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• Nuotaikos Lenkijoj
• Rezignuoja pareigūnai
• Didina karinį biudžetą
• Kieno pusėj kariaus
•

Nors geležinė uždanga
labai sandari ir maža žinių pra
siskverbia pro ją į laisvąjį pa
saulį, tačiau, vis dėlto, vienoks 
ar kitoks aidas iš ten pakliūva 
į čia.

Kaip gmięs ir augęs Kanado
je, turįs šio krašto pilietybę, 
neseniai į Torontą atvyko vie
nas lenkas iš Varšuvbs, kuris 
papasakojo apie dabartines 
nuotaikas raudonųjų apsėstoj 
nūdienėj Lenkijoj. Jo žodžiais 
tariant, šiuo metu Lenkija gy
vena lyg ir visiškas karo išva
kares. Praeitais metais, apie 
rudenį, iš Lenkijos teritorijos 
buvusi
donoji armija, tačiau šiuo me
tu vėl kraštas esąs užplūdęs 
reguliariais bolševikų kariuo
menės daliniais.

Žmonės, esą, pilna burna kal
ba, kad: “Karas, karas...“ Ne
vengia išreikšti šio teigimo ir 
komunistų
Lenkijos spauda, 
visvien reikėsią 
“kapitalistais“... 
šia“ žmones...

Be to, jam besirūpinant emi
graciniais dokumentais, vienas 
nuoširdus valdininkas davęs to
kį patarimą: “Tamsta tik 
spausk iš Lenkijos, jeigu gali, 
nes apie gegužės, birželio mė
nesius nežinia kas čia įvyks”...

Vietiniai gyventojai, jo žo
džiais tariant, laukia karo-, ta
rytum kokio išganymo, nes 
jiems įgrįso komunistinis val-

tuo tarpu, Lenkijc«r-«pie**99% 
žmonių yra nekomunistai ir 
diktatoriniam krašto valdymui, 
toli gražu, nepritaria.

ištraukta veik visa rau-

Balandžio 12 dieną ‘Dar
bininko’ Administracijos 
kambaryj įvyko LDS Cen
tro Valdybos susirinki
mas. Dalyvavo pirm. kun. 
Pr. M. Juras, A. Zavec- 
kas, V. J. Kudirka, O. 
Siaurienė, A. Peldžius, A. 
F. Kneižys ir svečias Dr. 
J. Leimonas.

Svarbiausias klausimas 
buvo kur ir kada skelbti 
LDS Seimą? Plačiai išsi
kalbėjus, Valdybos nariai 
prašė pirm. kun. Jurą pri
imti seimą savo vadovau
jamoje parapijoje Law- 
rence, Mass. Kun. Pr. M. 
Juras maloniai sutiko pri
imti Seimą.

Taigi LDS Seimas šįmet 
įvyks sekmadienį ir pir-

Santiago, Chile — Ba
landžio 20 dieną Pietų 
Centralinėje Čilės srityje 
buvo smarkus žemės dre
bėjimas.

Pažymėtina, kad užmuš
ta 57 žmonės ir 150 su
žeista. Medžiaginiai nuos
toliai yra dideli — siekia 
tūkstančius dolerių.

kontroliuojamoji 
Ji teigia, jog 
kariauti 
Mat, “paruo-

su...

apsisprendė

KUNIGŲ DĖMESIUI
Kaip žinome UN-o a-.veiktų draugijas, ar šiaip 

samblėja nutarė ištirti]susirinkimus, išneštų rei- 
Kardinolo Mindszenty irjkalavimo rezoliucijas ir 
protestonų mini s t e r i 
Vengrijoje ir Bulgarijoje 
nuteisimo bylą. Šia proga 
reikėtų ir mums lietu
viams pasinaudoti ir ginti 
jersekiojamus ir įkalintus 
sietuvos vyskupus, kuni

gus ir tikinčiuosius. Kalė
jimuose, koncentracijos 
stovyklose kankinami ar 
nužudyti yra: arkivysku- 

trys
4 T.

pas J. E. M.

[vemtų uiitugijtvs, ai šiaip 

susirinkimus, išneštų rei- 
« v • _   _ > •   • * _   • 
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r i ų pasiųstų jas Amerikos 
joje Statė Departamentui per

duoti UN-o vadovybei, ten 
Amerikos delegatui War- 
ren R. Austin ir komisi
jai, kuri svarstę Mind
szenty bylą. Be to reikėtų 
pasistengti tą visą reika
lą plačiai iškelti spaudoje. 
Kunigų Vienybės Centras 
iš savo pusės tą reikalą 
irgi kelia.

V. Borisevičius ir P. Ra
manauskas, apie 500 kuni
gų ir 300,000 tikinčiųjų.
Je to šiais metais numa

toma išvežti į Sibirą bent 
700,000 tikinčiųjų ir be-

Užmušė 57 Žemės 
Drebejbue

ir 
lietu- 

Lawrence,

madienį, birželio 19
dd., Šv. Pranciškaus 
vių parapijoj, 
Mass.

Kviečiame visus apskri- 
čius ir kuopas tuojau iš
rinkti atstovus į Seimą.
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452 Išvietinti Žmonės Atvyko

Boston, Mass. — Ketvir
tadienį, balandžio 21 d. į 
Commonwealth uostą į- 
plaukė laivas “Mercy” su 
452 išvietintais žmonėmis. 
Laivas atplaukė prieš pat 
dvyliktą valandą vidudie
nį-

Massachusetts Komisija 
dėl Išvietintų Žmonių su
rengė kalbų, muzikos ir 
dainų programą. Komisi
jos pirmininkas, Mr. Bie- 
ringer, negalėdamas pats 
atvykti į uostą, įgaliojo p. 
Antaną F. Kneižį, Komisi
jos narį ir “

Į

redaktorių, vadovauti pro
gramai. Kalbas pasakė p. 
John Chandler, Mass. val
stijos agrikultūros komi- 
sijonierius, p. Chopek kal
bėjo ukrainų kalba, lenkų 
atstovas — lenkų kalba, 
ir p. Kneižys pasveikino 
lietuvių kalba. Transliuo
ta dvi lietuviškos liaudies 
dainos ir muzikos kurR 
niai.

So. Bostono lietuvaitės, 
p. Bronės Cunienės vado
vybėje , patarnavo atvy
kusiems lietuviams trem- 

Darbininko” i tiniams.

Pakvietė Vengriją Į Kardinolo

Šiandien suėjo penki metai kai mirė a. a. Jo E- 
minencija, William Henry, Kardinolas O’Connell. Jis 
buvo penktas‘Bostono vyskupas ir antras arkivys
kupas. Jo vietą užėmė Arkivyskupas Cushing, bu
vęs jo vyskupas pagelbininkas.

jOVIciŲ AOflSlnaS AptCKJO
Imą

Ekonomine stagnacija verčia 
tai daryti

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų generalis 
susirinkimas nutarė ir pa
siuntė kvietimą Vengrijos 
valdžiai dalyvauti tuose 
Jungtinių Tautų susirin
kimuose, kuriuose bus 
svarstomas Kardinolo Jo- 
sef Mindszenty nuteisi
mas.

Vengrija nėra Jungtinių 
Tautų narė. Vengrijos val
džia įteikė Jungtinėms 

ms smarkų protestą 
prieš tokį nutarimą ištirti 
Kard. Mindszenty nuteisi
mą. Ji sako, kad tai esą 
Vengrijos vidaus reikalas.

Valstybės Departamen
tas paskelbė, kad jis netu
rįs jokių konkrečių pasiū
lymų šiuo klausimu. Vals
tybės Departamentas lai
kosi sekretoriaus Dean A- 
cheson pareiškimo: nebus 
keturių ministerių konfe
rencijos, kol nebus at
šaukta Berlyno blokada.

tardys Stogą Kuo
ŠciflMS Namo

Teheranas, Iranas —So- 
veik visus kunigus. Prieš vietų generalinis konsulas 
tokį barbarišką komunis-! Arkady Krasnik šeštadie- 
;ų elgesį ‘ mums reikėtų į nį apleido Azerbaidžianą 
visu urmu kelti protestus-ir su visu savo štabu išva- 
ir reikalauti, kad UN-o žiavo į Maskvą. Konsula- 
aipgi svarstytų lietuvių 
tankinių 
tabdytų 
grąžintų 
uosius.

klausimą, sus- 
persekiojimus ir 
į laisvę ištrem-

Gi šiapus geležinės uždangos 
gyveną lenkai, nežiūrint, kas 
jie būtų: eiliniai Lenki jas pilie
čiai ar diplomatai, kviečiami į 
Tėvynę, ten vykti atsisako. Iš
gyvenęs tris metus laisvoje Ka
nadoje, Lenkijos Pasiuntinybes 
Ottawoje antrasis sekretorius 
Wladyslaw A. Zbik, gavęs ra
ginimą palikti Kanadą ir grįžti 
Lenkijon, kur jam siūlomas 
naujas tarnybos postas užs. 
reik, ministerijoj,
geriau išmainyti diplomatinį 
pasą į paprasto laisvosios Ka
nados darbininko buitį...

Šis Lenkijos vyras rezignavo 
iš Pasiuntinybės sekretoriaus 
posto balandžio 11 d. ir su 
žmona bei trijų metų dukrele 
pasiprašė leidimo apsigyventi 
Kanadoje ir lauks kol Lenkija 
nusikratys baisaus komunisti
nio rėžimo.

Savo parašytame straipsny
je “The Telegram” dienraš
čiui, Wladyslaw A. Zbik rašo, 
jog jis, būdamas inteligentas 
ir baigęs teisės mokslus, ilges
nį laiką dirbęs laikraštininko 
darbą, nacių okupacijos me
tais kovojęs Lenkijos rezisten
tų eilėse, pilnai supranta tą 
baisiąją padėtį, kuri šiuo metu 
vyrauja jo gimtojoj žemėj, to
dėl ir negali grįžti ten, kur ži- 

Tęsinys 2-nme pušlap.

Šiuomi
nigus, prašydami, kad pa-

kreipiamės į ku-

to pareigūnų šeimos jau 
buvo išvykę anksčiau j 
Rusiją.

Konsulatų uždarymu So
vietai nori padaryti spau
dimą į Irano valdžią, kad 
pakeistų savo nusistaty
mą sovietų atžvilgiu.

Berlynas — Vokiečių 
komunistų vadai teigia, ] 
kad blokada Berlyne greit 
bus panaikinta. Taip esą 
pasakęs Heinrich Rau, 
Vokiečių Ekonomijos Ko
misijos pirmininkas, ko
munistų partijos vadams, j 
Jis sakė, kad blokada la-! 
bai kenkia ekonominiam 
atsistatymui. Tik blokadą

Taigi jie kol kas ir nenori 
perdaug garsiai kalbėti a- 
pie nuėmimą.

Rusai Nori, Kad Berlyną 
Valdyty INTo

Kinijos Raudonieji Bombardavo
Trečią Britą Laivą

Shanghai, Kinija — Ki- stuose įvyks tą dieną ne- 
niečių komunistų artileri- priklausomybės paminėji- 
ja puolė ir bombardavo mo iškilmės. Buvęs ilga- 
trečią Britanijos karo lai- mėtis Airijos premjeras 
vą Yangtze upėje. Per pa- de Valera atsisakė nepri- 
starasias 24 valandas su- klausomybės iškilmėse da- 
žeidė ir užmušė 64 žmo- lyvauti. Jis siūlė nepri- 
nes, iš kurių 26 tikrai už
mušti.

Galimas dalykas, kad Airijos prijungtos dar še- 
Britai atsiveš didesnes ka- 
nuoles ir tada prasidės 
tikras karas.

klausomybės šventę mi
nėti tik tada, kai bus prie

šios Airijos provincijos.

Skesturtj Išgelbėjo

*

SECURITY

Airija Švento Neprklnuso* 
mybės Sukaktį

Londonas — Balandžio 
18 d. Airija šventė savo 
nepriklausomybės sukak
tį. Anglijos karalius ta 
proga pasveikino telegra
ma Airijos respublikos 
prezidentą, o premjeras 
Attle panašia telegrama 
pasveikino Airijos premje
rą.

Didesniuose Airijos mie-

Chariestoan, Mass. — 
Miesto viršininkai turi 
daug vargo su gyvento
jais, kurie patys nenori 
išsikraustyti iš namų, kur 
yra padaryti planai sta
tyti naujus namus.

Štai našlė, Mrs. Catheri- 
ne Mulvey ir jos trys sū
nūs, gyv. 16-18 Haverhill 
St., Charlestown, atsisako 
kraustytis iš to namo. Tai 
dabar miesto viršininkai 
sugalvojo, kad reikia nu
imti to namo stogą, tai 
gal toji našlė ir išsikraus
tys. Be stogo negi gyvens.

Patikimi 
kad so- 

pasiuntinys gen.

Londonas — 
šaltiniai praneša, 
vietų 
Georgiev Malinin vykstąs 
j Washingtoną su pasiūly
mu nuimti Berlyno bloka- 
lą, jeigu tas miestas bus 
atiduotas Jung. Tautoms 
valdyti.

Mat, bolševikai pastebė
jo, kad be prekybos su 
Vakarų Vokietija, yra ne
įmanomas Rytų Vokieti
jos ūkio atstatymas. Dėl 
to rytų zonos vokiečiai 
daro spaudimą sovietams, 
kad nuimtų Berlyno blo
kadą.

Tie patys šaltiniai pa
stebi, kad UN-o adminis
tracija Berlyne leistų so
vietams palaikyti kontrolę 
Berlyne per veto Saugu
mo Taryboje.

V1
fili I1 T; Be Stoti-Odos Dari 

ko Laimės Algą Pakėlimą
Peabody, Mass. — Tarp 

darbininkų unijos ir darb
davių eina pasitarimas dėl 

panaikinus su Vakarų zo- pakėlimo. Išrodo, kad 
nomis ekonominis gyveni
mas gali pagerėti.

Berlyno komunistas ma- 
yoras šaukia specialų su
sirinkimą. Tačiau neskel-j 
bia ką svarstys tame susi-j 
rinkime. Spėlioja, kad bus’ 
paskelbtas Berlyno bloką- Briggs kompanijos ir 
dos nuėmimas. ckard kompanijos vado-

Maskvos radio šias ži- vybės atleido iš savo įstai- 
nias užginčija. Supranta- gų 7800 darbininkų, kaip 
ma, Berlyno blokados nu- tuo pačiu metu Fordo Mo- 
ėmimas, tai būtų didelis tor’o kompanijos darbi- 
smūgiš raudonies i e m s. ninkai rengiasi streikuoti.

kompanijos be streiko 
tiks pakelti algas.

7800 Darbininką 
Bedarbiai! ja

Detroit, Mich. —

su-

čia 
Pa-

ParakaiekspBodavus 
apdegė trys vaikai

Vaikai rado parako rū
syje. Jie pasiėmė parako 
rankomis ir išsinešę ant 
šaligatvio, River St., Mat- 
tapan, pradėjo žaisti. 
Kaip tik jie prikišo degtu
ką prie parako, tai kilo 
ekspliozija ir užsidegė vai
kų drabužiai. Trys vaikai 
pavojingai apdegė, o ket
virtas suspėjo pabėgti.

Prezidentas Pasirašė Mąrshall o Uetuvių Radio Programa

Springfteld, Mass. — 
Vladas Kolaitis, 38, gyv. 
12 Litchfield St., Brigh
ton, Mass., užėjęs į kavi
nę visiems “užfundijo” 
kiek turėjo pinigų ir pas
kui nuėjęs prie Connecti- 
eut upės šoko nuo tilto į 
upę.

Įšokęs, matyt, suprato 
blogai padaręs. Pradėjo’ 
šauktis pagalbos. Kolaitį 
išgelbėjo Raymond Ma- 
son.

I

Plano Pratęsimo Bilią
____________

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pa
sirašė bilių, kuris leidžia 
valdžiai išleisti $5,580,- 
000,000 Europos ekonomi
niam atstatymui.

Pasirašymo ceremonijo
se dalyvavo Paul Hoff- 
man, Marshall plano ad
ministratorius.

Šen. Wheery, respubli
konas, kuris buvo prie
šingas skirimui tokios 
stambios sumos Europai, 
dabar reikalauja, kad val
džia mažintų išlaidas.

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Kinijos Raudonieji Perėjo 
Yangtze Upę

Pra-Nanking, Kinija 
neša, kad Kinijos komu
nistų ginkluotos jėgos 
persikėlė per Yangtze upę 
ir jau bombarduoja Nan- 
kingo miestą.

Sakoma, kad raudonieji 
perkėlė per ‘ Yangtze upę 
apie 30,000 ginkluotų vy
rų. Raudonieji taip pat 
apsupę Britų karo laivus.

šeštadienį, balandžio 23 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.

SEKMADIENINĖ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, bal. 24 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arta N’Orvood 7-1449
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Penktadienis. Balandžio 22. ’49

Naujas Lietuvių Transportas

Lietuvos Valstybinės Operos 
artistė.

