 
Amerikoje ir Europoje už
gyrė ir patvirtino, ir pasi-i 
žadėjo glaudžiai bendra
darbiauti.
— Ar numatote kokių 

nors naujų žygių lietuviu 
imigracijos reikalais?
— Mūsų imigracijos ko

mitetas daro ką pajėgia, 
bet gaila, jo sąstatas la
bai mažas. Kaip BALF 
pirmininkas vi s u o m e t 
jiems pagelbsčiu. ' D. P. 
Komisijos kviečiamas, su
prantama ir jų lėšomis, 
balandžio 5-6-7 dd. būsiu 
Chicagoje ir dalyvausiu 
federalinės valdžios ir val
stijų atstovų konferenci
joje tremtinių imigracijos 
ir jų įkurdinimo Ameriko
je reikalais.

KĖDŽIŲ IŠDIRBĖJAI

82 Logan St., Gardner, Mass.
Telefonas 280

GLOBĖ FURNITURE
COMPANY OF LAWRENCE, Ine. 

Complete Home Furnishers
178-192 Essex St.—Tel. 23815—Lawrence, Mass.
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T.J. Buckley Co.
7 Floors of Fine Furnitūra

a

284 Essex St., Lawrence, Mass.
o ypač Euro- 
pasakius tai 

kelionės pa
tiksiąs. Statė 

ir IRO

Tel.— 2-8043

Sveikinimai!

Arlington Trust Company
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Lawrence, Massachusetts

KAS BERNELIO SUM1SLYTA

Dievo ir sunkesniais mo
mentais keliais eina pas 
Jį pasiguosti ir sustiprė
ti... 1949. III. 29.

Kas bernelio sumislyta, 
Bernužėlio sudūmota — 
Aukso žiedelį nukaldinti, 
Ir mano vargelį nupirkdinti. -

Aš už tavęs netekėsiu 
Ir žiedelio nedėvėsiu —
Tu per naktelę eiliavo ji, 
Karčiamoj ui stalo pernakvoji.

Tu pragėrei bėrą žirgą
Ir tėvelio margą dvarą, 
Tai tu pragersi mane jauną 
Nuo baltų rankelių žiedelius.-

i

Sveikinimai!
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Pirma Tremtinių šeima

KENNEBUNK PORT, ME. Į ros Kolegijos rektorius Tėv. 
Tomas Plasman.

Amerikos Pranciškonai yra 
pirmieji .kurie Jungtinėse Val-

I Lietuvos Pranciškonų vie- stvbėse įkūrė du Rytų Apeigų 
nuolyną Kennebunk Port. Me. Pranciškonų vienuolynus ir Ry- 
atvyko pirmoji tremtinių šeima tų Apeigų Pranciškonų Provin- 
agronomas Stasys Miknius su ei ją. Provincijos viršininkas 
žmona agronome Elena ir paskirtas Tėv. Ch. Tallarico, 
dviem dukrelėm Angelą ir Lai-Į O.F.M. Rytų Apeigų Pranciš- 
me. Su šeima atvyko kartu ir ikonų Provincijos tikslas yra a- 
E. Miknienės sesuo Kristina' paštalauti tarp Rytų apeigų 
Smilgevičiūtė.

Stasys ir Elena Mikniai yra 
baigę Dotnuvos Žemės Ūkio A- 
kademiją ir kurį laiką buvo 
Rajono agronomai Kelmėje, 
kartu vesdami didelį pavyzdin
gą ūkį Kelmės apylinkėje. So
vietų Rusijai antrą kartą oku
puojant Lietuvą. 1944 m. Mik
niai išvyko į Vokietiją, kur D. 
P. stovyklose išgyvenę keturis 
metus, šiemet kovo mėnesį at
vyko į Maine. Darbo ir buto 
garantijas jiems parūpino Tė
vai Pranciškonai.

Netrukus laukiama į Kenne
bunk Port Me. atvykstant še
šių tremtinių šeimų. Lietuvos 
Pranciškonai yra parūpinę bu
to ir darbo garantijas 125 as-’ir kitataučių, 
menims. Parapijiečiai reiškia gilią pa-

__________ {dėką savo dvasios vadams už 
suruošimą šių misijų. Taip pat 
nuoširdžiai dėkoja kun. A. Ma- 
žuknai už visus dvasinius pa
mokymus.

Malonu ir džiugu yra laisvai 
melstis ir naudotis įvairiomis 
Dievo malonėmis, bet 

(skaudu yra. kad visgi atsiran
da daug žmonių, kurie mažai 
įvertina šį dvasinį turtą.

j katalikų ir laimėti ortodoksus 
Katalikų Bažnyčiai. Provincija 
ruoš taip pat kunigus ateities 
darbams Rusijoje.

NEW BRITAIN. COHM

f

c

DARBININKAS
Padaryta keletas nutarimų, 

būtent: rengti laimės vakarą 
dėl bažnyčios atnaujinimo. Pa
skirta iš iždo 25 dol. paramos 
BALFui ir ALT ir 10 dol. dė- 
liai gėlių papuošti altoriui Ve
lykomis.

Paskirta auka šv. Mišioms 
gegužės pirmą, sekmadienį, ka
da visos narės eis bendrai prie Į 
šv. Komunijos.

Pranešta, kad serga E. Sin
kevičienė. Atkalbėta malda šv. 
Tėvo intencija, už sergančias 
nares ir už kenčiančią Lietuvą.' 

B. M.
Į—

Pereitą savaitę šv. Andrie
jaus bažnyčioj įvyko šv. Misi
jos. kurias vedė kun. A. Ma- 
žukna, MIC., lietuviškai. Žmo
nės misijose uoliai lankėsi ir 
jomis gėrėjosi. pasinaudojo 
gražiais pamokinimais iškalbin- 
bo misijonieriaus.

Šią savaitę įvyksta angliškai 
misijos. į kurias gausiai lanko- Į 
si jaunimas, ne tik lietuvių, betj

Uždaros Rekolekcijos

Tčvų Pranciškonų vienuolyne 
Kennebunk Port. Maine pradė-

] 

ta laikyti vyrų uždaros reko
lekcijos. Rekolekcijas jau atli
ko trys vyrų grupės iš Port- 
lado ir kitų apylinkės miestų. { 
Uždaros rekolekcijos praside-! 
da penktadienio vakare ir bai
giamos sekmadienį vakarop. 
Padidinus vienuolyno patalpas, 
vyrų rekolekcijos hetuvių ir 
anglų kalba bus laikomos kiek
vieną savaitę.

JORDAN HALI
HttHngtM Avė., kampas Gahsboro St, Boston e

KONCERTAS

NEWARK,N.J.
PADĖKA

HEW HAVEN, COHH.
šaunu* Kortavimo Vakaras

Balandžio 3 d. šv. Jurgio lie
tuvių par. svetainėje įvyko vai
dinimas. Vaidino Šv. *Petro pa
rapijos jaunimas Nukryžiuoto
jo Jėzaus Seselių vadovydiėje.

Balandžio 4 d. pp. Kneižių 
namuose įvyko Moterų Sąjun- 
gps kuopos susirinkimas. Po 
susirinkimo Pranukas parodė 
gražius spalvuotus paveikslus. 
Sąjungietės pasižadėjo daly
vauti Lietuvių Radio Valandos 
koncerte, p. Ieva Tvaskienė pa
ėmė tikietų platinti.

Šioje kolonijoje Lietuvių Ra
dio Valandos koncerto, kuris į- 
vyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 3:30 vai. po pietų. Jordan 

> Hali, Bostone, tikietus platina 
p.p. Ona Pazniokaitė, Eugenija 
Kavolinaitė, Jurgis Versiackas 
ir Ieva Tvaskienė. Organizuoja 
special bus’ą. Kas norite va
žiuoti specialiu bus’u, tai pra
neškite tikietų pardavinėto- j 
joms.

Pereitą savaitę p.p. Joseph ir 
Akvilė Lyons, gyv. Prospect 

labai j St.'. susilaukė dukrelės. Sąjun
gietės sveikina p.p. Lyons.

CSN.

I

At-

a-,
salėje

i
Rytų Apeigų Pranciškonų 
Vienuolyno Pašventinimas

Kovo 25 d. Provincijolas Tėv. 
Justinas Vaškys. O.F.M. daly
vavo naujoje Rytų Apeigų 
Pranciškonų vienuolyno 
Canaan. Conn.
iškilmėse. Pašventinimo apei
gas atliko Rytų Apeigų Vysk. 
Abbrose Senyshyn. Iškilmėse 
dalyvavo daugumas Amerikos 
Pranciškonų Provincijolų ir a- 
pylinkinių vienuolynų viršinin
kai. Iškilmingų Mišių metu pa
mokslą pasakė Šv. Bonaventū-

Susirinkimas
Pereitą sekmadienį, 4-tą vai. 

po piet į\yko mėnesinis šv. Ro
žančiaus dr. susirinkimas,
silankė draugijos dvasios va
das. kun. B. Benesevičius, ku
ris pravedė maldą ir patiekė 
gražių patarimų. Taip pat atsi
lankė ir klebonas kun. V. Kar- 
kauskas. kuris išreiškė padėką

New draugijai už auka^ ir pranešė, 
pašventinimo i kiek yra reikalinga pataisymui 

bei atnaujinimui bažnyčios. 
Kvietė pavienes nares prisidėti 
prie šių pataisymų. Po klebo
no kalbos tuojau pasirodė E. 
Lenk su stambesne aukele. Vė
liau ir kitos šios draugijos na
rės davė žymias aukas dėl at
naujinimo monstrancijos.

LAOTENCE, MASS.
Sekmadienį, balandžio 2 

Šv. Pranciškaus parap.
ALRK Federacijos skyrius tu
rėjo savo mėnesinį susirinki
mą. Draugijų atstovai skaitlin
gai dalyvavo ir aptarė bėga
muosius reikalus.

Nutarta rengti Motinų dieno
je kokį nors iškilmingesnį pa
rengimą pagerbt gyvas ir mi
rusias motinas. Šį sumanymą 
įnešė praeitame šv. Vardo 
draugijos susirinkime dvasios 
vadas kun. J. Bernatonis. Vy
rai vienbalsiai sutiko remti to
kį gerą sumanymą. Tai jau sa- 
vaimi aišku, kad yra būtinas 
reikalas pagerbti savo mylimas

Padėkite Savo Kailinius 
Į SAUGŲ STORAGE!

Užsibaigus kailinių nešiojimo sezonui ne
laikykite jų namie savo glazatuose, bet padė
kite į I. J. FOX didžiausios moteriškų kailinių 
firmos šaltą ir saugų STORAGE, kur nei va
gys jų nepavoks, nei kandys sugadis ir jie nie
kad nesudžius, kad galėtų trupėti. Kailinius 
laikyti savo namuose nėra saugu visais atžvil
giais: gali gaisrui ištikus sudegti, gali vagys 
pavogti arba kandys sugadinti.

PERTAISOME SENUS KAILINIUS — 
Mūsų kailinių taisymo departamentas* Jums 
gali puikiausiai senus kailinius pataisyti, taip, 
kad jie ttrodys kaip nauji.

Norinčios pasidėti savo kailinius į mūsų 
STORAGE, pašaukite šios Firmos lietuvį at
stovą p. BERNARDĄ KORAITĮ, kuris yra per 
20 su virš metų šiame biznyje ir turi daug pa

tyrimo. Jis yra kailinių ekspertas ir ži
novas. Jis gali atvykti į Jūsų namus -kai
linių pasiimti ir patarti ant kiek jie yra 
reikalingi pataisymo. Taigi, nelaikykite 
kailinių namie, bet pasidėkite juos į I. Jį 
FoX saugų STORAGE-

Bernardas Koraitis,

SEKMADIENĮ,

Balandžio April 24,1949 
3:30 vai. po pietų 

BENGIA

Lietuvių Radio Valanda
Programą išpildys
Vincė Jonuškaitė
Mezzo-Soprano
p. Rajauskaitė

Pianistė

V

Jeronimas Kačinskas
Kompozitorius - 

Virtuozas
Alena Novikienė

Solistė
Gilbertas Gailius

Akordionistas Vincė Jonuškaitė

Lietuvių Tautinių Šokių Ansamblis
Ona Ivaškienė, Direktorė.

Tikietų kainos: $1.80, $1.20, priskaitant valdžios 
mokesnius (tax).

VISOS VIETOS REZERVUOTOS
Tikietų galima gauti Lietuvių Radio Valandos 
ofise, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. ir 

pas kitus pardavėjus.
Kviečiame visus dalyvauti.

Klausykite Lietuvių Radio Valandos progra
mų kiekvieną šeštadienį 1:15 vai. po pietų per vi
są valandą iš WESX stoties (1230 kilocycles), Sa
lėm, Mass. ir kiekvieną sekmadienį 9 vai. rytą iš 
WVOM stoties (1600 kilocycles), Brookline, Mass.