DABARTIES PASTABOSPsybilskis, Jonas, Ursu- 
la į CIeveland, Ohio.

Pulkaunikas, Bronius, 
Ona, Laimutė, Danguolė į

Pradžia 1-me pusi.

no, kad bus verčiama* akty
viai prisidėti prie savo gimtojo 
krašto duobkasių...

laivu Jangys, Vytautas į Ja-
maica Plain, Mass. 80 Boston, Mass.

Jankauskas, Ddofonas, 
Marija, Aiiodija į Water- 
town, Mass.

Jankauskas, Vincas, O- 
na, Irena į Philadelphia, 
Pa.

Kalnietis, Jonas, Jadvy
ga, Algirdas į Baltimore, 
Md.

Kazlauskas, Antanas, 
Aleksandra, Elena, Ona, 
Sofija, Stase, Jonas, Vy
tautas, Gediminas į Fk>- 
rence. S. C.

Kirlys, Povilas, Julija, 
Aldona į Ezeter, Pa.

Kniukšta, Antanas, Sta
se į Chicago, m.

Krakanskaitė, Jadwyga
į Gallatin. Tenn.

Krasauskas, Ddefonas, 
Elena, Elena į Hartford, 

i Conn.
Kriaunevičius, Marija, 

E. į CIeveland, Ohio.
Levickaitė, Ona į CIeve

land, Ohio.
! Liutkevičius, Antanas,

Magdalena į|Jadwyga į Wilson, Conn.
Mackevičius, Stasys, 

Milda, Birutė į 
Portsmouth, N. H.

Masiulis, Jadvyga, Ade
le į Rochester, N. Y.

Matulevičius, Vincas, 
Juozefa, Vytautas, Gede- 
minas į CIeveland, Ohio.

Meizrimienė, Ona į Chi
cago, III.

Miknevičius, Jule, Algi
mantas, Vytautas, Nijola 
į Ne vark, N. J. 

, Misiūnas, Jonas į North; 
įScranton, Pa.

Narbutas, Antanas, O- 
na, Augins į Cicero, UI. 

’ Nelsas, Adolfas, Marija 
i'Broeklyn, N. Y.

Balandžio 23 d., 
“General Howze” į Bosto
ną atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Ambrozaitis, Juozas, E- 
lena, Rimantas į Cambrid
ge, Mass.

Bacanskas, Jonas, Alek
sandra, Jonas, Edmundas, 
Rimas, Marija į Brooklyn, 
N. Y.

Barsevskis, Jonas, Sofi
ja į Hoilyvvood, Calif.

Bildat, 
Andrius, 
ma, 
Mich.

Budrioms, Vytautas, Al-! 
fonsa į Maspeth, N. Y.

Burokas, Stasys į Phila
delphia, Pa.

Butkus, Jonas į Daven- 
port, Iowa.

Cesas, Mikalojus, Gerda, 
Jūratė. Romualdas - Gedi
minas į Oakville, Conn.

Čiurlys, Kazimieras 
New Brunswick, N. J.

Fabijonavičius, Juozas, 
Stase, Romualdas, Vanda 
i Chicago, HL

Gedvilas,
Linden, N. J. <

Gliaudelis, Jonas, Jone į Brone, 
Brooklyn, N. Y.

Ignatavičius, Jonas, Mo
nika į Elizabeth, N. J.

Jakimas, Natalija i Pitt
sburgh, Pa.

Jaksonas, Irena i New- 
ark, N. Y.

George, Ieva, 
Maria, Ane-Al- 

Lida į Farmington,

i

Visa šeima Užsisakė 
Po “Atlaidų šaltinį“

P-nų Makauskų, gyvenančių! 
VVaterbury. Conn. visa šeima: 
tėvas Jonas, motina Alena, sū
nūs — Jonas ir Baladas užsisa
kė po Tėvo Kapucino malda
knygę Atlaiaų’ šaltinis’*,
prisiųsdami čekį, sumoje $13. 
Dėkojame p.p. Makauskams už 
nuoširdumą ir paramą, išleisti 
šią paminklinę Tėvo Kazimiero

La.
Praansj 

į Water-

Bronislo- 
Vytautas

I

Norkūnas, Stasys, Mal
vina, Eimutis, Elena į Lo- 
well, Mass.

Oertel, Jonas, Ludvika. 
Marin įKapucino maldaknygę. Pp. Ma-!^onaS’ Juozas, 

kariškai yra ilgamečiai LDS 5- ®rOoklyn, N. H. 
tos kuopos nariai ir nuoširdūs S Pacevičius, Ipolitas į 
“Darbininko" rėmėjai. Detroit, Mich.

Pakalniškis, Mečislovas 
i į Elizabeth, N. J.

Paliliūnas, Zigmas į Chi
cago, III.

į Paukštelis, Jonas, Aldo
na, Aldona, Algirdas, Vy
tautas, Birutė į Yonkers, 
N. Y.

Peckys,
Faustina, Irena, Laimutė, 
Algirdas, Genovaitė į U- 
nion, N. J.

Petkevičiūtė, Ursula į 
Mt. Providence, Pa.

Petrauskas, Antanas, 
į Adelė, Julija, Viktoras į 
Elizabeth, N. J.

; Petrulis, Jonas į N. Da- 
•kota.

Automatiškas^ Vond«»n<
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Vladislovas,
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Mercer Bros. Garage Co

312 Main St. Tel 613 k 614 Nashua, N. H.

JOSEPH P. LABRECQUE, Mgr.
Oil Burncrs — Hot Water Heaters

Račiūnas, Pranas, Ste 
fanija, Romualdas, Danu 
tė į Belle Rose,

Radziukynas,
Marija, Marija 
būry, Conn.

Radzivanas, 
vas, Apolionija, 
į Brooklyn, N. Y.

Raku nas, Kazys, Brone, 
Ramutis į Baltimore, Md.

Raudys, Adomas, Euge
nija, Eugenija, Rimantas 
į Linden, N. J.

Rudenas, Vilius, Petro į 
Gleason, VVisconsin.

Šileris, Fridrichas, Elz
bieta, Alfredas į Brock
ton, Mass.

Simonaitis, Matas, Ire
na, Laimutė, Romualdas, 
Regina, Alfonsas į Nash- 
ville, Tenn.

Simonelis, Jurgis, Anta
nina, Liudas į Woodha- 
ven, L. I., N. Y.

Skersys, Juozas, Irena į 
Riehmond, Pa.

Skemundris, Jonas į 
Pittsburgh, Pa.

Skladaitis, Emilija, Ele
na į Waterbury, Conn.

Snarskis, Bronius, Regi
na, Vaidotas į CIeveland, 
Ohio.

Stadalninkas, Vytautas, 
Leokadija, Ina į Stam- 
ford, Conn.

Stankevičius, Justinas į 
Greene, Maine.

Stukas, Antanas į Bara- 
ga, Mich.

Sukelia, Donatas, Stefa
nija, Danguolė į Brooklyn, 
N. Y.

Sukauskas, Antanas, 
Brone, Zigmantas, Rim
gaudas, Marija į Eliza
beth, N. J.

Sventickas, Edmundas 
į Detroit, Mich.

Tamulionis, Pranas į 
Cincinnati, Ohio.

Uzemeckas, Bronius, E- 
milija, Dalia į Rochester, 
N. Y.

Vaidelys, Jonas į New 
Britain, Conn.

Valacauskas, Izidorius į 
Brockton, Mass.

Vanagas, Liudas į Mar- 
quette, Mich.

Vitkauskas, Vytautas, 
Anelė, Vytautas į CIeve
land, Ohio.

Vizbaras, Jonas į Brook
lyn, N. Y.

Zaramkus, Emilija į St. 
Louis, Mo.

Žilinskas, Kazimieras, 
Marija, Irena į CIeveland, 
Ohio.

Zujus, Motiejus, Teofile, 
Laimutė, Raimondas į 
Kearny, N. J.

Žukas, Stefanija į Brook
lyn, N. Y.

Žukas, Zose į Baltimore, 
Md.
Zlioba, Vladislav į Brook

lyn, N. Y.
Milass, Benediktas, Ma

rija, Marija, Stanislovs, 
Mikolis, Kazimiera, Janis, 
Birutė, Jadvyga, Teresė, 
Juozas į N. Carolina.

Šis sąrašas vėliau gali 
būti papildytas ar dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks 
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

| Sekmadienį, balandžio 
(24 d., 3:30 vai. po pietų, 
Jordan Hali, Bostone į- 
vyks Lietuvių Radio Va- 

i landos metinis koncertas, 
1 kurio programą išpildys 
žymūs artistai - artistės.

Dr. Mykolas F. Greadnl, 
Koncerto Renginio Komiteto 
pirmininkas, kviečia visus sek
madienį atvykti ir dalyvauti 

koncerte.
I Jeronimas Kačinskas, 

kompozitorius, akompanuos 
art. Vincei Jonuškaitei.

solistė, dainuos, o jai akom pa-j 
nuos jos dukrelė p. Eleonora.!

Ona fvaškienė,
Lietuvių Tautinių šokių Grupės 
mokytoja - direktorė. Jos va-j Gilbertas Gaifiua,
dovaujama grupė šoks tauti- akordionistas, gros akordionu 

nius šokius. j keletą muzikos kurinių.

Komunistinė Lenkijos vy
riausybė šiuo metu didina kari
nį biudžetą ir galvotrūkčiais 
ruošiasi karui. Kovo mėn. pra
džioje Lenkijos gynybos minis
teris maršalas Zymierski parla
mentui patiekė patvirtinti ka
rinį Lenkijos biudžetą 1949 
metams, kuris siekia 140 mili
jonų zlotų. Tuo tarpu 1948 me
tų karo reikalams biudžetas te
buvo tik 85 milijonai zlotų.

Taigi, Lenkija, nors jausda
ma didelius pokarinius negala
vimus ekonominėj srity, didelį 
dėmesį kreipia į patrankas ir, 
bendrai, karinį apsiginklavimą.

•
O prieš ką gi ir kieno pusėj 

Lenkija kariautų kilus karui? 
Į tai taipogi nereikia per ilgai 
ieškoti atsakymo. Į pagalbą 
mums ateina tas pats suraudo- 
nintos Lenkijos karo ministeris 
maršalas Zymierski. Parlamen
tui biudžeto patiekimo proga 
tarp kita ko, jis pareiškė: 
“Lenkija kartu su kitomis liau
dies demokratijomis kovoje už 
taiką stovės Sovietų pusėje”...

Ir kaip gi kitaip ’ Kai pati 
Sovietų Sąjunga grobia valsty
bę po valstybės, ji sakosi “ko
vojanti už taiką”. Tą pačią 
giesmelę, žinoma, turi traukti 
ir sukomunistintos Lenkijos 
karo ministeris Zymierski...

Taigi, “liaudies demokrati
jos”, kartu su tų pačių “de
mokratijų” “gimdytoja” Sovie
tų Sąjunga, kažkam tai ruo
šiasi... Pr. AL

or-

RETA PROGA• _ : , ‘ ' • • -• 
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Bostono lietuviai šį sekma

dienį, balandžio mėn. 24 d., 
3:30 vai. Jordan Hali salėje 
turės retą progą išgirsti gražų 
koncertą, rengiamą Lietuvių 
Radio Valandos vadovybės, ku
riame dalyvaus kitų menininkų J 
tarpe ir mūsų įžymi solistė iri 
Lietuvos Valstybės operos ar-j 
tistė - dainininkė Vincė Jonuš
kaitė. Išaugusi ir išbujojusi 
Nepriklausomoje Lietuvoje, pa
sitobulinusi Italijoje. Ši mūsų 
Tėvynės laukų gėlė buvo ne tik 
Lietuvos Valstybės operos pir
moji dainininkė, bet taip pat 
nešė mūsų originalų lietuvišką 
meną, mūsų skambias lietuviš
kas dainas. į platųjį pasaulį, 
apkeliaudama su koncertais ■ 
daugelį Europos kraštų, pasie
kusį net ir Pietų Ameriką, vi
sur lydima didžiausio pasiseki
mo, garsindama Lietuvos meną 
plačiai už savo tėvynės ribų.

Lietuvos valstybinė opera,

Galvos pasaulį valdo, 
i širdys jį išgelbsti.

Maloniam Rėmėjų Dėmesiui

Immediatc Installation for Nashua and Vicinity 
Gulf Hcating Gils

Keading Coal & Ncw England Cokc

33 E. Holii> SI.

Tel. 486-487 i
I

NH Kongresamas

Washington, D. C. — 
Oro Jėgų vadovybė prane
ša, kad kongresmanas Ro
bert Lewis Coffey, Jr., de
mokratas iš Johnstowri, 
Pa., tapo užmuštas jo lėk
tuvo katastrofoje.

paprastų lietuviškų liaudies 
dainų nejučiomis pakili virš 
pilkų kasdieninių rūpesčių ir 
kartu su dainininke braidai 
ankstų rytą plačių Lietuvos 
lankų rasą, matai tolimos tė
viškėlės gimtuosius kluonius, 
girdi gimtojo šilo šlamėjimą, 
regi sraunaus Nemuno banga
vimą ar tyliai ir tingiai vin
giuojančią mėlynąją Nevėžio 
juostą.

Jos išpildymas garsių operų 
arijų duoda jai progos parodyti 
aukštą techniką išpildyme sun
kių meno kurinių. Vincės Jo-l 
miškaitės dalyvavimas Leitu- 
vos Valstybinėje operoje visuo
met sutraukdavo gausius lan
kytojus trokštančius netik iš
girsti gražaus jos dainavimo, 
bet taip pat pamatyti ir puikią 
jos vaidybą. Jos koncertai Kau
ne ir visame krašte visuomet 
buvo laukiami ir labai gausiai 
lankomi. Ypatingai ji buvo my-

iškilusį į pirmaeilių pasaulio Įima ir laukiama lietuvių trem- 
operų lygį, užtarnautai di
džiavosi savo dainininkais, ku
rių pirmose eilėse buvo jos pir
moji dainininkė — Vincė Jo
nuškaitė.

Neretai tenka užgirsti eilinio 
Amerikos lietuvio nuomonė, 
kad girdi aukštos klasės menas 
yra jam persunkus ir mažai te
suprantamas. Tai yra grynas 
nesusipratimas. Tai priklauso 
nuo to kas ir kaip tą meną pa
tiekia, kiek jis sugeba išnaudo
ti duotą jam Dievo dovaną — 
talentą ir dar pridėti prie to 
savo dvasinių jėgų, kad pagau
tų klausytoją ir jį sužavėtų sa
vo menu. Retai taip laimingu 
sutapimu Vincė Jonuškaitė 
meistriškai naudojasi duota jai 
gausia Dievo dovana — gražiu 
ir stipriu messo-soprano balsu, 
išnaudodama aukštą išsitobuli- 
nimą dainavime ir svarbiausia 
įdėdama į savo meną daug jau
trios sielos.

Klausydamas jos daina vinių

tinių, išsibarsčiusių po visą va
karinę Vokietiją. Važinėdama 
iš vienos stovyklos į kitą savo 
daina Vincė Jonuškaitė guodė 
tokį pat lietuvį - tremtinį kaip 
ir ji pati, žadino jame pasiry
žimą ištverti sunkias gyvenimo 
valandas ir kėlė viltį, kad po 
ilgos ir tamsios nakties išauš 
mūsų kankinamai Tėvynei lais
vas ir šviesus rytojus.

Tad nepraleiskimc šios retos 
progos ir kuogreičiausiai atvy
kime pasigrožėti Vincės Jonuš- 
kaitės dainavimu kartu pade
monstruodami meilę ir prisiri
šimą prie savo, lietuviškos dai
nos, prie savojo meno. Ypač 
paskatinkime atvykti į šį kon
certą jaunimą, nemačiusį Tėvy
nės ar bepradedantį ją pamirš
ti kad ir jis atsigaivintų savo 
tėvų krašto dainos grožiu. Lai
kas bus maloniai ir gražiai 
praleistas ir tikrai niekam ne
teks gailėtis sugaišto laiko.

<J. Andrius.

Naujosios Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Seimas įvyks š. m. gegužės 15 dieną, trečiąjį 
gegužes mėnesio sekmadienį. Seimas bus Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo programa:
11:00 vaL Pamaldos.
12:30 vai. Svečių ir dalyvių pietūs.
1:30 vai. Spaustuvės atidarymas.
2:30 vai. Seimo posėdis.
4:00 vai. Meninė dalis.
5:00 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Seime dalyvaus J. E. Vyskupas V. Brizgys ir daug ki
tų aukštų svečių.

Maloniai (kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos 
Narius, Amžinuosius ir Garbės Narius ir visus norin
čius paremti N. Pr. švč. P. Marijos Seserų Kongrega
cijos dirbamus darbus ir įstaigas, šis Seimas bus kar- 

ir jauki Kongregacijos geradarių pavasario šven- 
Su didžiu dėkingumu laukiame visų.
Iki malonaus pasimatymo Seime!

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys 
ir

N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
Centro Valdyba.

tu 
tė.