Antanas F. Kneižys, 
vedėjas ir pranešėjas.

motinėles, kurios tiek daug 
trūso padėjo mus augindamos. 
Daugumas iš mūsų prisime
nam, kada apleisdami savo 
brangiąją tėvynę Lietuvą, pas
kutinį kartą tarėm sudiev, j 
motinėle, kuri apkabinus ■ su 
gailesčio pilna širdimi tarė: 
“Vaikeli, važuoji į nežinomą 
šalį ir nežinai savo likimo. Tad 
gi turėk pasitikėjimą Dievuje, 
ir niekuomet jojo nepamiršk. 
Taip pat nepamiršk ir manęs,! 
ar aš būsiu gyva, ar mirus”. "

i
Tad gi, gal tik tas atsisaky

tų pagerbt savo motinėles, ku
ris jau prarado žmoniškumo 
jausmus ir pamiršo tuos moti
nėlės paskutinį kartą ištartus 
meilės ir širdgėlos žodžius.

Tu gi, jaunime, kuris turi 
dar laimę matyti savo motinė
lę gyvą, gerai žinok, kad tavo 
motinėlė dėl tavęs daug kentė- 

♦>.jo, tave išauklėjo, išmokslino, 
įskiepino tau pirmuosius tikė
jimo diegus. Tad gi prisidėk 
prie savo motinos pagerbimo.

Susirinkime F. A. Krancevi- 
čius referavo apie suruošimą 
po Velykų BALFo naudai ko-

dukart

sutvar- 
atvyki-

Neaiškus tremties gyvenimo 
rytojus ir nežinomas , likimas 
slėgė mus; nuo alkanų dienų 
nyko fizinis atsparumas. Stai
ga, netenkant visų vilčių, švys
telėjo laimė, ir mes atsidūrėme 
Amerikoj.

Kas greitai duoda — 
duoda.

Už vargą ir rūpestį, 
kant visus dokumentus
mui ir už rūpestį atvykus, 
kun. Pr. Bastakiui, tam nenuil
stamai besirūpinančiam D.P. li
kimu ir jų reikalais, net nesi- 
gailnit savo sveikatos, tariame 
nuoširdų ačiū ir reiškiame gilią 
padėką.

P. p. J. ir O. Jukniams, sutei
kusiems galimybę atvažiuoti 
Amerikon ir atvykus priėmu- 
siems tėviškon globon, už nuo
širdų rūpestį ir suteiktą globą 
mano žmonai tik atvykus ir 
susirgus, ir p.p. A. ir A. Juk
niams už nuoširdų rūpestį, 
randant darbą, sakome iš 
dies ačiū ir reiškiame gilią 
dėką.

P. p. Juknių sūnums ir duk
roms, p.p. Simons, p.p. Urbo
nas ir p.p. Kiselaitis šeimoms 
ir kitiems už suteiktą moralinę 
bei materialinę paramą ir nuo
širdumą, sakome ačiū ir lieka
me dėkingi.

Butvydų šeima.

Kovo 27 d., parapijos svetai
nėje pastangomis Moterų Gil
dos ir šv.- Kazimiero vyrų klu
bo įvyko šaunus kortavimo va
karas parapijos naudai j kurį 
atsilankė gražus būrys parapi
jiečių, bet galėjo dar skaitlin- 
giau dalyvauti, nes jaunimas ir 
jaunos moterys dėjo pastan
gas, kad ši pramoga kuo ge
riausiai pavyktų.

Kas dalyvavo, tas tikrai jau
kiai laiką praleido pasinaudo
damas svetingumu ir draugiš
komis vaišėmis, kurios buvo 
sumaniai paruoštos, taipgi lai
mėjo gražių dovanėlių. Numa
toma, kad parapijai bus pelno 
iš šio parengimo. Valio! Mote
rų Gildą ir vyrų klubas.

su- 
šir- 
pa-

W0RCIESTER. MASS

Moterų Sąjungos Naujų 
Narių Vajus

Malonu yra pranešti visų ka
talikių moterų ir merginų ži
niai, kad šiuo tarpu eina naujų 
narių prirašinėjimo vajus į 
vienintelę katalikių moterų or
ganizaciją šioje šalyje, būtent 
Moterų Sąjungą, kurios kuopos 
jau. randasi visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Taigi širdin
gai kviečiame visas šios koloni
jos lietuvaites prisirašyti prie 
šios garbingos organizacijos, 
ypatingai kviečiame mūsų se
ses, lietuvaites atvykusias iš 
tremties, stoti į mūsų moterų 
organizaciją, kuri rūpinasi mo
terų reikalais bei apšvieta ir 
dora savo narių tarpe, šelpia 
ligoje, ir nelaimei ištikus, iš
moka pomirtinę, išleidžia savo 
gražų žurnalą “Moterų Dirvą”.

Norėdamos ' daugiau žinių 
gauti apie Moterų Sąjungą, 
kreipkitės pas M. Ramanaus
kienę arba M. Jokubaitę. M.

Olga
Joan

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Dart>ininkąH!

Balandžio 10 d. šv. Kazimie
ro parap. salėje, 41 Providence 
St., šios parapijos sodalietės 
vaidins trijų veiksmų (aktų) 
vaidinimėlį — “Marija Magda
lena”.

Kaipo aktorės vaidins: Mari
jos Magdelenos rolę Pranė Už- 
davinytė, Marcelės 
Keršytė, Faustinos
Biekšiūtė, Gerlindos — Pranė 
Nosckunaitė, Julijonos — Elz
bieta Galevičiūtė, Mortos — Ri
ta Brazauskaitė, Benitos — 
Stepanauskaitė, Miriamos — 
Elvira Štaraitė.

Veikimas vyksta šv. Kazimie
ro Seserų vadovybėje.

Sodalietės kviečia visus Wor- 
cesterio ir apylinkių gyvento
jus atsilankyti. O. Keršytė.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas1

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

HARRISON. N. i.
Balandžio 3 d. 8 vai. ryto 

Sopulingos Dievo Motinos pa
rapijos bažnyčioje buvo atna
šaujamos Šv. Vardo Draugijos 
šv. Mišios, kurias atnašavo mi- 
sijonierius kun. J. Borevičius, 
S. J. Prie šv. Mišių tarnavo Šv. 
Vardo Draugijos nariai studen
tai: J. Kokanckis, K. Nakra- 
šis* ir mažesnieji. Tvarką baž
nyčioje prižiūrėjo V. Grinevi
čius ir J. Kasparas. Visi Šv. 
Vardo Draugijos nariai, apie 
300 žmonių, ėjo prie šv. Komu
nijos, kas darė labai grąžų į- 
spūdį. Bažnyčioje buvo išsta

tyta šv. Vardo Draugijos vė
liava. Per šv. Mišias gražų pa- 
1 mokslą pasakė misijonierius ir 
’ kvietė senus ir jaunus daly- 
ivauti misijose, kurios prasidė- 
' jo balandžio 3 d. 7:30 vai. vą
škare ir baigsis Verbų sekma
dienį. Po šv. Mišių buvo atkal
bta malda ir panaujinta drau
gijos* priesaika.