GEGUŽES MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas se
klyčias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES ME
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

Užsakymus siųskite: 

'DARBININKAS" 
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO" Adm.,
366 W. Broadway, So. Boston. 27, Mass.

Šiuomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES
MENUO knygelę.

Vardas ...

Adresas _
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JOd&iauA.
Kod’l Norvegija atsisa- vergija 

kė Sovietų pasiūlymo pa-'laimė 
sirašyti nepuolimo paktą? 
Todėl, kad Sovietų paktai 
ir sutartys nieko nereiš
kia. Jie turėjo sudarę ne
puolimo paktus su Lietu
va, Latvija ir Estija. Tais 
paktais buvo pasižadėję 
kaimynų nepulti — jų te
ritorinį integralumą ir i gramą cukraus. ____
valstybinę nepriklauso-'laiškas: 90 ūkininkų kol- 
mybę respektuoti. Tačiau, jchoze turi 26 melžiamas 
[progai pasitaikius, visasikarves. Tik pagalvokite: 
tris Pabalčio valstybes o- 90 ūkininkų — tai apie 5-6 
kupavo, i savo valstybę; šimtai žmonių, o turi tik 

a’ jėga inkorporavo, ir be į 26 karves. Nepriklauso- 
imo jos bei jų.moję Lietuvoje toks skai- 

------------------- Ičius ūkininkų, su tiek že-
Norvegai žino, kas buvo’mes kiek turistas sovietiš- 

Hitleris ir įo kvislingasjkas dvaras, turėjo apie 
jie taip pat žino, kad bol-[ 500 karvių ir jos bei jų
X 1_____________________ I——   I — 'nionnc' kinm Fi Viri i n Vii

I

ir baisiausia ne-' 
tautos istorijoje. 

Tą paliudija jų pačių laik
raščiuose spausdinami iš 
Lietuvos atėję laiškai.: 
Vienas iš tų laiškų sako:; 
motina ir aš uždirbame 13 
rublių, už kuriuos galima 
nusipirkti 3 kilogramas 
duonos arba vieną kilo- 

integralumą ir i gramą cukraus. Kitas
nepriklauso-■ laiškas:

• v

<♦>

M

^nioAnio

Vertė A. Maceina.
DIDELIS IŠVALYMAS

Laikraštininko Wiegando pranešimu, Italija 
bai susijaudinusi dėl prarastų Afrikoje savo kolonijų. į 
Ji turėjo prieš karą gan didelį Afrikos plotą Eritrėją, i žmones naikina?
sudarančią 45,754 ketvirtainių mylių, su daugiau kaip 
puse milijono gyventojų. To buvo permaža, ir Musso- 
lini pasigriebė daugiau kaip septynis, kartus didesnę 
nepriklausomą negritų - arabų valstybę Ethiopiją, tu
rinčią 350,000 ketv. mylių ir 8,000,000 gyventojų. Tą 
užgrobimą pripažino teisėtu tik keturios valstybės. 
Kitos kažkaip nutylėjo ir susitaikė su įvykusiu faktu, 
taip kad Italija skaitė tą užgrobtą šalį savo nuosavy
be.

Paskutiniam kare Italija visa tai prarado. Angli
ja savftiasi Etrūriją, o Ethiopiją atgavo nepriklauso
mybę, bet Anglijos globoje. Tačiau galutinis buvusių 
Italijos kolonijų likimas dar neišspręstas. Apie jį ei
na ginčai. Net Rusija reiškia savo pretensijas prie tų 
žemių, nes jos sudaro labai pageidaujamą pakraštį Vi
duržemio jūros. Apie Rusiją, žinoma, dabar netenka

ševizmas yra nacizmo vie- pienas buvo ūkininkų nuo- 
tininkas, o bolševikai — savybė, 
kvislingai. šitą jau jie pa
tys (komunistai) yra pri- nių žemę bei kitą turtą ir 
sipažinę ir pasiskelbę. i;

Komunistai yra ne tik 
kvislingai, bet taip pat ir 
melagiai, plėšikai ir žmog
žudžiai.

Melagiais juos užpaten- 
fašistas ar 

pačių arti- 
Edward Be- 
Čechoslova- 

kijos Prezidentas ir Mas
kvos garbintojas.

Bet Italija, jau pradėjusi atsigriebti, staiga pake- patentą patvirtino Pran-j sovietinį
— —:i.—4.: i.„j c ūži jos Teismas, J-----

uuistirnų jutus. rvustją, zitiutita., liautu hičiiili«
kalbėti. Tačiau Anglija veda savo politiką ta krypti-i hinw
mi, kad Italijos kolonijos tektų išimtinai britams. At
rodo, kad tą Anglijos politiką remia Amerika.

• v

Bolševikai atėmė iš žmo-

Kita puiki priemonė pa
žengti priekin doriniam 
gyvenime yra rekolekci
jos. Kitose šalyse atosto
gų metu moksleiviams vi
suomet pasitaiko progos 
jas atlikti įvairiose tam 
reikalui skirtose įstaigose 
arba vienuolynuose. Tenai 
jie išklauso per dieną tris 
keturias dvasinio turinio 
paskaitas, pertraukų me
tu apmąsto tai, ką girdė
ję, padaro pasižymėjimų, 
galop atlieka išpažintį — 
ir rekolekcijos baigtos. 
Taip galvoja daugelis. Re
kolekcijose gavėnios metu 
jie nemato nieko kito, 
kaip tik pasirengimą vely
kinei išpažinčiai.

Bet geros rekolekcijos j 
turi turėti savyje daug

dienas paskirk tik Jam 
vienam; rūpinkis tik savo 
sielos reikalais, malda, 
mąstymu apie praėjusį 
gyvenimą ir gerų pasiry
žimų parengimu.

Jei galėtum, būtų gera, 
į kad paskutiniais gimnazi
jos metais atliktum reko
lekcijas kur nors uždaroj 
įstaigoj, pv. vienuolyne, 
visiškai trejetą dienų at
sitraukęs nuo pasaulio ir 
gyvendamas tik su savo

daugiau. Be abejo, jos yra siela, 
taip pat puikus pasiren-‘ 
girnas išpažinčiai. F ' __
geros rekolekcijos iš tik-l“^ j"“;t 
rųjų reiškia, galima pa y- nė visados mą3ty.
ginti su gariniu arklu :i -r-
siela yra tuomet giliai iš- 
judinama, visokios piktzo- d ir sak ti kad 
les, jyainos nuodėmės, ne- toi nesunku. Aš galiu tau 
naudingi akmens išmeta-'tik band k
mi lauk o viso to vietoj J kį! fr įsitiki.
išpurentą, našią sielos kad šit trij di 
dirvą pasėjamos gerų pa- vienumoj tiek ra< ^„g.

”Brr!... Bet tai turi būti
_ 1 labai sunku! Tris dienas

išpurentą, našią sielos

ti tik rimtus dalykus!” 
Nebūtų prasmės tau įkal-

nęs, kad šitų trijų dienų
siryžimų sėklos.

Rekolekcijom yra didis drąso8 "Pydyti būsimo 
sielos išvalymas, atgaivi- gyvenimo uždavinius, kiek 
nimas ir kelio ieškojimas. ”e nesitikėjai. Pirmą kar- 
Išvalymas: tada pažįsta- ta',e reikia P"eJ° P“' 
me visus praeities apsilei- ^““; antr» kart» 3»u 
dimus, visas klaidas ir,elsl Pats- 
pasibiaurėdami nusisuka- Pas O’Connel, didį kovo- 
me nuo nuodėmės. Atgai-'toją už Airijos laisvę, atė- 
vinimas: sielos dirva da- jo sykį pasiuntinys ir ra- 
•bar daro gryna; atnaujinę do jį laikantį rekolekci- 
’ dvasios jėgas, su nauja jas. Norėdamas jį įtrauk- 
!drąsa žengiame į naują ti į darbą, kalbėjo: “Jeigu 
; gyvenimo kelią. Kelio ieš- tavęs nebus parlamente, 
kojimas: dabar matau, mes pralaimėsime kovą
jog tuo keliu, kuriuo ke- visai dvidešimčiai metų, 
liavau lig šiol, toliau eiti Balsuojant priešininkai 
nebegaliu. Todėl ateičiai mus_ perviršys”. “Būkite 
darau naujus gyvenimo ramūs” — atsakė didis 
planus. Šitą ar kitą nuo- valstybininkas, — “mels- 
dėmę — tekaštuoja man damasis ir išpažindamas 
kiek nori — aš turiu pa- savo nuodėmes aš ir čia 
mesti. Šitą ar kitą gerą y-1 atstovauju jūsų dalykams 
patybę turiu įgyti, nors prieš Dievą. Airijos laisvė 
tai reikalautų ir labai di
delio savęs išsižadėjimo.

Bet gal pasakyti: “Aš 
nepastebėjau, kad reko- keldamas kumščią piktai . 
lekcijos būtų padariusios {kovai!” 
man tokios didelės įta-j Kilni mintis! Verta kiek- 
kos!” Tokio nepasisekimo vieno religingo jaunuolio! 

At. Kairys, priežastis paprastai glūdi 
-------- tavyje. Tu nemokėjai ben-

smo, tiek sielos jėgos ir

apdėjo juos nežmoniškais 
mokesčiais. Už nusavintą 
(nacionalizuotą) ž e m ę|
bolševikai ūkini n k a m s 
nieko nemokėjo, o rendas 
(taksas) ant tos (atim
tos) žemės uždėjo tokias, 
kad ūkininkas niekaip jų 
išsimokėti negali. Už tai 
ponas komisaras meta jį 
iš ūkio ir siunčia į Sibirą, 
o į jo buvusį ūkį grūdą į 

į baudžiauninkų 
Victor dvarą — kolchozą ar sov- 

Kravchenko byloje. Melą- chozą. Tame dvare trims 
giais juos vadina ir laiko ūkininkams yra tik viena 
Pabalčio ir Balkanų vals- karvė ir okeanas raudono- 
tybės — visas nekomunis-’jo pieno — bolševikiškos 
tinis pasaulis. ! propagandos. Bolševikai

Lietuviai vadina ir laiko:žada žmonėms rojų, ir 
komunistus (bolševikus) įduoda pragarą. Ne tik jų 
ir jų agentus melagiais1 
todėl, kad jie skleidžia 
biauriausią melą apie lie
tuvių tautą, tvirtindami, 
jog lietuvių tauta pati nu-

nešas, buvęs
I

Benešo
v •

MALDA J LIURDO 
MOTINĄ

lė savo balsą, reikalaujantį, kad Afrikoj esančios ar 
verčiau buvusios jos kolonijos būtų jai grąžintas. Ita
lai žino, kad jie, kaipo nugalėta tauta, negali statyti' 
griežtų reikalavimų, bet jie atsišaukia į pasaulio tei- 
singumą bei žmoniškumą. Kodėl, sako, tokia nelygy
bė tautų susitvarkyme? Kai kurios tautos, kaip antai 
italai, vokiečiai, japonai, pernelyg tirštai apgyvenę- 
savo žemes, verkiant reikalingi naujų žemių apsigy-i 
venti, o jiems tos galimybės neduodama. Tuo tarpu! 
kai kitos tautos turi perdaug įvairių kolonijų. Ir taip: 
britai turi 51 koloniją (neįskaitant tų, kurias pasi
griebė nuo Italijos); prancūzai 21, Potrugalija 7, Bel
gija tik vieną, bet labai didelę, 902,000 ketvirtainių 
mylių turinčią koloniją — Congo. Ispanija turi tik' vertė savo valdžią ir įsi- 
mažą sklypelį šiauriniam Morocco. To viso akivaiz-’ jungė į Sovietų Sąjungą, 
doj siūlosi neramus, primygtinai reikalaująs teisingo‘Tuo mėgina pavaizduoti 
išsprendimo klausimas: kodėl buvusios Italijos kolo-j lietuvių tautą kvaila esan- 
nijos turi būt atiduotos tiems, kurie ir taip perdaug'čia, ir laisvės bei nepri- 
jų turi? Kam tokia gobši, neteisinga monopolija? Kad klausom y b ė s nesupran-

O Liurdo Motina šventoji! 
Tikiu tavim, tikiu šventai! 
Tu visą žemę man atstoji: 
Tu man viltis, tu man namai.

Tenai, kur ošia senos pušys... 
Marija, man tu gyvenai — 
Kiekvieną metą per gegužį 
Tau rūko brangūs smilkalai.

Buvai tenai tokia, kaip čia, 
šventoji,

‘Liurde stebuklais gyveni —

Anglija nori jas pasigriebti, tai italams nenuostabu — 
Anglija visuomet buvo ir bus savanaudiška. Bet kad 
Amerika remia Anglijos politiką, to tai jau italai ne
gali suprasti. Tačiau amerikiečiai ir gi negali supras
ti, kodėl italai to nesupranta, kad jie pralaimėjo karą 
ir turi pralaimėtojų likimui pasiduoti. Jiems prieš 
pradėsiant karą reikėjo apsigalvoti ir suprasti, kad 
savo orlaiviais nesudaužys anglų laivyno, kaip kad 
Hitleris su Mussoliniu juos įtikinėjo. Žinoma, gaila, 
kad italai yra skriaudžiami, bet jų, palyginti, toli gra
žu ne tiek nuskriausti, kiek, pavyzdžiui, nieko nekal
tos ir kare nedalyvavusios Pabaltės tautos. K.

tančia ir nebranginančia 
— žemesne už aziatiškas 
tautas, kurios nuo didžių
jų valstybių atsiskiria ir 
nepriklausomomis tampa.

Lietuviai komunistus 
melagiais laiko ir dėlto, 
kad jie būdami Lietuvos 
ir lietuvių tautos priešais, 
tvirtina, jog jie atnešė 
lietuvių tautai laisvę ir 
laimę, kuri, iš tikrųjų, yra

agentai siurbia lietuviams 
prakaitą ir kraują, bet 
dar ir Maskvai reikia mo- 
keti “duoklę”. Praeitais ° “n0 auk°j°s -
{metais ta duoklė buvo 419 visad buvii tu su 
milijonų rublių, o šiais 

'metais, turbūt, bus dar 
daugiau, nes šių metų biu
džetas yra 169 milijonais 
didesnis už praeitų metų 
biudžetą. . Bolševikai yra 
didesni ir bjauresni plėši- ir žmogžudžių, kaip bolše- dradarbiauti su Dievo ma-j 

[kai ir už Al Capono gang- vikai, pasaulis dar nėra lone. Rekolekcijų metu

dėl to nė kiek nenukentės. 
Gali parlamentas grasin
ti! Eidamas išpažinties, 
aš esu stipresnis, negu pa-

Dabar aš čia, o ji nelaisvėj...
O Liurdo Motina šventa! 
Padėk, padėk man ją išlaisvint, 
Tau melsis žemė nuskriausta.

kai ir už Al Capono gang- vikai, pasaulis dar nėra lone.
sterius. matęs. Kelkime prieš juos dieviškosios malonės ypa-

A1 Capono gengė, api- balsą. Reikalaukime savo tingai gausiai teka, bet; 
plėšus žmogų, paleidžia, o j valdžią ir Jungtinių Tau- tik toms sieloms, 
bolševikų gengė nulupus į tų organizaciją ištirti Lie- jas priima džiaugsmingai 
žmogui marškinius, lupa 
nuo jo “skūrą” ir gyvybę 
— varo jį į Sibirą ir į ki
tas vargo, kančių ir mir
ties stovyklas.

Tokių melagių, plėšikų

kurios ■

tuvos padėtį ir.sulaikyti bendradarbiaudamos. Tad! 
lietuvių tautos žudymą, ką tau reikia daryti, kad; 
Taip būti juk negali. Kri
minalistai turi būti paža
boti ir sulaikyti.

L. Lašas.

galėtum sau užtikrinti re-Į 
kolekcijų pasisekimą? Šių' 
dienų metu būk Dievui y-j 
patingai atsidavęs: tas!K. V. Pikturna.

Konnersreutho Paslaptis
Daugelis iš mūsų yra šį bei tą skaitę, ar 

bent girdėję, apie Teresę Neumanaitę iš Ko
nnersreutho. Juk ir nuo Trečiojo Reicho su
griuvimo jau kone 10,000 amerikiečių karių 
ją aplankę ir jos vardą dar labiau iškėlė. Na
cių režimas neleido nieko apie ją rašyti nei 
skelbti, o siekė kaip nors ją — didžiąją Kris
taus kančių liudininkę —■ sulikviduoti. Kele
tą kartų Gestapo valdininkai bandė ją kaž
kur išvežti, bet ,atėję jos paimti, nerasdavo 
namie, o tėvas jiems pranešdavo: “Ji jau va
kar žinojo, kad jūs norite ją suimti, todėl iš
ėjo iš namų“. Net ir paskutinėmis karo die
nomis SS-ai nedavė jai ramybės ir persekio
jo iki paskutinės minutės.