Toliau Amerikos Lietuvių 
Piliečių klube, 6 Davis avė., į- 
vyko skanūs pusryčiai. Pusry
čiai buvo pradėti malda, kuriai 
vadovavo dvasios vadas, kun. 
D. Pocis, ir gražią kalbą pasa
kė draugijos pirmininkas V. 
Grinevičius. Įspūdingą kalbą 

{pasakė garbės svečias misijo- 
t'nierius kun. J. Borevičius, S.J. 

•iš Čikagos, III., kuri buvo paly
dėta gausiu rankų plojimu. 
Gražiai kalbėjo adv. B. Lauč- 

,ka ir vietiniai adv. K. Povilaus- 
Ikas, J. Kaspara, ir kiti. Kalbė
tojai savo kalbose apibūdino 
draugijos veiklą ir jos nuveik
tus darbus.

Pusryčiai buvo skanūs ir vi
siems metinės iškilmės daly
viams veltui. Į iškilmes buvo 
pakviestas ir SLRKA 165-tos 
kuopos generalinis reporteris.

•J. Stasilionis.
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galėtume sukelti laike vajaus 
mūsų kolonijai paskirtą kvotą. 
Atstovai vienbalsiai tai užgyrė. 
ALRK Fed. pirmininkė yra p. 
L. Venčienė, kuri yra taip patį 
ir BALFo pirmininkė. F.A.K.

Loveli Bus Lines, Ine.
Great Road

į
į Telefonas 340-W2

Maynard, Mass.

Sveikinimai!

S—R BAKING CO., INC.

MANCHESTER, N. H.

YOU’LL LOVE BREAD

HONEY-MEEL BREAD

Sveikinimai!

I

BOSTON, MASS.

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis. 

Room 206 
Tel. 6-1M4

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, ffebster, Masa.

RUTLAND COUNTY
NATIONAL BANK

5 “Narys Federal Deposit Insurance Corporation”

t 77 Merchants Row, Rutland, Vt.
»



VIETINES ŽINIOS
a b a * a *

DARBmMtAS 2.

ŽINUTES bus iškilmingai teikiama geg.-
22 d., 9 v. r.

Sveikina. Šv. Petro parapijos 
kunigams einant South Bosto
no Broadway, svetimtaučiai 
sustabdo juos ir sveikina su 
gražiu bažnyčios ištaisymu. 
Kunigai sveikintojams Aiškina
si, jog bažnyčia yra dar ne
baigta. Būsianti kada nors tik
rai graži, bet dabar dar ne.

Pirma vaikams šv. Komunija

DAKTARAI

SO 8-4476

Joseph F. AiitoReMs
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyras 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki B-tai 
Sežtadieniais nuo.2 iki S-tai.

1 Tel. 80 8-2805

Dr.LLR
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvray
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomia: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną..

f

kArnis

Sutvirtinimo Sakramentą Ar
kivyskupas Cushing suteiks 
geg. 28 d., 10 v. r.

Yra pareiga visiems katali
kams priimti Sutvirtinimo Sa
kramentą.

Organizuojami muzikantai. 
Prof. J. Kačinskas trokšta su
grupuoti Bostono lietuvius mu
zikantus ir parodyti ką lietu
viai muzikantai gali padaryti. 
Jų čia yra daug. Reikia tik su
sigrupuoti *

Mokytojas Kačinskas skiria 
lietuviškų muzikantų organiza
vimui pirmadienį. Šiuo reikalu 
jį galima susitikti, pirmadie
niais, 10 v. r., 4 v. p.p. pamin
klinėje parapijos mokykloje, 7 
v. v., po bažnyčia.

8 v. v. jis mokys giesminin
kus po bažnyčia. Po Velykų 
bus galima daugiau pamokų 
pasiskirstyti.

Per Didžiąją Savaitę išpažin
tys bus klausomos kiekvieną 
rytą, išskiriant penktadienį, 
trečiadienį ir šeštadienį, 3:30 
v. p.p., ir 7:30 v. v.

I
Ketv., Penkt. ir šeštadienį 
rytmetinės pamaldos 8 valandą.

Velykose — Prisikėlimo šv. 
Mišios bus 6 v. r.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

ki r
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
—South Booton, .
Valandos: 2iki4ir7iki8i**

Parveža Lietuvio Kario 
Kūną

Tel. TROwbridge 6330
If no ansver call A V 2-4026

J. Repshfc, MJ.
Lietuvis Gydytojas 
278flarvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir C—8.

IVAIROS skelbimai

A. J. NAMAKSY
Real Estą te & 

Insurance
409 W. Broadway -

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-OB48

Bes. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

K

SOUTH BOSTONIEČIAI! 
RENKITĖS PAMATYTI 

Trečią Metilų

MSIm
kurį rengia

Lietuvos Vyčių 17-ta Kuopa, So. Boston, Mass.

Sekmadienį, Gegužės (May) 15 d. 
ir Pit madienį, Gegužės (May) 16, 
8-tą valandą vakare — Patrick Gavia Mokykloj, 

Dorchester St, So. Boston, Mms.
įžanga — S1.00 su taksais. ‘

Savo atsilankymu padėkit jaunimui surinkti 
pinigų Šv. Petro parapijos pataisymo Fondui 
ir sykiu pamatysit gražų, linksmą vaidinimą.

■ — ......................— .......................................... ..... .................................... ........................

Pasimatys Su 
Bostoniečiais

Nustebo Bažnyčios 
Gruma

Ar Eisite Velykų Laike 
Svečiuotis?

Toje didžiojoje linksmybės 
šventėje — Velykose, lietuviai, 
paprastai eina vieni pas kitus 
svečiuotis. Eidami, paprastai 
nusineša savo išmargintų mar
gučių, saldainių dėžę ar kitką. 
Per šias Velykas, eidami į sve
čius padarykite savo malonie
siems kvietėjams didelį ir ma
lonų siurprizą - staigmeną — 
nuneškite visai jų šeimai Lie
tuvių Radio Valandos Metinio 
Koncerto bilietų. Ir jeigu jie y- 
ra dainų bei koncertų mėgėjai, 
tai brangesnės jiems dovanos 
nerasite, o jei jie į koncertus 
nesilanko, tai jie gavę nuo jū
sų dovanų — koncerto bilietus 
nueis į koncertą, o nuėję išgirs, 
pamatys ir patirs tokius įspū
džius, kokių nebuvo patyrę sa
vo gyvenime. Jie jums bus dė
kingi per savo gyvenimą.

South Bostonietė Elena Čen- 
čiūtė, kuri studijuoja Centrai 
Missouri Statė College, War- 
rensburg, Missouri, pranešė sa
vo mamytei “Darbininko” skai
tytojai, kad ji atvyks į St.; prieš atlaidus bus suskubta 
Louis pasimatyti su bostonie- netik bažnyčios dažymą už- 
čiais dalyvaujančiais Festivaly, baigti, bet ir estradas prašalin-

Elena, kaip žinome, per aš
tuonis metus buvo Bostono Lie
tuvių Tautinių Šokių Grupės 
smuikininkė ir dabar, kolegijo
je smuiko grojime bei muziko
je, gauna aukščiausius požy
mius. Rap.

Daugelis lietuvių atsilankę į 
40-ties valandų atlaidus Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje nuste
bo atnaujintos bažnyčios gra
žumu. Nieks nesitikėjo, kad

!
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_________ 'taaagesnis «ž tavo brolio gy
vybę? Taigi gelbėk jį 
dėliodamas pasiųsk savo auką:

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Penktadienį, balandžio 8 d. 
bus parvežtas a. a. Jono Geda- 
minsko, kurio žuvusio Vokieti
jos karo fronte, kūnas. Bus pa
šarvotas D. A. Zaletskų, laido
tuvių direktorių, 564 E. Broad- 
way, So. Boston, koplyčioje.

Laidojamas pirmadienį, ba
landžio 11 d. iš Šv. Augustino 
par. bažnyčios Šv. Mykolo ka
pinėse.

Žuvusio 
ir Agnės 
Morta ir
kviečia visus dalyvauti šerme
nyse ir laidotuvėse.

Ruošiasi Ankstyvam 
Piknikui

Kaip tik sužaliuos pievos, me
džiai ir visa gamta pakvips 
gaivinančiu pavasario aromatu, 
tai tuoj įvyks pirmutinis pikni
kas, būtent, gegužės 29 d., Ro
muvos Parke, Brocktone. Jį 
ruošia ALRK Susivienymo 94- 
ta kuopa iš Bostono. Pikniko 
komisija turėjo savo susirinki
mą bal. 3 d. ir pasiskirstė pa
reigomis. Ruošia naujovišką ir 
įdomią programą. Todėl iš 
anksto ruoškitės į šį pirmutinį 
šio pavasario pikniką. Rap.

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

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAS 3 
šeimynų, 265 Bolton St, So. 
Boston, Mass. Atsišaukite virš 
minėtu adresu į pirmą aukštą 

(28-1^8)

kario tėvai Feliksas 
Gedaminskai, sesuo 

brolis Benediktas

ti. Atėję išvydom savo seną 
bažnytėlę pilname naujame 
grožy. Spalvos šviesios malo
nios lietuvių akiai. Nieks nesi
tikėjo, kad ji bus taip gražiai 
ir skoningai atnaujinta.

Visi taipgi su įdomumu klau
sėsi gražaus choro giedojimo, 
vadovybėje naujo vargonininko 
žymaus muziko - kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko.

Garbinant Aukščiausiąjį toje 
nepaprastoje aplinkumoje bei 
atlaidų nuotaikoje, dėkingumo 
jausmas kilo klebonui kun. Vir- 
mauskiui ir visus savo sumanu
mu ir pajėgumu nustebinusiam 
kun. A. Abračinskui už drąsą 
ir sugebėjimą šiais brangumo 
laikais įvykdyti pagrindinį baž
nyčios remontą.

Dabar kviečiami visi apylin
kių lietuviai atvykti ir pamaty
ti kokią gražią ir jaukią bažny
čią, mes, bostoniečiai turime.

R.

Koncerte dainuos garsioji 
Lietuvos operos artistė Vincė 
Jonuškaitė, skambins kita, ne
senai iš tremties atvykusi pa
garsėjusi pianistė p-lė Rajaus- 
kaitė, o vargonais gros buvęs 
operos ir Symfonijos orkestros 
dirigentas prof. Jeronimas Ka
činskas. Be šių, pasaulinio mas
to meninių žvaigždžių koncerte 
dainuos norwoodietė p-nia No- 
vikienė, gros jaunas armonis- 
tas Gilbertas Gailius (a. a. ad
vokato Juozo Gailiaus sūnus) 
ir šoks tautinius šokius lietu
viškuose kostiumuose Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių Grupė. 
Tas nepaprastas koncertas, to
ji ypatinga meninė šventė į- 
vyks Atvelyky, balandžio 24 d., 
3:30 vai. po pietų, • Jordan Hali, 
Bostone. Rap.

Laukia Brolio — Dramos 
Artisto

- " ■ ~ t

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Graftou Ave^ x Islington,

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Sp gražiu ir maloniu pavaka
riu ateina Mitas, Indą' žmonis, 
atsikratę daug žiemos sunku
mų ir nemalonumų, neri būti 
linksmi ir juoktis. Kad suda
rius tokią progą, South Bosto
no L .Vyčių 17-ta kuopa ren~,-|------------
gia didelį, įdomų ir juokingą! BAMABHKC BACTAMK 
“Minai Show” | I

Po praėjusio karo Vyčiai pra
dėjo tokius parengimus, kurių 
yra tikslas pateikti lietuviškų 
dainų, šokių ir juokų. Šie Mins- 
trel Shows buvo pradėti 1946 
m., per kuriuos visi iki pasku
tinių metų turėdavo progos pa
matyti gražų vaidinimą “šnyp- 
šnyčio Vestuves”.

šiais metais Vyčiai rengia 
didesnę, gražesnę ir juokinges- 
nę programą, kuri įvyks gegu
žės 15 ir 16 d.d., 8 vaL po pie
tų, Patrick Gavin Mokykloje. 
Įžanga bus tik $1.00, įskaitant 
ir taksas.