Pačiomis paskutinėmis karo dienomis Ko- 
nnersreuthe stovėjo SS tankų dalinys. Ba
landžio 20 d. vakare, kada kaimas jau turė
jo būti paliktas, Neumano namuose pasiro
dė vienas to dalinio esesininkas ir brutaliai, 
su revolveriu rankoje, pareikalavo Teresės. 
Tik štabo gydytojo dėka pavyko neprašytą 
SS viršilą iš namų iškrapštyti. Dar per duris 
eidamas keikėsi, plūdo ir grasė: “Jei jūs jos 
mums neišduodate, tai mes visus jūsų trobe
sius padegsime. Tada gal išlįsite iš savo ur
vų”.

Taip dar tą pačią naktį SS-ai iš visų ke
turių pusių paleido ugnį į mažą Konnersreu
tho bažnytkaimį, nors čia dar nebuvo jokio

amerikiečio kario, taip sudegindami 17 gy
venamųjų namų ir 28 daržines bei kūtes. Te
resė Neumanaitė tuo metu buvo pasislėpusi 
klebono daržinėje. Bet ir iš čia turėjo bėgti, 
nes ir ta daržinė buvo granatų padegta. Jos 
tėvo namai taip pat buvo vienos granatos 
bent kiek paliesti, nors šiaip niekas iš namiš
kių nenukentėjo.

Taip Teresė Neumanaitė iškentė visus 
persekiojimus ir sunkumus.

Ir šiandien, kada pas ją važiuojant nebe
reikalingas Regensburgo vyskupo leidimas, 
nutariau ir aš aplankyti tą garsiąją XX-jo 
amžiaus stigmatizuotąją Teresę.

Nors ji Kristaus kančios vizijas ir Išga
nytojo skausmus išgyvena kiekvieną penk
tadienį (tarp Velykų iki Šv. Jėzaus Širdies 
šventės ir nuo Kalėdų iki Gavėnios, be to, 
penktadieniais, kada esti Panelės Švenčiau
sios šventė, — neturi jokių kančių), savo 
vizitui pas ją pasirinkau Didįjį Penktadienį, 
kada ji labiausiai kenčia.

Teresė gimė Konnersreutho, neturtingo 
siuvėjo šeimoje, 1898 metais balandžio mėn. 
9 dieną, naktį iš Didžiojo Penktadienio į Di
dįjį šeštadienį. Tai vyriausioji duktė iš de
šimties vaikų. Nuo pat mažens buvo vargo 
grūdinama. Pradžios mokyklą baigusi, turė
jo eiti pas turtingesnius ūkininkus tarnauti. 
Visą laiką galvojo, kaip čia įstoti į kokį nors 
vienuolyną, kad galėtų išvažiuoti į pagonių 
apgyventus kraštus — į misijas. Bet Dievo 
planas buvo kitoks... 1918 metų kovo mėn. 10 
d. kilo didelis gaisras. Visi kaimo gyvento
jai kovojo su ugnimi. Gesinime dalyvavo ir

Teresė. Ištisas dvi valandas, stovėdama ant 
kopėčių, ėmė iš apačios paduodamą kibirą 
vandens ir perduodavo jį aukščiau stovin
čiam. Toks įtemptas darbas, nuolatinis lank
stymasis ir išsitiesimas su pilnu kibiru išsė
mė jos jėgas. Tą pat naktį ji išniro stubur
kaulį.

Prasidėjo sunkios dienos. Porą kartų, vos 
beįstengdama paeiti, griuvo ir smarkiai su
sitrenkė galvą. Dėlto viena ausimi apkurto 
ir kiek vėliau apako. Bet tą sunkų kryžių 
nešė kantriai. Iš seno meldėsi į Kūdikėlio 
Jėzaus Teresėlę. Ir štai, 1923 metais balan
džio 28 dieną, kada popiežius Pijus XI tą 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę paskelbė palaimin
tąja, Teresė Neumanaitė staiga vėl atgavo 
akių šviesą. Bet iš lovos dar nesikelia; išni
ręs nugarkaulis neleidžia vaikščioti, o kai
rėj kojoj ir ant nugaros didžiausios pūvan
čios žaizdos teikė daug skausmų. Bet štai, 
1925 metais gegužės 17 dieną, kada palai
mintoji Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė skelbia
ma šventąja, staiga išgyja didelės ir pūvan
čios Teresės Neumanaitės žaizdos. Jos pra
nyko staiga, net žymių nepalikdamos. Stai
ga dingo ir nugaros skausmai. Taip ji galė
jo tuoj pat po 6.5 metų pakilti iš lovos, eiti 
ir vėl viską dirbti. Staigaus išgijimo metu ji 
pamatė nuostabią šviesą ir išgirdo švento
sios Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus balsą: “Tik 
per kančią gali tu savo pasiaukojimo pašau
kimą geriausiai atlikti ir tuo kunigams pa
dėti”.

Tam dideliam pasiaukojimui Dievas vis 
dar ją ruošė sunkiais kryžiais. Sunkiai ap

sirgo aklosios žarnos uždegimu. Dr. Seidlis 
konstatavo, kad ko greičiausiai reikalinga 
operacija. Teresė vėl šaukiasi savo Dangaus 
Užtarytojos, prie skaudamos vietos prideda- - 
ma Jėzaus Kūdikėlio Teresėlės relikvijas. Ir C 
štai tuo momentu būtent — 1925 m. gegužės 
25 dieną, ji vėl pamato nuostabią šviesą 
ir vėl išgirsta jai jau pažįstamą balsą: “Kad 
pasaulis patirtų, jog yra aukštesnė Galia, - 
nereikalinga, kad tu būtum operuojama. Bet 
kentėti teks tau dar nemaža ir taip sielų iš
ganyme bendradarbiauti. Tik nebijok! Ir vi
daus kančių nenusigąsk! Vis labiau ir labiau 
turi savąjį Aš marinti”.

Taip Teresė vėl staiga išgyja.
1926 metais Gavėnios metu atsivėrė dide

lė žaizda kairiajame šone. Tuo pačiu metu 
Didįjį Penktadienį atsirado ir stigmos: žaiz
dos ant rankų ir kojų. O 1927 metų pirmąjį 
lapkričio mėnesio penktadienį pasirodė žaiz
dos ir galvoje — Kristaus erškėčių vainiko 
žymės.

Šono žaizda yra gana didelė ir gili, žaiz
dos rankose ir kojose yra kiaurai pereinan
čios, keturkampės 0.4 col. ilgio ir pločio. Gal
voje turi, berods, dešimtį gilių žaizdų, ku
rios sudaro tikrą žaizdų vainiką.

Kurį laiką Teresė Neumanaitė nuo visų 
slėpė ir meldė Dievą, kad nuo jos atimtų tą 
naują kryžių. Bet žaizdos nenyko. Reikėjo 
parodyti bent namiškiams. Kreipėsi į įvai
rius gydytojus, naudojo įvairius vaistus, bet 
nieks negelbėjo: visą laiką jos yra atviros, 
visai šviežios, bet nepūliuoja ir nekraujuoja. 

(Bus daugiau)
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Didelės apimties Jaikraštis a- liudininku, kaip šiuo atveju, 
pie 32-36 pusi. "The Ensign”, m. amžiaus lietuviu žurnalistu 
leidžiamas Montrealvje. savo Praniu Alšėnu, yra kitokis rei- 
balandžio 16 d. laidoje. įsidėjo kalas, 
lietuvio žurnalisto Pranio Alšė- 
no nuotrauką ir savo bendra- Toliau rašinyje rašoma, jog 
darbio Gerry Sherlock platų P- Pranys Alšėnas į Torontą y- 
pasikalbėjimą su juo. Pasikal- ra atvykęs iš Vokietijos DP 
Dėjimas užvardintas: “Lithua- stovyklų. Jis tegyvenęs Kana-' 
nian Journalist Happy As Fac- doje tik apie 8 mėn. laiko, ta- 
tory Worker In Canada”.

įvade to straipsnio “The En
sign" reporteris teigia, jog pa
skiram laisvo ir taikos trokš
tančio krašto Kanados piliečiui 
iš laikraščiuose ir žurnaluose 
užtinkamų straipsnių, nėra jau 
taip lengva susidaryti tikrą 
vaizdą apie kančias ir persekio
jimus Europos žmonių, kurie y- 
ra anapus geležinės uždangos, 
Sovietų dominuojamose srityse.

Tačiau susitikti ir pasikalbė
ti su kuriuo nors tų baisybių kolumnai, ar rašyti straipsnius

i

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Atvelykyje, bal. 24 d., vietinė 
SLRKA 13 kuopa rengia Balių 
kuopos naudai, parapijos sve
tainėje. Juozas Budelis kuopos 
raštininkas prašo visų parapi
jiečių šią Susivienymo pramogą 
paremti.

Penktadienį, bal. 29 d., Para
pijinės Mokyklos Tėvų Dr-ja 
rengia BINGO PARTY mūsų 
mokyklos naudai. Tai bus pir
mas šios dr-jos viešas pasiro
dymas. Meldžia visų atsilanky
ti. Bus įdomus vakaras.

šeštadienį, bal. 30 d., 7 vai. 
vak. įvyks įžanginė geg. mėn. 
procesija. Mūsų mokyklos vai
kučiai iškilmingai pradės Ma
rijos mėnesį. Ateikite.

Sekmadienį, geg. 1 d., 8:30 v. 
ryte J. E. Vyskupas Brizgys 
atnašaus šv. Mišias mūsų pa
rapijos vaikučiams, kurie pri
ims PIRMĄ ŠV. KOMUNIJĄ. 
Vakare 7 vai. įvyks pagerbimo 
programa mūsų garbingam 
Svečiui. Sesutės ir mokyklos 
vaikučiai jau ruošiasi šiam is
toriniu! įvykiui. Jo Ekscelenci
ja Vyskupas Brizgys kalbės.

MISIJOS prieš Motinų Dieną. 
Jo Ekscelencija Vyskupas Briz
gys sakys visus Misijų pamoks
lus: rytais 9 vai., o vakarais 
7:30 v., išskyrus pirmadienį ir 
antradienį, kuomet pamaldos 
bus laikomos 7 vai. vak. Pirmą 
kartą mūsų parapijos istorijoj, 
gal pirmą kartą visoj Ameri-j 

i
i i r 
I

koj, Vyskupas ves misijas. 
Mums nepaprasta garbė, nepa
prasta laimė. Visi o visi steng- 
kitės dalyvauti.

Sekmadienį, geg. 8 d. MOTI
NŲ DIENA. Ryte 8:30 vai. 
bendra ŠEIMŲ ŠV. KOMUNI
JA. 4 vai. po pietų Metinė Ge
gužinė Procesija, šv. Misijų už
baiga ir atsisveikinimas su mū
sų geruoju Ganytoju, Jo Eksce
lencija Vyskupu Misijonierium.

kitiems lietuvių kalba leidžia
miems laikraščiams. kuriuose 
jis bendradarbiaująs regulia
riai.

Šiuo gi kartu p. Alšėnas pa
rodęs didesnį norą papasakoti 
Kanados laisvojo krašto žmo
nėms apie nelaimingą savo gim
tosios žemės buitį.

Vėliau "The Ensign" reporte
ris. pagal gautus davinius, pa
duoda žinias apie žurn. P. Al- 
šėną. teigdamas, jog jis yra 
nukentėjęs nuo raudonųjų ir 
rudųjų okupantų, nes laike pir
mosios bolševikų okupacijos 
1940-41 m. jam teko slapstytis 
Lietuvos miškuose, kad nebūtų 
įkalintas arba išvežtas į Sibirą. 
Po to. naciams okupavus Lie
tuvą. Pr. Alšėnas buvo areš
tuotas. tardomas ir laikomas 

į Kauno Sunkiųjų Darbų Kalė ji-: 
įme. kaip įtariamas pogrindinės1 
' priešnaciškos spaudos platini- ' 
mu. Vėliau, antrą kartą bolše- t 
vikams priartėjus prie Lietu
vos, su daugeliu tūkstančių lie
tuvių Pr. Alšėnas pasitraukė į 
vakarus.
— Šiuo metu aš esu laimin

gas — pareiškė Pr. Alšėnas 
“The Ensign” reporteriui, gy
vendamas laisvame krašte — 
Kanadoje. Čia savo, nors sun
kiu darbu ir prakaitu, galiu 
pelnytis duoną ir kvėpuoti lais
vu šios žemės oru. Tačiau ma
no gimtasis kraštas — Lietu
va — tebėra naikinama ir oku
pantų kalama prie kryžiaus.

Lietuvos žmonės kenčia nuo 
barbariškųjų okupantų - bolše
vikų aukščiausiame laipsnyje. 
Tas pats, žinoma, yra ir kituo
se bolševikų dominuojamuose 
kraštuose.

Apie 700.000 lietuvių, tai yra 
veik 23% visos Lietuvos gy
ventojų. yra išžudyta arba de
portuota į Sibirą.

Tenai nėra jokio viešo teis
mo, nei jokių viešų procesų. 
Lietuvos dvasiškija ir pasau- 

iliečiai yra naikinami tyliai, be 
garso. Šimtai tūkstančių lietu
vių. jų tarpe ir aukštieji Lietu-: 
vos dvasininkai, kaip: Vilniaus !e' 
Arkivyskupas M. Reinys, vys-j 
kupai: Ramanauskas. Bor ise- 
vičius. Matulionis — nakties 
metu yra dingę be pėdsakų, ir! 
niekas jų likimo nežino.

Tas pats, žinoma, yra ir Ven
grijoj, Jugoslavijoj. Čekoslova
kijoj ir kituose kraštuose, kur 

; nakinama religija 
i laisvė 
i saulis 
likimą 
tyla...

Toliau 
rašo. jog. 
prieš pirmąją 
ciją Lietuvoje

čiau nesijaučiąs blogai, nors 
kiekvieną parą jam tenka dirb
ti sunkų fizinį darbą fabrike ir, 
dargi, po 9 su puse valandos 
naktinėj pamainoj. Nežiūrint 
to. jis maloniai sutikęs turėti 
interviev su “The Ensign” re
porteriu 11 vai. dienos metu, 
pabrėždamas, 
pratęs, nors grįžęs 
naktį, negulti poilsio, 
ruošti medžiagos du 
vaitinio laikraščio, 
Bostone. “Dabarties

jog jis yra pa- 
iš darbo 

bet pa
kart su

leidžiamo 
pastabų”

J. M. Levesque 8C Son, Ine

MOUSE FFRNŽSHINGS

4048 Factory St.,
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Guild Wines & Liquors

736 Kashington St.,

Tei. 74066

.""""""""""--"Į;

Šimonis Fiovers
"Flowers for Every

Occasion”

(The Showhouse) —

Prov. Highvay Rt. 1,

Greenhouses —

118 Nepenset St

Nonvood, Mass.

g

Nonvood, Mass.

ir žmonių 
,tačiau apie tai nors pa- 
sužino, o Lietuvos baisų 

šiol gaubia mirtinaligi

Paremkime šios Koplyčios Statytą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convent
E. F. D. 2, Putnam, Conn.

seserų

RemkHe tuo* profesljonalus Ir bi» 
(derlus, kurie savo ufcūitotmato remto 
‘Darbininką*.

Visi skelbkitds “Oarbiniako*

HENRY’S DINER

V

H ♦ 7: f u

Mūsų specijalus jautienos kepsniai, Spaghetti ir 
Jūrių valgiai.

Aptarnaujame Parengimus, Vestuves, Bankietus ir tt.

248 Main St. Nashua 3617 — Nashua, N. H. I
9 į
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STACY ADAMS

Edgar's Depl 
Store

straipsnio autorius
P-

■ dartas buvo
, kanadne ta

Julius Kastantinavičius, Švč. su kuriais praleido šv. Velykas. 
Vardo vyrų dr-jos pirminiakas, Linkime jai laimingos kelionės. 

■ darbo dėliai apleidžia Baltimo-*
“. Per tuos kelius metus, per 
kuriuos jam teko gyventi mūsų 

itarpe, jis atsižymėjo ne žo
džiais. bet darbais. Uolus kata

likas, susipratęs lietuvis, pat- 
įriotas amerikietis, jis veikė su 
[visa energija, kaip parapijos, 
taip visuomeniniame veikime. 
Baitimore pasiges Juliaus Kas
tantui. Visi jo prieteliai ir pa
žįstami linki jam geriausios 
kloties jo naujam darbe. Balti
morės nuostolis bus Brocktono 
pelnas. Gyvuok Juliau. Nepa- 
ilsk dirbti Dievui, lietuvių tau- 

įtai, ir mūsų Amerikos kraštui.

Triakiai, Bukauskai ir Mur-

Sekmadienį, bal. 19 d., pra--s 
nešta, kad iš radio stoties WC-jg 
BM bus kalbamas rožančius už j 5 
pasaulinę taiką kas vakarą i « 
7:15 — 7:30 P.M. Kviečiame IJ 
visų prisidėti.

| Ferry St. Garage
Chevroiet patarnavimas ir pardavimas

Taisome įvairių išdirbysčių automobilius.

(
Padangos — Baterijos

Hudson dab Taxi patarnavimas

20 Ferry St — Telefonas Nashua 197 — Hudson, N. H.

Taupyk Su Fordo Aptarnavimu!