Šio parengimo darbuotojai ir 
rengėjai yra sekanti: gaminto
jas (produeter) — Juozas lla- 
tačinskas, direktorius — Juo
zas Lola, generalinis pirminin
kas (General Chairman) — 
Victor Ančukaitis; muzikos ko
mitetas — Myra Calnan, Povi
las Bretanas; scenos ir aprėdy- 
mo komitetas — Alphonse Sta- 
kutis, Beatriče Kanusky, An
gelą Masionis; publikacijos — 
Algirdas Mitkus; garsinimų — 
Algirdas Mitkus, Eduardas Ru
dis, Geraldine Michaelis, Alfred 

. Leach, Larry Švelnys, John 
Četkauskas, Marylin Baker; 
tikietų — Marian Matačinskas.

Vakarėlis bus puikus, *visi, 
atsilankys, išgirs gražių 
ir bus užtektinai juokų.

Algirdas Mitkus.

GRABORIAI

kurie 
dainų

Lankėsi

Balandžio 7 d. atvyko į Bos- 
. toną adv. V. Sidzikauskas, 

Muzikas, profesorius ■ Jeroni- vuk’o ' - tarybos pirmininkafl 
mas Kačinskas, kurs Lietuvių kurig gu Preiatu M Kru.’
Radio Valandos Koncerte, bal. pavičiU, VLIK’o pirmininku at- 
24 d., Jordan Hali, viešai pasi- VyjjO jį tremties į Jung Vals- 
rodys visiems Naujos Anglijos tybeg išlaisvinimo
lietuviams grodamas vargonais, reikalais 
šiomis dienomis laukia iš trem-| 
ties atvykstančio savo brolio 
žymaus dramos artisto.

Vyks j Washingtoną

BALF Ruošis Dėl Tag 
Day Bostone

BALF 17-to skyriaus susirin
kimas įvyko balandžio 1 d., 
Lietuvių salėje. Pirmininkavo

l
Adv. V. Sidzikauskas, lydi

mas adv. A. O. Shalinos, Lie
tuvos Garbės konsulo, lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj.

.< i

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramdnės vartoja
mos nuo šalčio, reu
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akimis plau
ti. Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti
karštą, šiltą ir šaltą. Mūsų ra- Jonas J. Romanas, rašt. Vyt. 
munių žiedai yra iš Vengrijos. Gūrka, Veronika Šimkienė ir 

iždininkavo A. Matjoška. Sulig 
Į Centro x paskelbimo skyrius 
.pradeda BALFo intensyvų va
jų. Tam tikslui nariai pasiėmė 

i specialius iš Centro prisiųstus 
'aukų rinkimo lapus, kviečiami 
'ir kiti tą padaryti. Nutarta 
tuoj po Labor Day ruošti Bos
tono gatvėse viešą aukų rinki
mą — Tag Day. Tam tikslui 
nutarta pasiruošimo darbus 
tuoj pradėti. Apkalbėta ruošia
mo didžiojo pikniko - geguži
nės reikalais, Romuvos Parkas 
Brocktone dėl birželio 5 d. jau 
paimtas. Išrinkta komisija su 
Brone Cūniene priešaky, kuri 
su valdyba vadovaus to pikni
ko suruošimui.

Nutarta pakviesti ankščiau 
išrinktas komisijas bei jų pir
mininkus, (finansų būto, dar
bo, priėmimo ir t.t) dėlei į 
Boston, atvykstančių tremtinių 
tuoj pradėti uoliai darbuotis, 
nes jau yra aktualus reikalas.

Gale pirmininkas pakvietė, 
ką tik atvykusį pulkininką Stc- 
pulionį tarti žodį. Pulkininkas 
jautrioj kalboje apibudino ko
kios didelės reikšmės BALF-o 
darbas turi lietuvių tremtinių 
tarpe Europoje. Ir prašė tęsti 
ir intensyvinti tą darbą, nes 
reikalas yra didis. Rap.

Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEKANDER'S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Maus.
■ ■ ■ ■ ■■ I

BOSTON EDISON

Boston Edison Company pra
nešė savo klijantams, kurie no
rėtų įsivesti elektrikinį pečių, 
tiems uždyką prives vieles prie 
pečiaus. Tai geras ir pulkus 
pasiūlijimas, kuris yra priima

mas su džiaugsmu.
Taipgi Boston Edison Com

pany pranešė, kad ji sumažino 
elektros vartotojams už elektrą 
kainą, nežiūrint į tai, kad vis
kas kyla.

Iki šiol daugelis Boston Edi
son klijantų norėjo virti elek
tra, bet nenorėjo mokėti už 
vielų suvedimą. Dabar-gi Bos
ton Edison Company padarė 
didelį žmonėms malonumą, pati 
savo lėšomis įvesd&ma vielas.

Vienok reikia pastebėti, kad 
Boston Edison Company pati 
savo lėšomis vielių suvedimą 
atliks tiktai apribotą laiką. 
Taigi, norintieji elektra virti, 
turėtų dabar pasinaudoti pa
siūlyta proga— tuojau užsisa
kyti elektrikinį pečių. SkL

p. Pranciška Jervienė, gyv. 
So. Bostone, p. Petro Jervio 
žmona, rengiasi vykti į Wa- 
shington, D. C. pas savo sūnų 
Albiną ir marčią , Eleonorą 
(Glineckaitę) Jervius. Albinas 
Jervis studijuoja teisių moks
lus Georgetown Universitete, o 
jo žmonelė p. Eleonora yra 
mokytoja viešoje mokykloje.

I

Pirmadienio vakare, balan
džio 4 d. Dorchesterio Lietuvių 
klube, 1810 Dorchester Avė., 
Dorchester, pagerbė p. Oną 
Palby (Palubeckienę) jos gim
tadienio proga. Dalyvavo arti
mieji p.p. Palby draugai ir 
draugės. Ji gavo daug sveiki
nimų ir linkėjimų.

YAKAVONIS
merai Heme

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai * 

Tol. Brockton 8-1580

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksiene, 1

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. ■ 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 Winfieki SL. So. Boston. Mass. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkway — 1864-VV 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

11 Springer 8L, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Bįsbieto Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

| 5V. JONO EV. BL. FASALPINBS 
j DRAUGIJOS VALDYBA

i Pirmininkas — Viktoras Medonis,
i įį Sanger St., So. Boston, Masa. 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 

684 Sixth SL, So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,

’ 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. JRa£t. — Aleksandras IvaBka, 

440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua 

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

787 Broadway, So. Boston, Masa
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čiu sekmadienį kiekvieno mtaesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos sa»j, 

492 E. 7th St., So. Boston, Masa
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininkų.

&

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

i 251 West BroMway,

' VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
lAKlHIVH| IMFUKIOITUS V

MMamstoju
(Notary PuMįc)'

Patarnavimas fiien* ir asktį. 
Nauja moderniRka koplyčia ier- 
menima dykai. Aptarnauja Cmb- 
bfldge ir Bedtono kotorijas 8»- 
miauBtoinis katRMsto.
^GUnoa tya pačios ir į kttu> 

R«itada Baidote; T«L TR-64434.

Vincą* BalHkonis, Savininkai

«a3BSXXS03BaM900SX3U0BDSmCBCmSBSM9BSaO0a000anSBC

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 
' degtinę, ir visiems draugiškai 

ir mandagiai patarnauja.
•> ’

jOuni

ZALETSKAS
FUNBRAL KOME

bodtJbobtonI'mSs.
D. A. Zatetakas, F. E. Zaletskas 

Grabučiai ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia Bsmanims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
' Tel. 80 8-0815 

BOdth Boston 8-2608
* Si- ’ ‘ • į - i



Penktadienis Balandžio S. '-19

Velionis neturėjo

giau negu metus. Buvo paraly
žiaus ištikta. Kurį laiką pra
leido Maryland General ligoni
nėje. Kiek pagerėjus, buvo per
kelta į savo dukters namus. 
Veronikos Giedrienės prie Hol
lins. Kunigai kas mėnesį atlan-

labai į- kydavo su šv. Sakramentais, 
gabumus. Jis Velionė buvo ištikima katalikė

Juozas Ian.e’lo italas buvo 
palaidotas iš mūsų lietuvių baž
nyčios šeštadienį bal. 2 d. Kle
bonus s t dviem padėjėjais at
našavo šv. Mišias ir suteikė 
tinkamą pamokinimą |>o šv. Mi
šių. Pa;'tebiama, kad vis dau
giau iv daugiau svetimtaučiu 
nori būti laidojami iš šv. Al
fonso bažnyčios. Jiems labai 
patinga egzekvijos ir ta užuo
jauta. kurią galima pastebėt1 
lietuviškose Ividotuvėse. Gyvie
siems liūdesio valandoje reiš
kiame širdingiausią užuojautą. 
Už mirusiųjų vėlūs kviečiame 
visus sukalbėti dievobaiminga 
Amžinąjį Atilsį.

Krikštai
Donna Maria Distefano dūk-

Mirimai
Antanas šeškauskas mirė pas 

Little Sisters of the Poor. Pa
laidotas iš Seserų koplyčios 
ketvirtadienį, kovo 31 d. Išgy
veno Sesučių globoje apie vie
nus metus.
dar 70 metų. Sesutės 
vertino Antano 
buvo sąžiningas asmuo ir mo- per visus metus. Dievas jai at- relė Roberto ir Alicijos Kačins 
kėjo visokius darbus. Kur tik lygino, šeštadienio rylą, bal. 2 kaitės Di Stefano buvo pakrik- 
kas buvo reikalinga pataisyti, 
tai Antanas padarė. Giminių 
artimų jokių neturėjo. Elžbieta 
čaičienė iš Curtis Bay. vienin
telė giminaitė apie, kurią kas 
žino. Velionis buvo , ištikimas 
švč. Vardo dr-jos narys.

. d„ kun. Dubinskas suteikė jai štyta 
šv. Komuniją ir paskutinį pate
pimą apie 7 vai. Mirė 9 vai.

Uršulė Denkevičienė mirė pas 
sūnų gan staigiai. Turėjo apie 
69 metus. Palaidota iš šv. Al
fonso bažnyčios šeštadienį, bal. 
2 d. Kun. Antanas Dubinskas 
suteikė ligoei paskutinį patar
navimą ir atnašavo laidotuvių 
mišias.

Veronika Lukšienė sirgo dau- 

c sI

Kazimieras Kuėauskas rūpi
nosi laidotuvių tvarka, kurios 
įvyko trečiadienį, bal. 6 d. šeši 
kunigai prisidėjo prie iškilmių. 
Kun. Antanas Dubinskas atna
šavo iškilmingas gedulo šv. Mi
šias prie Didžiojo altoriaus. 
Prie šoninių altorių laikė šv.Mi- 
šias kun. Juozas Giedra iš Wa- 
shington. D. C. ir kun. Jonas 
Mendelis. Koplyčioje tuo pačiu 
laiku atnašavo šv. Mišias kun. 
dr. Liudvikas Mendelis.

sekmadienį, bal. 3 d 
Krikšto tėvai buvo Vincas Ma- 
čis. sūnus, ir naujagimės teta 
Adelaide Di Marco.

Ji nas Laurynas Dagilas, sū
nus Jono ir Ritos Dagilų, ir t" 
pačią dieną priėmė šv. Krikšto 
Sakramentą. Jo krikšto tėvais 
buvo dėdė ir teta iš naujagi
mio motinos pusės, Jonas ir 
Lucetta Schellhammer. Klebo
nas kun. dr. Mendelis asmeniai 
naujagimius priėmė į katalikų 
bažnyčią. Sveikiname abiejų 
naujų katalikų tėvus. Linkime 
jiems daug džiaugsmo iš 
vaikelių.

savo

♦

♦

♦

People's Saving Bank
I Motuzos Paveikslai

kuo-

♦
&I 221 MainSt., Brockton, Mass

Vietinės BALFos 64-tos 
pos pastangomis ir kun. dr. 
Mendelio duosnumu. leidžiant 
dykai naudotis parapijos sve
taine, daugiau negu 200 balti- 
moriečių matė gražius Motu
zos judamuosius paveikslus.

Ne vienas apsiverkė, prisi
minęs Lietuvos grožybes, ir Į
matydamas komunistų kruvi- 

| nūs darbus. Visiems buvo įdo
mu gauti vieną kitą vaizdą iš

♦
♦

b ..... ”—*
a lietuvių tremtinių gyvenimo

Vokietijos lageriuose. Apie 25

Remklte tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo skelbi* 
mate remia “Darbininką”- Visi sketbldtia ‘‘Darbininke”.

DARBININKAS

FIELD and FLINT CO

REMICK’S

Brockton, Mass.

• S

Ateitininkai plaukia gražiuoju — palociais nu
sagstytu Reinu į savo konferenciją. Tai įvyko perei
tais metais Vokietijoje. Šiuo metu jų bendraminčiai 
organizuoja plačią veiklą šioje šalyje.
tremtiniai, kurie buvo atsilan
kę, gyvu žodžiu galėjo patvir
tinti visą tai, ką kiti tik matė 
paveiksluose.