Alšėno teigimu, 
bolševikų okupa-

gyvenimo stan- phy, užpraeitą sekmadienį, tu- 
panašus į rėjo krikštynas. Antano ir Ma

rės Urlakių sūnus gavo vardą 
Martino Patricijaus. Bukauskų 
Juozo ir Kotrynos naujagimis 
apturėjo Juozapą globėju. Mur- 
phv Kristupo ir Eleanoros Pet
rikaitės sūnelis pakrikštytas 
tėvo vardu. Visiems šv. krikš-' 
to sakramentą suteikė kun. 
Antanas Dubinskas. i

Kun. Jonas Mendelis laikė 
Sumą Verbų sekmadienį. Jis 
pašventino verbas ir atliko 
procesiją. Kun. Mendelio balsas 
taip stiprus, kad, kai jis užgie
da, mūsų erdvinga bažnyčia tik 
skamba nuo jo skardaus balso..

Kun. Kazimieras ŽvirHis, tė-1 
vas Domininkonas, svetys, ap-, 
vaikščiojo Kryžiaus Kelią ir 
verbų sekmadienį tretininkėms 
suteikė generalinę absoliuciją.' 
Jis padėjo mūsų kunigams per, 
visą didžiąją savaitę.

Petronė Kaminskaitė ne se
niai atvykusi iš tremties išva
žiavo praeitą savaitę į Kenosha, 
Wis. atlankyti savo giminių.

1 labai
. Kanados, tačiau raudonieji ir 
rudieji okupantai kraštą nute- 
riojo ir sugriovė ekonominius 
Lietuvos pagrindus.

Užklausus, kurios okupacinės 
jėgos buvo barbariškesnės, 
Pranys Aiženas atsakęs trum
pa fraze, kuri buvo vartojama 
jo krašte: “Viens raudonas, 
kaip šėtonas, kitas rudas kaip 
šuva”. (Pažymėtina, kad repor
teris šiuos žodžius ir įrašė į 
pasikalbėjimą lietuviškai, 
vėliau duodamas anglišką 
aiškinimą).

Toliau reporteris pamini 
vusią ir tebesančią Lietuvoje 
didelę rezistenciją prieš oku
pantus ir, galiausiai, pabrėžia, 
jog p. Alšėnas, nors jo rankos 
pūslėtos nuo neįprasto darbo, 
tačiau šypsosi ir nenusimena. 
Jis norįs, kai}) greičiau išmok
ti gerai anglų kalbą ir tuomet, 
jo, kaip žurnalisto, sąlygos ga
lėsiančios palengvėti.

Tačiau, “The Ensign” repor
terio teigimu, stebėtina esanti 
šio vyro, kuris dirbęs 19 metų 
spaudos darbą, nuotaika ir 
darbštumas, kuriam tenka 
dirbti fizinį neįprastą darbą 
fabrike, tačiau jis užtenka e- 
nergijoi uoliai bendradarbiauti

tik 
pa-

bu-

ir spaudoj. Tai, esą. rodo daug 
ir labai daug. Tai pavyzdys e- 
sąs spaudos žmonių pasaulyje, 
kuris rodo, kaip žmonės sieloja
si taikos ir laisvės reikalais.

Kun. P. Ažubalis.

Mūsų Fcrdo (įlavinti Mechani
kai pažįsta karį geriausiai. Iš
lavinti atlikti darini gerai, Jie 
sutaupys jums laiką ir P»n*SV-

Mūsų Tikros Fordo Dalys yra 
padarytos flerai. kad tiktu ge
rai ir
Mūsų 
teikia 
kokio
Mūsų 
lodai

Therrt no piace
liko HOME

for Tird

SAVE
WPSEBAC6

&DALYS

^ĮRANKIAI

METODAI

ilgiau dčvttŲsi.
Specialūs Fordo įrankiai 
Fordui toki aptarnavimu, 
Fordas y .-a reikalingas.
Dirbtuves pripažinti Ne
yra momento ir tinka

miausi. Jie *yr« suplanuoti, 
duoti geresnį aptarnavimą ir 
sutaupyti.

tt MECHANIKAI

Jusi) r ved Doleris kv^-.a jus pasiklausyti 
Fred Allen Show. Sekm. vakare—NBC Netwo:k 

Kuisykite Fordo Tbeater. Feakt vUure-CBS Netvorš
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Kun. J. Kuzmickas.

Svyruojantiems Tikėjime
Visuomet yra svyruojančių. - Iš

pažintis po 52 metų. - Šių laikų Ma
rija Magdalietė. - Motina atsisako 

žudyti savo kūdikį. - Nusidėjusios 
motinos atgaila.

Visais laikais visuose 
kraštuose yra katalikų, 
kurių tikėjimas svyruoja.

Ypačiai šiais sunkiais 
laikais, kada praėjęs bai
susis karas išplėšė mums 
tėvynę, kada tėvus atsky
rė nuo vaikų, žmonas nuo 
vyrų, kada atėmė visą 
turtą, — ne vienas prade
da atvėsti ir abejoti Die
vo gailestingumu ir teisin
gumu.

Visi svyruoją tikėjime 
turėtų atsiminti gaivinan
čius Kristaus žodžius:
— Prašykite, ir bus 

jnms duota; ieškokite, ir 
rasite; belskite, ir bus 
jums atidaryta. Nes kiek
vienas, kuris prašo, gau
na, ir kiuris ieško, randa, 
ir beUHaančbun bus atida
ryta (Mato 7, 7-8).

Ant mano stalo — reli
ginis laikraštis, kuriame 
daugybė tikinčiųjų dėko
ja už įvairias malones. Jie 
prašė, ir jiems buvo duo
ta.

Gal tos laimingųjų pa
dėkos pajudins ir mūsų 
širdis ir paragins mus dar 
labiau pasitikėti Apvaiz
da. —

IŠPAŽINTIS PO 59 
METŲ

Pamaldi senutė, * išpra
šiusi savo netikinčiam vy
rui atsivertimo malonės, 
iš širdies dėkodama rašo 
(1949. L 28):

— Mano vyras nuo 26 
metų nebuvo išpažinties, o 
yra 78 metų amžiaus. Visi 
mano prašymai nieko ne
padėjo. Visuomet už jį 
meldžiausi, bet pagaliau 
pradėjau abejoti maldos 
vaisiais.
— Prieš keliolika dienų 

vyras staiga susirgo ir be 
sąmonės parkrito 
grindų. Pakviestas kuni
gas suteikė jam tiktai 
Paskutinį Patepimą, o gy
dytojas, darydamas į- 
švirkštimą, pasakė, jog 
tąį jo gyvenimo pabaiga. 
Nežiūrint to, po kelių va
landų pradėjo grįžti jam 
sąmonė. Sekančią dieną 
atliko išpažintį ir priėmė 
Šv. Komuniją.
— Už tą malonę dėkoju 

Švenčiausiajai Motinai ir 
Tėvui Kolbei (švento at
minimo kunigui, žuvusiam 
Vokietijos koncentracijos 
stovykloje. J. K.).

MARIJOS MAGDALIE- 
TES KELIAIS

Jauna mergaitė iš Čeko
slovakijos taip aprašo sa
vo nuodėmingą gyvenimą 
(1949, H. 6).
— Vaikystės metais įė

jau į nuodėmės kelią. Prie 
šventų Sakramentų ėjau 
tiktai dėl žmonių akių. 
Pabaigusi penkiolika me
tų visiškai suabejojau ir 
nustojau priiminėjusi šv. 
Sakramentus.

v •

Sutvirtinimo

nunykto, 
stebuklin- 
meldžiuosi

ant

į

I

— Keletą metų vis labiau 
bridau į nuodėmes, bet 
laimės neradau. Mano sie
lą draskė sielvartas ir ke
lis kartus norėjau tragiš
kai užbaigti ' gyvenimą, 
bet Marija, nusidėjėlių 
gelbėtoja, suteikė man sa
vitvardos ir atsivertimo 
malonę.
— Kartais meldžiausi į 

Ją, prašydama pagalbos. 
Praėjusiais metais, priefc 
priimdama
Sakramentą, attikan 
lekcijas ir vienatinę 
žintį, ir tai įpylė 
sielą išsiilgtos 
Dabar nešioju 
gą medalikėlį,
į Nekaltąją ir dėkoju Jai 
už visas malones.

LAIMINGA MOTINA
Laiminga motina, kuriai 

buvo patarta padaryti a- 
bortą, dėkodama Nekaltai 
Motinai, rašo (1949. II. 
21):
— Praėjusių metų gegu

žės mėn., būdama pavo
jingoje padėtyje, sunkiai 
susirgau. Gydytojas pa
tvirtino pavojingą plaučių 
uždegimą, skilvio palin
kimą ir širdies susilpnėji
mą, kartu pareikšdamas, 
kad gydys mane iš tų ligų 
prieš tai panaikindamas 
nėštumą.
— Susikrimtusi grįžau į 

namus, nes dėl savo gyvy
bės nužudyti kūdikį jokiu 
būdu negalėjau sutikti. 
Liga nepaprastai mane 
kankino, tad dar kartą 
nuėjau pas tą patį gydy
toją, prašydama, kad ma
ne gydytų kitu būdu.

■ — Priėmiau 60 įšvirkšti
mų ir daug kitokių vaistų.

I

Šiomis dienomis atvyko Italijos (čia mato
mas) Užsienių Reikalų ministeris Count Carlo 
Sforza su žmona, tartis Atlanto Pakto reikalu su 
JAV vadovybe. Italijos Parlamentas nubalsavo ir 
užgyrė Atlanto Pakto pasirašymą.

O. Labanauskaitė

Ar Beužšmoka?
Kas gi? Gi piktam besi

pilti. Iš tikro, argi iš vi
so begalima jam pasiprie
šinti? Jojo plėtimąsi besu
laikyti? Juk tokios galin
gos ir iš pažiūros nesu
valdomos piktos jėgos y- 
ra pasinešusios užlieti že
mės rutulį, kad atrodo 
niekas nebegali jų su vai-1 
dyti. Ir tos piktosios nau-

CAROLINE - BECKEK, INC.

Brockton, Mass.

>

James B. Crouley Insurance
į

WILLIAM F. SULLIVAN, Agent

IN8URANCL OF ALL KINDS

171 Main SL — Tel. 467 — Nashua, N. H.

Brockton Savinas Bank
“The Bank on the Hill”

1 North Main St., Brockton, Mass.
» I

ATSILYGINO UŽ LIURDO 
NOVENĄ

i Į I iIĮ I
L

Middleborough
9

MIDDL

Co-operative Bank
30 South Main St.,
* MASS.

“An Up To The Minute Bank”

Vasario 5 d. pagimdžiau!ji^nos nešėjai — apaštalai 
sūnų. Jaučiuosi sveika, tokie drąsūs, atkaklūs, 
taip pat ir kūdikis. Turiu 
ramią sąžinę, o už visa tai 
dėkoju Nekaltai Motinai, 
į kurią visuomet pasitikė
dami kreipiamės.

NUSIDĖJUSIOS MOTI
NOS ATGAILA

Keturių vaikų motina, 
susigundžiusi prie di
džiausios nuodėmės, rašo 
(1949. H. 8)..
— Ketvirtas kūdikis — 

tai gėda pažįstamų, gimi
nių ir mano pačios nuo
mone. Taip galvojau, bū
dama 24 metų amžiaus ir 
turėdama tris vaikus. 
Sekdama tą kvailą madą, 
labai sunkiai nusidėjau, 
kas fatališkai paveikė ma
no sveikatą ir prie ko pri
sijungė baisūs sąžinės 

Į priekaištai. Gydžiausi, bet 
veltui. Pamaniau sau, 
kad, matyt, Dievas mane 
baudžia ,dėl to turiu turė
ti dar vieną kūdikį, tai 
būsiu sveika ir Dievas 
man atleis. Pasakiau apie 
tai gydytojui, bet jis at
kalbinėjo; pasakė, jog ne- 
išnešiosiu. . 
nusistačiau atgailoti.
— Kai buvau rimtoje pa

dėtyje, atėjo naujų rūpes
čių, kaip — vaikų liga, ar
timo man žmogaus mirtis; 
be to, pati jaučiausi labai 
blogai — galvojau, kad 
greitu metu išsibaigsiu.

— Tuose rūpės č i u o s e 
meldžiausi į švenčiausiąją

* - - ’

stačiai mirti už savo idė
jas pasiryžę. ’

Toks įspūdis susidaro 
ne tik ten Europoje, kur 
tų piktų jėgų siautėjimo 
garsai taip aiškiai girdi
mi ir kur jų darbų vaisiai 
tokie gausūs ir tokie bai
sūs, bet ir čia, laimingąja 
besivadinančioje Ameri
koje. Ir čia kasdien bai
mingu balsu klausiama: 
ar ir su mumis taip neat
sitiks?

Ką gi bekalbėti apie mū
sų mažą tautą, piktųjų jė
gų siautėjimo tiesioginę i 
auką. Viena jos dalis ko
voja ir kenčia ant Nemu
no krantų, kita auką au
koja šiaurės ledynuose ir 
Sibiro giriose, trečia kla
joja po dar laisvą likusį 
pasaulį drumsdama jam 
priglušintą sąžinę. Iš tik
ro, ar beliko nors lašelis 
vilties, kad bus grąžinta 
tai, kas mums Dievo nu
statytoje tvarkoje teisin
gai priklauso?

Veltui būtume atšventę 
Velykas, jeigu pasiduotu-
me šitokiam ūpui! Vietoj 
dejuoti kad bloga, pradė
kim daryti gera. Ir juo 
didesnis atrodo blogis, 
juo. atkakliau pradėkim 
jam priešintis, kad ir iš 
pažiūros mažiausiu geru. 
Kiniečių patarlė sako, kad 
geriau uždegti žvakę, ne-

kad per kelias valandas 
sudegintume didžiulį mie
stą. Reikia vis mėginti, 
niekad nepailsti, 
gąsti sunkumų, 
mažiausiu, — 
džia netikėtai 
kuoja daug 
vaisiais.

Šiai tiesai 
aš turiu gražų pavyzdį iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Štai jis. Kiekvienas iš 
jūsų jei ne asmeniškai pa
žinojo, tai bent girdėjo a-’ 
pie a. a. kun. Navicką, 
daugelio gerų darbų čia 
Amerikoje sumanytoją ir 
įvykdytoją. Prieš 13 metų 
tas kilnios širdies lietuvis 
patriotas atvyko tada dar 
laimės dienas gyvenan- 
čion Lietuvon ir su di
džiausiu atkaklumu pra
dėjo įtikinėti tada jau į 
Lietuvos žemę stipriai 
šaknis įleidusią Nekaltai 
Pradėtosios Švč. P. Mari
jos Seserų Kongregaciją, 
kad pradėtų kurtis čia A- 
merikoje. Pripuolamai su
žinojusi apie tą jo suma
nymą, pradėjau jį atkal
binėti. Jis ilgai man įrodi
nėjo savo žygio reikalin
gumą, bet aš vis negalė
jau įtikėti. Tą prisipažin
siu gana audringą pasi
kalbėjimą mudu baigėm 
taip:
— Tėveli, pradedi bevil

tišką ir vargu bau ar nau
dingą darbą — pasakiau 
jam atsisveikindama.
— Gal dabar taip ir at

rodo, bet žinok, kad tai 
aš darau kažkokio stip
raus vidaus balso verčia
mas.

Dabar aš žinau, kad tas 
vidals balsas buvo Dievo 
balsas.

Prieš 13 metų į šio kon
tinento krantą išlipo Ne-

nenusi- 
pradėti 

maža pra- 
apsivaini- 
žadančiais

pavaizduoti
• « • v

Motiną ir gimsiantį kūdi
kį pavedžiau Jos globai. 
Mintis apie atgailą didino 
mano tikėjimą į Viešpa
ties Jėzaus žodžius: “Pra
šykite, ir bus jums duo
ta”.

Šiandien esu jau keturių 
vaikų motina. Viskas lai- 

■ mingai praėjo. Jaučiuosi 
j sveika, ir nieko man ne
trūksta. Man yra šviesiau 
sieloje ir gyvenimas pra
deda geriau klotis.

Atlikdama savo pažadą,

John Benusas, Cambridge, Mass........................ 10.00
Andrius ir Antanina Salnauskas, Waterbury, Ct. 3.00 
Joseph Schultz, Woburn, Mass.............  ......
P. Jusekvicius, Kearny, N. J.........................
Mrs. A. Juchiewicz, Bloomfield, N. J...........
Jugasia Grigas, Chelsea, Mass....................
A. J. Namaksy, South Boston, Mass...........
V. Enesie, Greenfield, Mass..........................
Sophie Stonys, South Boston, Mass............
Antanas Daukantas, Cambridge, Mass........
Seselės Pranciškietės, Maspeth, L. I., N. Y. 
Salome Deveikienė, Gardner, Mass..............
Elzbieta Navickienė, Worcester, Mass........
O. Mencevičienė, Worcester, Mass...............
W. Jarasitis, Charlestown, Mass..................
F. Wolange, Lavvrence, Mass.......................
Karolina Damasienė, Brooklyn, N. Y...........
Mrs. A. Loh, Brighton, Mass.......................
Adolph Musick, Haverhill, Mass..................
Bernardas Baltrukaitis, New York, N. Y. .. 
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H................
J. Spranaitis, Paterson,.N. J.......................
Joseph Shergalis, Hazleton, Pa....................
Rev. F. Garmus, Easton, Pa..........................
Rev. C. E. Paulonis, Lake Ronkonkoma, L. I. N.Y. 1.00
B. Bartkienė, Amsterdam, N. Y..........................
Mrs. Kazimiera Kucborski, Bridgewater, Mass. 
Kazys Kučinskas, Kingston, Pa..........................
Mrs. Ona Andrulionis, Phila., Pa........................
Mikaluna Karauskienė, Nashua, N. H..................
Mrs. Konstance Biganski, Woodhaven, N. Y. 
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y..........................
Ona Marcinkevičienė, N. S. Pittsburgh, Pa.......
J. Petkus, Brockton, Mass...................................
Sisters of St. Casimir, Newton, Pa.....................
J. E. Casserly, Los Angeles, Calif......................
A. Kopijuodienė, Cambridge, Mass......................
S. Mazekis, Detroit, Mich.....................................
Mrs. U. Sarkus, Brooklyn, N. Y.........................
Sisters of St. Casimir, Phila., Pa.........................
Sisters of St. Casimir, Mt. Carmel, Pa..............
Mrs. Agnės Peskus, Elizabeth, N*. J.....................
Marta Zailskienė, Waterbury, Conn..................
J. Bartulis, Norwood, Mass.................................
Anelė Kazlauskienė, Waterbury, Conn...............
Petr. Jakubauskas, Waterbury, Conn.................
Peter Svirskas, Bridgeport, Conn......................
Gertrude Chekanauskas, New Britan, Conn......
Mrs. Agnės Thompsop., N. Y. City, N. Y...........
Simonas Kudzma, Nashua,TV. *H.........................
J. Kalesinkienė, New Britain, Conn..................
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa......................
Sister M. Paeta, Minersville, Pa.........................
John Delionis, Jersey City, N. J.......................
F. Yasas, Norristown, Pa................. .*.................
Mrs. P. Rewish, Brooklyn, N. Y.........................
Z. Mikalauskis, Chester, Pa.................................
V. Vitkus, Brooklyn, N. Y.................................
Mrs. Vera Limbą, Baitimore, Md......................
Mrs. Kraucunas, So. Boston, Mass.....................
Mrs. Svinkunienė, W. Frankfort, III..................
Franck Zurinskas, Danbury, Conn.....................
A. Potembergas, Cambridge, Mass.....................
Mrs. Ona Rudienė, Orange, Mass........................
Wm. O’Donnell, Dorchester, Mass................ .....
Anthony Urbanus, Southington, Conn...............
Mr. B. Budrys, Freehold, N. J............................
George Urbas, Scranton, Pa................................
Z. Jonaitis, Westfield, Mass................................
Mrs. F. Valaitis, Brooklyn, N. Y........................
Kun. Alb. Rupšis, Ohio, Illinois ......................
Adam Cernauskas, N. Adams, Mass................
Mrs. Mary Yelmokas, So. Boston, Mass...........
Mrs. S. Valikanis, Cliffside, N. J......................
Juozas Kutauskas, Scranton, Pa.......................
Ignas Radini, Johnson City, N. Y......................
Juozas Grimalauskas, Newark, N. J..................
Magdalena Sibitis, Hyde Park, Mass...............
Barbara Snovvton, So. Boston, Mass..................
Mrs. Anna Jacobs, Dorchester, Mass...............
Antanas Kiselis, Amsterdam, N. Y..................
S. Siuras, Chicago, III.........................................
Mrs. Elizabeth Janeika, Phila., Pa......................
Mrs. Mary Gorskienė, South Boston, Mass.......
M. Chernasky, W. Lynn, Mass............ .............
Kat. Visgaitienė, Pittston, Pa.............................
Ignas Swiklas, Worcester, Mass.......................
Pranas Gudas, Chicago, III.................................
K. Barauskas, Dorchester, Mass.......................
Domicėlė Petkunas, So. Boston, Mass...............
Mrs. Tuleikis, So. Boston, Mass.........................
Zigmund Akstinas, Lawrence, Mass..................
K. Dabrovalskas, Brooklyn^ N. Y......................
Margaret Brazonis, VTaterbury, Conn...............
O. Vaitenis, Phila., Pa........................................
Mrs. Sykes, So. Boston, Mass......................... .
Mary Venkunas, Phila., Pa................... ...........
Ona Burkauskionė, Los Angeles Calif..............
Michael Joniką, Wilmerding, Pa......................
Peter Janulis, Phila., Pa....................................
J. Gudelevičius, Hartford, Conn........................
Marijona Žilinskienė, So. Boston, Mass.............
Pranas Gobis, Amsterdam, New York ............

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.
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gu keiktis kad tamsu. Ir kaltai Prad. Švč. P. Mari- 
vieno degtuko užtenka, jos Seserų Kongregacijos

tik penkios seserys. Šian- 
kurį padariau Nekaltai j dien tas būrelis jau be-
Motinai prieš gimdymą J veik dešimteriopai padidė- 
nuoširdžiausiai dėkoju už jo. Prie jų pirmiausia pri
mano prašymų* išklausy- sidėjo būrelis Amerikos 

lietuvaičių. Čia galėjo at- 
• vykti visos iš Lietuvos iš- 

Visais laikais yra svy- blaškytos seserys - trem-

zną.
* * ♦

mojančių tikėjime.
Tačiau visuomet yra to-Į 

kių ,kurių nepaprastas ti
kėjimas prisišaukia di
džiausių malonių iš dan
gaus. Prašykime ir mes, c 
bus mums duota!

tinęs. Dabar gi į šią gry- 
!nai lietuvišką seserų Kon
gregaciją pradeda burtis 
lietuvaitės tremtinės, ku
rios jau atvyko ar rengia
si atvykti .Amerikon ar 

Tęsinys 8-tame pusi.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1D0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
L00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.. 70 
„ 50 
.. 50 
.. 50 
... 50 
... 50 
.. 50 
... 50 
.. 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
.. 50 
... 50 
.. 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50

50
1.00

... 50
50



Penktadienis Baland: .< 22. 49

♦ 
i 
« 
« 
« 
« 
» 
t

ir Elenos

t

BRIDGEPORT. CONN.

PRANEŠIMAS

NORIOOD. MASS

Elena No- 
sekmadienį,

Moteru Sąjungos Conn. Valsti
jos Apskrities Kuopoms

ramybėje, 
atlygina

palaidotas

tų, 
jos

N. J., 
Radijo 
J. Stu- 
pasvei-

Pirm. J. Valentinė
Rašt. M. Jokubaitė.

yra 
tu.

Velykų atostogoms sugrįžo iš 
i Seminarijos klierikas Antanas 
P. Kneižys ir iš Kolegijos p. 
Angelą Kneižytė.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Floridos pp. Kazys ir Petronė
le Naujokaičiai, gyv. Lewis A- 
ve. ir p. Valentina Naujokaitė, 
p.p. Kuru auklėtinė.

CAMBRIDGE, MASS
v

Mišioms,

susi-

jam

ž

i

proga Federacijos Seimely-
Highfield

KVIETIMAS

Boilers

A. V. Kneižienė

pro
su 
ir, 

jau-

bu-
su

pa-

o pas p. A. 
jos giminai-

labai gražiai 
vadovaujant

23 d.. 6 
atidaro- 
lietuvių 
Haward 

šauniu

p. F. V aitkus, 
pirmininkas.

INCORPORATED

dar daug 
parama vis 

Prašoma 
ir

Kun. -I. Vaitekūnas,
Dvasios Vadas 

Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. .Jakutis.

I

Kazimiero 
vėliava ir 

(mergaičių) 
Labai

LAWRENCE, MASS

Šiuomi pranešame,
Sąjungos Mass., 

New Hampshire 
prieš-seiminis

A. Daukanto krautuvėje ran
dasi du laiškai iš Vokietijos 
dėl p. Kapčiaus. Prašomi laiš
kus atsiimti.

kad Mote- 
Maine ir 

Apskrities 
suvažiavimas į-

vyks gegužės - May 22 d. š. m. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
153 Sterling Street, Worcester,

W. J. CMshdm
GRABORH’S

Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

1 vai. po 
suvažia Vi
tai kvie- 

kuopas priklausančias
šio apskrities prisiųsti

Gegužės 1 d. 1949 m. 1

Po pamaldų kun. P. M. Juras
Šv. 
Šv. 
as-

Prieš pat Velykų šventes grį
žo iš ligoninės po sėkmingos o- 
peracijos p. Baigienė. Sveikina
me.

i

G£RZ)£77 LZETUV7U 
KOLONUOSE ‘

Tremtinių Šeima Pranciškonų Vie 
nuolvne Kennebunk Port, Maine 

/ 7

i Nepaprastos Velykų Iškilmės 
šv. Velykų ryto iškilmingas 

pamaldas laikė kleb. kun. P. M. 
Juras. Prie Viešpaties Jėzaus 
grabo atgiedojo “Gloria Tibi 
Trinitas” ir “Laudate Omnes 
Gentes“. Po to sekė procesija, 
dalyvaujant Šv.

. draugijai su savo 
Marijos Vaikelių

; draugijai su vėliava, 
gražų padarė įspūdį skaitlinga 

Pranciškonų vienuolyną Kerne-i čius iš mirties atsilygino jiems procesija, kuri ėjo tris kartus 
anlink bažnvčia. Choras, ir da- I — . —K-------------------------------------- -------------- ------------------------------------ »    

Edvardas gyvendamas ūkyje. ilvviai grausmingai giedojo
Eleonora.! Kai 1944 m. spalių 8 d. rusų "Linksma Diena”, sanktuariu- 
Regina ir kariuomenė artėjo prie Pajūrio, me matėsi J. P. prel. M. Kru- 

ir jau jų tankai buvo Pajūrio pavičius ir d-ras J. Leimonas, 
sprogstant grana- kuris neseniai tapo Šv. Tėvo 
” ' -Pijaus XII apdovanotas Šv.

.Grigaliaus ordenu už pasižymė
jimą katalikiškame veikime. 
Šv. Mišios buvo atnašaujamos 
prie išstatyto Šv. Sakramento. 
Laike šv. Mišių 

i giedojo choras 
Algiui Šimkui.

Pasibaigus šv. 
vo suteiktas palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Pamokslą 
sakė svečias prel. M. Krupavi
čius. paaiškindamas Velykų 
reikšmę, paminėjo tas šalis, 
kuriose šiuo tarpu Velykos ir 

i kitos šventės yra draudžiamos. 
. Pamokslininkas palietė ir dr. J. 
Leimano nuopelnus katalikų

Dalandžio 7 d. į Lietuvos;kareivis, išgelbėdamas Juškevi-

bunk Port. Maine, atvyko ant- už gerą maistą, kurį jis gavo aplink bažnyčią. Choras, ir da- 
ra tremtinių šeima: 
Juškevičius. žmona 
dukterys Salomėja, 
sūnus Vytautas.

Juškevičių šeima, kuri turėjo miestelyje. s
toms visa Juškevičių šeima iš
vyko į Vokietiją, kur Memmin- 
gene tremtinių stovykloje išgy
veno keturius metus. Pagaliau: 
po visų vargų. Lietuvos Pran-i 

į rūpesčiu atvyko į

ūkį Pajūrio parapijoje. Taura
gės aps. Lietuvoje pergyveno 
dvi okupacijas: pirmąją komu
nistų. antrą — nacių. Pirmo
sios okupacijos metu jų pavyz
dingas ūkis buvo smarkiai ap- ciškonų 
karpytas ir išdalintas. Kai 1941 Maine valstybę, ir čia apsigy- 

pradžioje sovietai veno pas labai simpatingą ūki- 
lietuvius į ninką Alfonsą Barker North 

Už darbą jo ū- 
neišvežta. kyje Mr. A. Barker sutiko Juš- 

duoti atskirą.

m. birželio 
masiniai ėmė vežti 
Sibiią. Juškevičių šeima nuos-.Leeds. Maine, 
tabiu būdu išliko
nors ir buvo įtraukta į išveža- kevičių šeimai 
mųjų sąrašą. Kai birželio 22 d. pilnai įrengtą namą, kiek mais 
1941 m. prasidėjo karas ir NK- to ir atatinkamą atlyginimą. 
VD traukdamiesi į Rusiją, ėmė 
šaudyti Pajūrio ūkininkus, jų 
dalinis užkliuvo į Juškevičių 
šeimą ir prie jų namų nušovė 
kaimyninio ūkio savininką. Iš 
girdęs šūvius. E. Juškevičius 
išbėgo į kiemą. Pamatę jį NK
VD ėmė 
toks, ar 
buržujus?
čius nežinojo ką atsakyti. Bet 
tuo metu raudonosios armijos 
padalinio kareivis, kurių nema
ža gyveno Juškevičių ūkyje, 
staiga tarė, kad ūkio šeiminin
kai pabėgę, ir Juškevičius tik 
bernas... Tuo būdu Juškevičių
šeima išvengė mirties. Gi rusų gyvens ir gaus darbo.

klausinėti, kas jis 
ne ūkio savininkas. 
Išsigandęs Juškevi-

Netrukus pas Juškevičius at
vyks ir jų teta Vanda Stanke
vičienė 76 m. Juškevičiai apsi
gyvenę North Leeds, Me. bus'
artimiausi Lietuvos Pranciško- Bažnyčiai, kuris nuo savo jau
nų vienuolyno Greene. Maine nų dienų dirbo katalikų organi- 
kaimvnai. Gyvendami Lietuvo- j zacijose ir dabar yra 
je jie buvo artimiausi Pranciš- katalikiškame veikime, 
konų vienuolyno Pajūryje kai- pamokslas buvo labai 
mynai. i Už tai garbė priklauso

Kartu su Juškevičiais atvyko m. Jurui, kad pakvietė 
ir Zuzana Girdvainytė, kuri ii-Į Krupavičių švęsti Šv. 
gus metus buvo istorijos mo- mūsų tarpe, 
kvtoja Viekšnių Vidurinėje Mo-Į
kykloje. Buto ir darbo garan- įteikė dr. Juozui Leimanui 
tijas jai davė Jonas Kaulavi- Tėvo atžymėjimą. tai yra 
čius iš Rumford. Maine, kur ji Grigaliaus Ordiną, ir savo 

.meninį jam palaiminimą.
! Mes katalikai džiaugiamės 
turėdami savo kolonijoj tokius 
asmenis, kaip d-rai: J. Leimo- 
nas ir S. Lūšys bei jų žmonas, 
kurios ir gi yra inteligentės, 
tačiau tuomi nesididžiuoja ir 
su kiekvienu, kad ir papras
čiausiu mandagiai pasikalba.

F. A. K.

I
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C. H. Avery Co.
Avery Good Place to Trade

Velykų įspūdžiai
Šv. Velykos praėjo, palikda

mos kuo gražiausius įspūdžius 
šv. Andriejaus parapijos para
pijiečiams. Didžiosios savaitės 
vakarais žmonės gausiai lankė 
bažnyčią, kur buvo giedamos 
mūsų kunigų lementacijos. 
Jiems gelbėjo kun. P. Pronc
kus iš Hartford ir kun. P. Kar
tonas.

aktyvus 
Prelato 
įdomus, 
kun. P. 
prel. M. 
Velykas

Velykų sekmadienį šeštą vai. 
ryto prisikėlimo procesijoje da
lyvavo skaitlingas būrys para
pijos vaikučių. Mergaitės pa
puoštos baltais drąbužėliais ir 
auksu blizgančiomis kepuraitė
mis, bėrė gėles po savo Išga
nytojo kojų, o kitos su balto
mis lelijomis rankose lydėjo 
jas, kas sudarė labai gražų į- 
spūdį. Šv. Vardo Draugijos na
riai ir gi gražiai pasirodė, da
lyvaudami procesijoj. Tretinin
kės su degančiomis žvakėmis 
irgi dalyvavo procesijoj. Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
muziko V. Marijošiaus, grožiai 
giedojo. Šimtai parapijiečių ar
tinosi prie Dievo Stalo laike 
šv. Mišių. Šv. Mišios buvo su a- 
sista, kurias atnašavo kun. J. 
Matutis, asistavo kun. B. Bene- 
sevičius. Svečias tėvas Marijo
nas pasakė tos dienos šventei 
pritaikintą pamokslą. Altoriai 
buvo gražiai papuošti baltomis 
lelijomis. Juos išpuošė mūsų 
rūpestingos seselės pranciškie- 
tės. Bažnyčioje matėsi daug į- 
vairių naujų bažnytinių rūbų 
bei kitų pagražinimų. Tai yra 
nuopelnas mūsų rūpestingojo 
klebono kun. V. Karkausko, ir 
gerų parapijiečių, prie to prisi
dėjusių savo aukomis.