Klebonas pranešė, kad Balti- 
morėje jau randasi apie 50 
tremtinių. Panelių čaplikaičių 
pastangomis, tremtinių sąrašas 
yra gan pilnas. Klebonas viešai 
pareiškė.kad jo vienas noras y- 
ra padėti tremtiniams įsikurti 
čia . 
kaipo 
visas 
mūsų

Jis 
nių veikla. Lietuvių kalbos kur
sai jau sukurti. Yra duodamos 
trejopos pamokos, 
niais 7:30 v. vakare 
dienį rytais 10 vai. Apie 30 
menų yra užsirašę šioms 
mokoms.

Amerikoje. Matęs vargo, 
i ateivis klebonas, įvertina 
tas sunkenybes, kurias 

i tremtiniai turi panešti.
> negali atsigėrėti tremti-

tas Paukštis išpildys kelius tin
kamus religinius dalykėlius 
smuiku per Prisikėlimo šv. Mi
šias. Bus įdomu išgirsti.

Klebonas sako Ačiū mokyk
los vaikučiams už jų ištikimą 
atėjimą kiekvieną trečiadienio 
vakarą gavėnios metu giedoti 
Graudžius Verksmus. Dėkoja 
jis Sesutėms už paraginimą. 
Nors ir mažai atsilanko ant 
Graudžių Verksmų suaugusią}, 
tačiau mūsų klebonas nori pa
laikyti mūsų gražius 
kus papročius.

Mokyklos vaikučiai 
$50.00 Vyskupų nuo
kentėjusiems Fondui. Ši jų gra
ži auka buvo perduota mūsų 
arkivyskupui, J. E. Patrikui 
Pranui Keough.

Mirė staiga lietuviams gerai 
žinoma, ilgus metus buvęs sve
timtaučių šv. Petro parapijos 
klebonas kun. Jokūbas Smyth. 
Mirties laiku jis buvo Wa- 

Buvo klebonu šv. 
Širdies Jėzaus* bažnyčioje. Be 
abejo, visi lietuviai atsimins

lietuviš-

suaukavo 
karo nu-

SVEIKINIMAI!

WERBER & ROSE CO.
Clinton’s Big Furniture Store

One of the Largest in New England
200 High Street, Clinton, Mass.

Tel. —1508
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The

South Weymouth Savings Bank
SOUTH WEYMOUTH, MASS. I

į s

i

penktadie- 
ir šešta- 

as- 
pa-
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. Nuotrupos
Velykų lelijoms altoriųVelykų lelijoms altorių pa

puošimui jau aukavo po $25.00 
Parapijos Jaunimo Klubas ir £~—~ ~~ 
Sodaliečių Dr-ja. $10.00 auka
vo parapijinės mokyklos Tėvų “irusiojo vėlę savo maldose. 
Kuopa. Raides Jėzus iš lempe
lių Didžiajam _ Ketvirtadieniui 
ir Penktadieniui užprašė Treti-' 
ninkės ir Altoriaus bei Rožan
čiaus Dr-jos.

Velykų laiškas, paduodąs Di
džiosios Savaitės pamaldų tvar-] 
ką, ir klebono pranešimus po1 
velykiniam veikimui, buvo pa
siųstas parapijiečiams trečia
dienį, bal. 6 d.

šeštadienį, bal. 2 d., pirmą 
kartą pasirodė nauja statula 
mūsų sanktuarijoj, P-lės švč. 
iš Fatimos. Kadangi Permalda
vimo Dr-ja gražiai veikia, kle
bonas sumanė, kad tas padi
dins žmonių pamaldumą. Perei
tą šeštadienį nuo 1 vai. po pie
tų iki 7 v. vak. kas valandą 
nauja grupė maldininkų kalbė
jo rožančių ir laikė šv. valandą 
už Rusijos atsivertimą. Nors ši 
Permaldavimo dr-ja gyvuoja 
tik du mėnesiai .tačiau ji skai
to virš 100 narių.

Vyskupas Vincentas Brizgys 
iškilmingai pašventins šią nau
ją stovylą Motinų Dieną, geg. 
8 d. Dar ne visi lietuviai ją 
matė, bet gaus pamatyti kitą 
mėnesį.

Lamentacijos Didžioj Savai
tėje bus giedamos 7:30 v. va
kare trečiadienį,, ketvirtadienį 
ir penktadienį. Didysis bažnyti
nis choras turi priruošęs tinka
mus atsakymus po kiekvienai 
lamentacijai. Klebonas kviečia 
visus ateiti pasiklausyti. 

I Per paskutines tris dienas 
Didžiosios Savaitės pamaldos 
rytais 8 vai., vakarate 7:30 v.

Rezurekcija Velykų rytą 6 v. 
Girdėjau, kad tremtinis artis-

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn. Valsti

jos Apskrities Kuopoms

’• I

Šiuomi pranešame visų kuo
pų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskrities svarbus pus
metinis ir prieš šeiminis suva
žiavimas įvyks balandžio 24 d., 
1949, Lietuvių svetainėje, Gal- 
way. St., North Manchester, 
Conn.

Suvažiavimas prasidės 1:00 
vai. po pietų. Kadangi šis su
važiavimas yra labai svarbus, 
tai kviečiame visas kuopas pri
siųsti daugiau atstovių ir pa
ruošti naudingų sumanymų.

Pastaba: atstovės, vykstan
čios į suvažiavimą, prašomos 
atsivežti savo ženklelius, kurie 

vartojami suvažiavimo me-yra 
tu.

Pirm. 1. ValeatM
Rašt M. Jokūbaiti.

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, ' kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas 

Dr. A. Maceina.

Juozss Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington B595 
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimai Dieną ir Naktj.

MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES

Massachusetts

Manufacturers of

BRIDGEWATER WORKERS 
CO-OPERATIVE

Bridgewater,

ASSOCIATION, INC.

EAST BRIDGEWATER 
SAVINGS BANK 
Incorporated March 8,1870

EAST BRIDGEWATER, MASSACHUSETTS 
Open 9 A.M. to 3 P.M.

WED. EVENINGS, 6 P.M. to 7:30 P.M

Sveikinimai!

Atherton Furnitūra Co

The North Side Bank& 
Trasi Company

Narys Federal Deposit Insurance Corp.
NORTH STREET, B RISTO L, CONN