Nashua, N. H. Ii
........................... i.'

Padėkite Savo Kailinius
Į SAUGŲ STORAGE!

Bernardas Koraitis,

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. EERNARDĄ 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-

Balandžio 18 d. ekskursija 
buvo išvykus p. Eleonora No- 
vikaitė, p.p. Kazio 

jNovikų, gyv. 25 St. George A- 
' ve., dukrelė. Ponia 
■ vikienė ateinantį 
įbal. 24 d. dainuos Lietuvių.Ra
dio Valandos koncerte, Jordan 
Hali, Boston, o jos dukrelė jai 
akompanuos.

—

Šios kolonijos lietuviai ren
giasi gausiai dalyvauti Lietu
vių Radio Valandos koncerte, a
įvykstančiame sekmadienį, ba
landžio 24 d., Jordan Hali, Bos
tone. Tačiau jie nemato reika
lo turėti specialų autobusą. Jie 
sako, kad “mes žinome kaip 
nuvažiuoti į Jordan Hali ir be 
special bus’o.”

Mirė
Balandžio 4-tą po ilgos ligos 

mirė a. a. Amilija Krakauskie- 
nė. gyvenusi pastaruoju laiku 
pas savo dukterį Hartford, Ct. 
Velionė paliko nuliūdime vyrą, 
du sūnus ir dukterį bei keletą 
anūkų. Velionė buvo narė Tre
tininkų Brolijos, šv. Rožan
čiaus D-jos ir šv. Onos pašel- 
pinės draugijos. Būdama jau
nesnė, aktyviai dalyvavo viso
se draugijose. Šv. Rožančiaus 
draugijos narės gausiai aplan
kė jos karstą ir daug užprašė 
šv .Mišių ir sudėjo maldų. Iš
kilmingai palaidota, šv. Man

ijos kapuose šalia savo mirusios 
dukters Amilijos ir sūnaus Jo
no, kurie jau yra mirę prieš 
kelius metus. Tebūna gailestin
gas Dievulis jos vėliai. B.M.

Atidaromas Naujas Cambridge 
Lietuvių Katalikų Klubas 

šeštadienį, balandžio 
vai. vakare, oficijaliai 
mas Cambridge' Mass. 
katalikų klubos, 163 
St. Klubas atidaromas
bankietu ir šokiais. Visi Cam
bridge lietuviai kviečiami daly
vauti klubo atidarymo bankie- 
te, įžanga $2.50. Klubas
organizavo 1941 m., bet karo 
metu nebuvo galimybės 
gauti patalpas ar jas _ naujas 
statyti. Dabar, pasitaikius 
gai, papirktas pastatas 
dviem gražiom svetainėm 
erdviomis patal]x>mis dėl
nimo. Veikiančioji valdyba, ku
rią sudaro pirm. p. F. Waitkus, 
vietinis laidotuvių direktorius, 
vice-pirm. p. F. Janiūnas, rašt. 
p. J. Mockevičius, ižd. p. J. 
Survilas, fin. rašt. p. A. Dau
kantas ir p. A. Skirius maršal
ka. Visi deda pastangas, kad 
klubo veikla būtų sėkminga.

Šis klubas, kaip visiems yra 
žinoma, nėra kelių asmenų klu
bas, bet bendrai visų. Jo tiks
las, palaikyti lietuvybė, remti 
katalikišką veiklą ir bendrai 
visa, kas lietuviška. Taipgi pa
dėti lietuviškam jaunimui ir 
duoti jiems progos auklėtis tik
roje lietuviškoj pastogėje. Klu
bo valdyba, kviečia visus lietu
vius prisirašyti nariais prie 
klubo. Jokių įstojimo mokesčių 
nėra, tik 1 doleris metams na
rio mokesčio.

Dar kartą primename, kad 
Lietuvių Katalikų seimelis į- 
vyks Norwoode, sekmadienį, 
gegužės 1 dieną, 1 vai. po pie- 

Šv. Jurgio lietuvių parapi- 
salėje, St. James Avė.

CSN.

pasidarbavusi parapijai ir baž
nyčiai ir šiam tikslui paauka
vusi. Tad ilsėkis 
gul tau Dievulis 
gerus darbus.

Taipgi buvo 
Plantavičius, gana senas para
pijietis ir vienas pirmųjų para
pijos aukotojų ir jos palaikyto
jų. Jis paliko suaugusią šeimą. 
A. a. Plantavičius buvo čia ge
rai žinomas, kaųio senas gy
ventojas, ir jis vis dar kalbėjo, 
apie Lietuvos laisvę, nors ir 
nemanė jon grįžti, bet dažnai 
ją atsimindavo ir apie ją kalbė
davo. Dabar jau baigėsi jo ke
lionė.

Mes, pasilikusieji gyvi, pasi- 
melskime už jų abiejų sielas.

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 24, 6:30 vai. vakare įvyks
ta parapijos choro metinis kon
certas parapijos svetainėje. Da
lyvauja geri artistai broliai Va
siliauskai, kurie išpildys daug 
gražių dainų, taipgi parapijos 
choras ir pasirodys choro solis
tai su naujomis dainomis. Taip 
pat atvyksta svečias su savo 
draugais iš Newark, 
“Lietuvos Atsiminimų” 
Valandos direktorius, J. 
kas, kuris pirmą kartą 
kins mūsų muziką mėgstančią 
publiką. Visi girdite jį kalbant 
per Jo vedamąją radijo valan
dą, o dabar bus proga su juo 
susitikti ir pasisveikinti ir į- 
teikti jam radijo linkėjimus. 
Tad malonėkite visi atsilankyti 
ir išgirsti gražų muzikalinį kul
tūrinį lietuvišką muzikos vaka
rą.

Velykų rytą lietuvių šv. Jur
gio bažnyčioje 6 vai. ryto iškil
mingas šv. Mišias atnašavo 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, 
procesiją tvarkė kun. V. Prans- 
kietis, gražiai pasirodė parapi
jos choras, vad. A. Stanišaus- 
ko, taipgi ir choro solistai. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Dalyvavo daugelis ką tik atvy
kusių iš tremties lietuvių, ku
riems buvo pirmos šv. Velykos 
šioje šalyje.

Reikia pasveikinti ir tas jau
nas motinėles, kurių mažutės 
dukrelės pirmą kartą pasirodė 
procesijoje.

Velykų švenčių proga pas sa
vo tėvelius p.p. Petrušauskus 
buvo atvykęs iš Floridos jų sū
nus Jonas Petrušauskas. kuris 
studijuoja Floridoje Miami uni
versitete.
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ALRK Naujos Anglijos 
Federacijos Apskričio 

Seimelis
vai. 

p. p. Norvoode Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, įvyksta A.L. 
R.K. Naujos Anglijos Federa
cijos Apskričio Seimelis. Visi 
Federacijos skyriai katalikiš
kos organizacijos, raginamos 
atsiųsti kuo skaitlingiausiai sa
vo atstovų. Pasaulio įvykiai 
svarbūs, kasdieniniai politiniai 
siekiai lemiantis, o' mes, ar atsi- 
liksime? Vieningai turime kelti 
protesto balsus pasauliui, kad 
būtų sulaikytas sistematingas 
mūsų tautos naikinimas. Pa
kelti protesto balsą bus kaip 
tik 
je.

Praeitą savaitę buvo palaido
ta labai darbšti moteris Vero
nika Mateikienė, kuri, valyda
ma namo langus, iškaito iš ant
ro namo aukšto, ir mirtinai už
simušė. Veronika paliko vyrą, 
dvi dukreles ir daug savo drau
gių ir pažįstamų. Tai buvo 
darbšti moteris, gera Lietuvos 
reikalų rėmėja ir aukotoja, 
taipgi lietuviškos spaudos pa
laikytoja. Veronika daug yra

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.

Pastabai atstovės, vykstan
čios į suvažiavimą, prašomos 
atsivežti savo ženklelius, kurie 

vartojami suvažiavimo me-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką"?

PERRAULT & SMITH

FURNITURE CO.

Complete Home Furnishings

Greitu laiku iš Vokietijos at
vyksta į Cambridžių p. A. Za- 
vecko giminaitis, 
Rimšienę atvyksta 
tė.

Vokietijoje yra 
tremtinių, kuriems
dar yra reikalinga, 
jiems paaukoti drabužių 
maisto. Šiomis dienomis' p. M. 
Urbonavičienė aukavo daug 
gerų drabužių. Už tai jai pri
klauso didelė padėka. A.D.

89 W. Pearl St., — Tel. 528 — Nashua, N. H

BOSTON, MASS.

Mass. (seniau buvo 
Road).

Sesijos prasidės 
pietų. Kadangi šis 
mas begalo svarbus, 
čiame 
prie
kuodaugiausia atstovių.

Prašome atstovių nesivėluoti, 
į kad galėtume pradėti sesi jas 
numatytu laiku.

Mass., Maine ir N. H.
Apskrities Valdyba — 

Pirmininkė
Raštininkė — A. M. VVackell.

Oil Burners

Furnaces
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Laikraščio “DARBININKO”

Metinis
ŽINUTES

Bai. 16 d., tapo pakrikštytas 
Juozas sūnus Juozo ir Noros 
Kybartų, gyv. 16 Dbcfield St.

.. Rengiasi vedyboms. Šios po
relės priims Moterystės Sakra
mentą, būtent: Juozas Farina 
su Petronėle Vareikaite, bai.
23 d., 9 v. r.; Edvardas Navic
kas su Aldona Sinkevičiūte, bai.
24 d., 3 v. p. p.; Pranas Mar-

DAKTARAI

kūnas su Virginia Petraityte, 
geg. 7 d., 10 v. r.; Harold Bar- 
ry su Domicėlė Lapinskaite, 
geg. 8 d., 1 v. p.p.; Frederick 
Fleming Jr. su Stanislava Aus- 
kelyte, geg. 8 d., 1:30 v. p.p.

Seselėms parengimas. Būrys 
labdarių su ponia Šimkiene 
priekyje ruošia ypatingą pobū
vį, kurio pelnas eis paremti 
gražius darbus Vargdienių Se
selių Thompson, Conn. Į pobū
vį atsilankys įžymių svečių: 
kapelionas rašytojas tėvas Bū
davas, ir kiti.

94
29

PERPILDYKIME JORDAN
HALL
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

. Bai. 20 d., mirė Marijona 
‘Šleževičienė (Malinauskaitė), 
|60 m., gyv. 2 Forest Place, 
Charlestown, Mass. Paliko du 

'sūnų ir dukterį. Pašarvota pas 
I laidotuvių direktorių Juozą 
1 Kasparą, 187 Dorchester St. 
Laidojama, bai. 23 d., 10 v. r., 
iš šv. Petro parapijos bažny
čios šv. Mykolo kapuose.

Tą dieną mirė, ilgokai sirgusi, 
Ieva Gumauskienė, (Kunigiš- 
kytė), 74 metų, gyv. 60 Tho
mas Park. Kilusi iš Virbaliaus 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 56 metus. Paliko sūnų Dr. 
Andrių, Brocktone, dukterį 
Florenciją Karpavičienę, Wor- 
cestery, ir dukterį Veroniką De 
Yeso, So. Bostone. Pašarvota 
pas laidotuvių direktorių, 564 

| Broaadaray. Laidojama iš šv.
Petro parapijos bažnyčios, bai. 
23 d., 11 vai. r., Naujos Kalva
rijos kapuose.

Choras. Profesorius Jeroni
mas Kačinskas jaučiasi paten
kintu dėl choro bendradarbia
vimo. Choristai lanko pratybas. 
Noriai mokosi. Mūsų naujas 
chorvedis mano greit turėti 
puikų chorą*

Kunigai yra visuomenės pra
šę prisidėti kuo tik kas gali iš
ugdyme parapijos choro.

Bai. 20 d. mirė, ilgai sirgu
liavęs, Antanas Rudauskas, 65 
motų, gyv. 183 D St. Ameriko
je pragyveno 34 metus. Paliko 
moterį, seserį Oną ir giminaitę 
ponią Urbonienę. Pašarvotas 
pas laidotuvių direktorių D. A. 
Zaletską, 564 Broadway. Lai
dojamas iš Šv. Petro parapijos 

, bažnyčios, bai. 22 d., 9 v.
šv. Benedikto kapuose.

A.L.R.K. Susivienymo 
kuopa š. m. gegužės mėn. 
dieną, Romuvos parke, Brock- 
ton’e 
tais, 
žinę 
bus 
mi ir visus 
programa.

Programos pradžioje pama
tysime mūsų jaunuosius sporti
ninkus iš Brockton, Mass., bū
tent: Brockton’o Vyčiai išmė
gins savo jėgas žaliojoj aikštėj 
prieš Šv. Vardo draugijos spor
tininkus visų mėgiamose Soft- 
Ball rungtynėse. Komiškas 
sportas, kuriame galės išmė
ginti savo jėgas kiekvienas pik
niko dalyvis, duos progos vi
siems netik prisiminti jaunas 
dienas, bet kiekvieną prajuo
kins iki ašarų ir pataisys po 
žiemos surūgusią nuotaiką. Ki
ti programos numeriai, kol kas 
laikomi paslaptyje, suteiks 
jums nemažai siurpryzų.

Ir seni ir jauni galėsite links
mai pašokti, nes gros garsusis 
Al Stevens orkestras.

Autobusai į Romuvos parką 
pradės važinėti jau nuo 1-mos 
vai. po pietų nuo “Darbininko” 
namų.

Svarbiausia tačiau yra, kad 
kiekvienas, nusipirkęs tik už 
25 centus tikietą, galės netik 
įeiti į parką, bet kartu ir laimė
ti jaukų radijo aparatą, kurį 
kuopai paaukojo Fr. G. Whit- 
kens, brangenybių pardavėjas 
iš So. Boston’o ir moderniš
kiausią founterį, kurio vertė 
kiekvienai gerai šeimininkei 
puikiai žinoma.

Tad neužmirškite, kad visi 
tie malonumai laukia jūsų ge
gužės - May mėn. 29 dieną, Ro
muvos parke. Brockton’e. Val
giais ir gėrimais, gerbiamieji, 
nesirūpinkite, nes jų bus aps
čiai vietoje už labai prigią kai
ną. Iki pasimatymo piknike!

Rengimo Komisija.

rengia pirmąją šiais me- 
nepaprastai linksmą gegu- 
— pikniką. Pikniko metu 
išpildoma nepaprastai įdo- 

gerai nuteikianti

ĮVAIRŪS skelbimai

f

A. J. NAMAKSY
Margučių Kontestas

PIKNIKAS

Ruošiamės į Pikniką”.

Didelis Lietuvių Suvažia
vimas Bostone

Mėli-tat 12,1 N9
ROMUVOS PARKE, 

Brockton, Mass. 
Kviečiame visus ruoš

tis į šį lietuvių 
sąskrydį. 

Rengėjai.

Tremtiniai Ruošiasi 
Koncertan

Teko patirti, kad visi Bosto
no ir jo apylinkėje gyveną 
tremtiniai ruošiasi atvykti į 
Lietuvių Radio Valandos Kon
certą, šį sekmadienį, Jordan 
HalL Jiems, laisvoje Lietuvoje 
užaugusiems ir ten mokslus iš
ėjusiems tokie meno parengi
mai, kaip šis koncertas tai kaip 

■alkaniems duona. Be to jie vi- 
Putnam, Conn.; Providence r’ si **veik yra girdėję koncerto 
L; Worcester, LoweU, Haver- artist^ Vinc^ Jonuškaitę dai- 
hill, Lawrence, Billerica, Brock- QUOJan^ Lietuvoje, todėl būti- 
ton, Norvvood, Bridgevvater, na^ nor* išgirsti. Jiems
Stoughton, Marblehead, Lynn,! Gnomas ir kitas koncerto daly- 
Athol, Springfield, Westfield ir'v*®’ tremties atvykęs,
daugybė kitų miestų ir mieste- į kompozitorius prof. Jeronimas 
lių. Suvažiuos visa mūsų inte- i Kačinskas. Tautinių Šokių gru- 

- - - - koncerte eo’~!
tremtinės Dalia 
Giedrė Natkevičiūtė, 
dėnaitė ir Vytautas 
kas.

Kadangi daugelis 
yra ką tik atvykę, ir dar nevi
sai įsikūrę, todėl mes senesni 
“amerikonai” padarykime jiems 
tą didelį malonumą, pradžiu
ginkime juos “užfundydami” 
jiems koncerto tikietą. Rap.

Šį sekmadienį, Bostone bus 
didelis lietuvių suvažiavimas. 
Kaip žinoma ir kaip teko girdė
ti suvažiuos lietuvių iš 
Rumford, Lewiston, 
bunk Port ir Auburn, 
Nashua, Manchester ir 
N. H.; Hartford,

Greene, 
Kenne- 
Maine; 
Dover,

Waterbury, 
New Haven, Bridgeport, Anso- 
nia, Bridgeport, Thompson,:

ligentija, apšviestuni ja, beveik P® 
visi profesionalai ir biznieriai ir 
visi susipratę, kurie tik išgali, 
kuriems tik aplinkybės leidžia 
darbininkai, amatininkai lietu
viai. Visi suvažiuos į Jordan 
Hali, kur įvyksta nepaprastai 
įdomus Lietuvių Radio Valan
dos metinis koncertas, kurio 
žvaigždė yra pagarsėjusi artis
tė Vincė JoRuškaitė.

Todėl visi pasimatysime šį 
sekmadienį puikioje Jordan 
salėje, Bostone, 3:30 vai. po 
pietų. Atvykstąs.

Straipsnis Apie Lietuvių 
Šokių Grupę

Dorchesterio Am. L. Piliečių 
kliubas rengia Margučių kon- 
testą, kuris įvyks šeštadienio 
vakare balandžio 23 d. 8 v. v., 
1810 Dorchester Avė. Konteste 
dalyvaus žemaičiai, aukštaičiai, 
dzūkai ir zanavykai. Atsineškit 
stiprių margučių. Bus užkan
džių. Kviečia komitetas.
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūsių 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.

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės 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
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už 
$1.00 6 uncijos.

ALEXANDER'S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Masti.

The Christian Science Moni- 
tor savo bai. 19 d. laidoje įdėjo 
ilgoką straipsnį apie Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių grupę 
ir jos vedėją su gana stambia 
antrašte: “Folk Festival to 
Feature Young Lithuanian 
Dancers”.

Straipsny akcentuojama, jau
nieji šokėjai, kurie vyko iš Bos
tono į St. Louis dalyvauti Na
tional Folk Festivaly, ir kad 
toji pat grupė dalyvaus Naujos 
Anglijos Festivaly šį šeštadie
nį-

Reikia pridurti, kad toji pati 
grupė pasirodys ir Lietuvių Ra
dio Valandos Koncerte, Jordan 
Hali šį sekmadienį. Rap.

Baseball
Petro parapijos baseball

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Kalifornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. UKSB
Reaistatininkas

719 N. Van Nesą Avė.,
Hollywood 38, Calif.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myoįna Club Beverage Co
Graftoa Ave^ Isliagtoa,

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R
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MOVERS — 
Insured and

Bv"ucu

Local & Long 
Dhtina 
Moving

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

SO 8-4618

LiVix runimire vo*

Šv.
rateliai pradėjo veikti ir prakti
kuotis pereitą savaitę. Antra
dienį ir šeštadienį po pietų di
deli būriai jaunuomenės susi
rinko prisirašyti prie ratelių. 
Berniukai, iki 14 metų amžiaus 
žaidė šios savaitės trečiadienį. 
Jaunimas iki 19 metų amžiaus 
turės progos žaisti šeštadienį 
1:30 v. p.p. Columbus Park. Į- 
žymus sportininkas Vytas Ta
mulis pasižadėjo vadovauti ra
teliui šeštadienį ir tikime, kad 
jaunuoliai turės 
progą susipažinti

Šį sekmadienį, balandžio 24 
d., lietuviai turėtume perpildy
ti Jordan Hali, Bostone, kuri 
randasi šio didmiesčio muzikos 

t 

centre ir tuomi parodyti savo 
.kultūringumą kitataučiams. 
| Tą dieną, toje salėje dainuos 
i pirmu kartu ' šioje apylinkėje 
garsioji lietuvių tautos daini
ninkė Vincė Jonuškaitė. Ši lie-l 
tuvaitė yra ne tik pasaulinio 
masto artistė,, bet taipgi didi 
lietuvė patri jote, kun nesutiko kuri. neužilgo baigs Naujos An- 
dainuoti lietuvių smaugėjams, glijog Muzikos Konservatoriją 
ir todėl turėjo prasišalinti iš (talkininkaus su savo smuiką 
mylimos Lietuvos ir .pasiimti Tautinių Šokių Grupei, laike 
sunkią tremtinės dalią. Pageri)- j Lietuvių Radio Valandos Kon- 
kime ją už tai savo atsilanky-1 
mu. ’

Vincė Jonuškaitė yra žinoma 
ne tik kaipo žymi operos artis
tė, dainavusi Europos sostinė
se, bet taipgi kaipo geriausia 
lietuvių liaudies dainų interpre- 
tatorė - pildytoja. Kuomet tik 
Vincė dainuodavo Kaune, tai 
visuomet bilietai būdavo iš 
anksto visi išperkami. Išpilki
me ir mes, bostoniečiai ir per- 
pildykime Jordan HalL

operų ir

metiniame 
progos iš- 
su jaunu 
simfonijos

šoks jaunos 
Vakauzaitė, 

Daiva Au- 
Dambraus-

tremtinių

Nepaprasta Programa 
Lietuviams

eilėmis. Tokia lietuviška prog
rama džiugins kiekvieno lietu
vio širdį, nes išreikš aukštą ry
šį tarpe jaunimo ir tėvų kalbos 
bei meno. Pelnas bus skiriamas 
jaunimo ‘baseball’ rateliams 
remti.

Talkininkaus Tautinių 
Šokių Grupei

Smuikininkė Alice Plevokaitė,

certo šį sekmadienį, Jordan 
Hali. Rap.

Be Jonuškaitės šiame Lietu
vių Radio Valandos 
koncerte turėsime 
girsti ir susipažinti 
genialiu,
orkestrų dirigentu prieš kelias 
savaites iš tremties atvykusiu 
kompazitorium prof. Jeronimu 
Kačinsku.

Išgirsime norwoodietę solis
tę Aleną Novikienę su jos 
dukrele, jauną, gabų akordio- 
nistą Gilbertą Gailių ir pama
tysime Lietuvių Tautinių šokių 
ansamblį šokant įdomius lietu
vių tautinius šokius.

Verta ir iš toliau atvykti į 
šią lietuviškojo meno šventę — 
Lietuvių Radio Valandos meti
nį koncertą bai. 24, 3:30 vai.
po pietų Jordan Hali, Bostone.

Dainos Mėgėjas.

Nepaprasta programa įvyks 
trečiadienį, bai. 27 d. 7:30 v. 
vakare, So. Boston Branch Lib- 
rary kampas E St. ir West 
Broadway. Knygyno vedėja 
ruošia lietuvišką programą, 
kurioje dalyvaus p. Ivaškienės 
šokėjų grupė ir palinksmins 
žiūrėtojus gražiais šokiais ir 
dainomis. Taip pat bus išdės
tytos įdomios lietuviškos kny
gos ir išdalinami lietuviškai pa
rašyti pilietybės vadovėliai.

Kviečia visus lietuvius ypa
tingai tremtinius atsilankyti ir 
susipažinti su leituvišku kny
gyno skyrium. Įžangos nebus.

Atvyko Kun. K. Vengras
Šią savaitę iš Argentinos at

vyko kun. K. Vengras aplanky
ti savo mamytės ir giminių. 
Dabar vieši pas kleb. kun. Pr. 
Virmauskį. Sekmadienį atna
šaus dvejas šv. Mišias salėje ir 
pasakys pamokslą ir dalyvaus 
Radio Valandos koncerte.

Jaunimo Koncertas
Parapijos jaunimas ruošia 

gražų ir įvairų jaunimo koncer
tą geg. 22 d. po bažnyčia. Jau
nuoliai suvaidins naują veikalą, 
ir pasirodys su linksmais šo
kiais, lietuviškomis dainomis ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

RO GLOBA MOTINOS IVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St, So. Boston, Mass. 

ProL Raėt. — Ona Ivaškienė,
440 E 6th St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. C&nienė, *
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

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

110 H St. 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.

»V. JONO EV. BL. FABALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
21 Sanger St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Boston, Masa.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
999 E. Seventh St, S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkiaius kas tre
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

DARBAI
Ieškanti darbą vieibūčiuo- 1 

at, klūbuoae. reatoranuo.se už
siregistruokite pas UNITED 
EMPLOYMENT BURBAU 226 
Tremont St. Boston ai telefo- 
nuokite: HAncock 6-7740;
HAncock 9-6103 ( 26-29)

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Beatos, Maaa.

(KASPERAB) 
taMatavta Dirataortab Ir

Bita amuatajas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. 80 8-1437 
BOuth Boston 8-3990

YAKAVONIS 
fanerai Home

741 No. Malu St.
Breokton, Mass.

V. YAKAVONK 
Laidotuvių OlraMoriua Ir 

BateMMMtojan
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Sermentaa Dykai 

Tel. Brockton 8-1589

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS VAITKUS 
IaMotavią Direktorių ir

nepaprastą 
su juo ir 

daug ką apie baseball iš jo iš
mokti. Vytas Tamulis pasižy
mėjo prieš kelius metus, žais
damas. kaipo ‘piteheris’ - meti
kas prie ‘Major League’ rate
lių. Pereitais metais buvo vedė
jas ir metikas ratelio Kentu- 
cky valstybėje. Kun. Kontautas 
kviečia visus jaunuolius pasi
rodyti ir dalyvauti rateliuose.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Sarti tatai, Mkl

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Ebbž Broadw*y
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabsrlai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOutti Boston 8-2808

reatoranuo.se


Penktadienis, Balandžio 22 ‘49

J. N. Seseriį Vienuolyno Motinos 
Žodis Rėmėjų Seimelio Dalyviams

_____________________________________________________

šiandien Jėzaus Nukry- k ėjimus, kad tikslas, ku- 
žiuoto seserų kongregaci- riuo čia susirinkote, būtų 
jos vardu tenka man la- pilnai atsiektas, kad, iš 
bai maloni uroga prabilti šio seimelio išsiskirstant, 
į Jus, Brangūs seimelio kiekvienas galėtų pasaky- 
dalyviai. ti, kad seimelis buvo tik-

Proga pasveikinti Jus, rai gražus ir tikrai pasek- 
proga pareikšti mūsų mingas. Kaip tik šią va- 
kongregacijos gilų Jums landą Brocktone visos li- 
dėkingumą ir žodžiu - ki- kusios motiniškame name 
tų pasidalinti su Jumis seserys yra susirinkusios 
mūsų kongregacijos į koplyčią, kad malda pa- 
džiaugsmais ir vargais.

Iš tolimesnių ir artimes
nių apylinkių susirinku
sius mūsų kongregacijos 
prietelius, rėmėjus ir ge
radarius nuoširdžiai svei
kinu. Vienatinis tikslas, išprašytų Jums, 
kurs Jus, Brangieji, čia kongregac i j o s 
sukvietė, tai, kad suradus riams, reikalingos 
tinkamiausią būdą ir prie- bos ir malonių jūsų seimi- 
mones, kaip tiksliaus su- niame darbe ir kad dan-
teikus paramą Jėzaus Nu- gus, Jums, Gerbiamieji didžios vertės motinišką jam šia proga nuoširdžiai 
kryžiuoto seserų kongre- atlygintu nuolatine Jė- namą Brocktone. Ir kas gi padėkoti už uolų pasidar- 
gacijai. Paramą, be kurios zaus ir Marijos širdžių ši- gaii žinoti, kiek kartų ir bavimą praeity ir už tė- 
seserims būtų neįmano-luma. j — .....
mas nei Jūsų vaikučių 
mokinimo ir ;
darbas, nei senelių karši
nimo triūsas. Todėl prie 
šio nuoširdaus sveikinimo 
leiskite man pridėti ir ne 
mažiaus nuoširdžius lin-

remtų šiuos mano linkėji- 
visų 

Malonių Tarpininkę, Die
vo Motiną Mariją, kad 
Ji iš paslėpto altoriaus 

Sūnaus 
mūsų 

gerada- 
pagel- 

i

mus. Jos maldaus

Ji
Sakramente savo

v •

Jung. Valstybių Valstybės Departamento dar
bininkas (sutarčių divizijos) prieš pat pasirašy
mą šiaurės Atlanto Pakto to pakto tekstą išsta
tė to departamento auditorijoje viešam susipaži
nimui. To pakto bendra mintis — “kolektyvus gy
nimasis nuo užpuoliko”.

Automatiška^ Vandens 
ŠILDYTU V AS^^^ Su G A SU

r
^2#%^

PIGIAU 1 
už GALIONĄ

NEGU ŠILDANT KITAIS ■ 
AUTOMATINIAIS METODAIS M 

L. A
KOSTU N

C ONSOl IDAT ED I » S COMPANT

PASAUKITE HUbOord 2-/<>UC
VELTUI APSKAIČIUOJAME

8

Padidinkim jų būrį padė
dami jiems paremti tos 
kongregacijos darbus, 

grega-' Duokim savo auką tuo-tuvišką seserų kon;
ciją. Ir turi ją pačią rei- jau, duokim linksma šir- 
kalingiausią valandą. Ar- dim, duokim kiek kas 
gi ne Dievo Apvaizda pra- šiandien galim, nes links
mėjo šį darbą prieš 13 me- mą davėją Dievas myli, o 
tų? Kun. Navickas buvo našlės skatikas yra ver- 
pirmasis šio gero darbo tingas Dievo bankose. Pa- 
bendradarbis. Jį greit pa- remdami šią Kongregaci- 
sekė daug kitų. Šiandien ją, prisidedame ir prie 
jau galim jais būti mes tremtinių rėmimo, nes 
visi. į daugumas jos esamų ir

Šią valandą kaip tik ir būsimų seserų yra iš Lie- 
gera proga pasitaiko. Mat, tuvos išblaškytos tremti- 
gegužės 15 d. Putnam, Ct.,!nės. Jei visi uždegsim tik

1‘radžia 5-tame puhI.
Kanadon ir kurios nori 
vienuoliškai gyvendamos 
aukotis geriems darbams 
savo tautiečiu tarpe.

Šiandien ši Kongregaci
ja iau turi savo pastogę, 
po kuria pradeda kurtis 
gyvas religinis ir tautinis 
judėjimas. Čia vyksta pa
sauliečiams rekolekcijos, 
čia Amerikoje gimęs mū
sų jaunimas vasaros metu _______ _  _ _ _ __
pradeda atgaivinti lietu-. kongregacijos motiniška- po vieną mažą žvakutę, 

i viską kalbą ir paoročius, me name renkasi Marijos už valandėlės pasidarvs 
j o naujai čia atvvkęs iš tė- <___ ~ Z ‘ ‘ ~ ‘ “

išblaskvtas^ prati- dėl savo tolimesnių darbų, sų to nenorėtų?
i

I

o naujai čia atvvkęs iš tė- 
vvnės f............
narnas ins riekad neuž
miršti. Čia kuriasi ir mū
sų tautinei gyvybei išlai-* 
kvti taip reikalingas 
spaudos centras - rengia
masi tarnauti spausdin-1 
tam lietuviškam žodžiui.

Pradėjus plaukti Kana- 
don lietuviams tremti
niams, ten jau įsikūrė ir

. * »au. ovv. * . aml-

: rijos seserys ir rengiasi 
Dievas suteikė mums pasitarnauti savo tautie-

kaip Gerasis Dievulis Jū- višką susidomėjimą mūsų Nekaltai Prad Švč P Ma- 
Geroji Dievo Apveizda dabartiniais reikalais.

seserų Rėmėjai pasitarti labai šviesu. Kas gi iš mū-

SUTAUPO $20

auklėjimo . ^pveizaa giau pamylėjo.
Jin karši- parinko Jus, Didžiai Ger- f . H <,.J .. ta- , . , . .. >-----------nu karsi- r tat esame \ 1Sagaham Die- daug prietelių ir pačiame čiams.

vui už Jo mums gerumą. Brocktone: turime čia tris r__ _
Didžiausią dalį savo para- daktarus, kurie prireikus tautos dalis^ turi savo lie 
mos vistik Dievulis teikia 
mums per Jėzaus Nukry
žiuoto seserų kongregaci
jos rėmėjų organizaciją. 
Ji didžiausias mūsų para
mos šaltinis. Taigi šia 
proga ir reiškiu savo ir 
visų seserų didžiausią dė
kingumą rėmėjų organi
zacijai: jos uoliam ir ge- 
raširdžiui pirmininkui ku
nigui Jurui; rėmėjų sekre
toriai panelei Julei Jaka- 
vonytei, be kurios suma
numo ir mums nuoširdu
mo Brocktone namo mes 
nebūtume turėję. Dėkoja
me mes seserys nuošir
džiai visai centro valdybai 
ir visiems rėmėjų sky
riams su jų vaidybomis ir 
veikėjais. Didį dėkingumą 
reiškiam? brangiems mū- mūsų prieteliams. O kiek- baris, kurs dabar vartoja- 
sų klebonams, kurių tarpe vieno mėnesio pirmame mas, kaip laikinoji koply- 
ypatirgu mūsų kongrega- šeštadienį, kada mūsų ko- čia, bus permažas. Ne 
cijai prietelių mes turime plyčioje yra laikomos mi- šimteliu ne tūkstantėliu 
Pennsyl ’anijoje ir Naujo- šios už visus mūsų gera- naujos koplyčios neprista- 

ypae tiems darius, prašysime Dievo tysi.
jums, mūsų prieteliai, vi- Pagaliaus vienuolynui, 
sokeriopos palaimos. kaip ir parapijos bažny- 

Dar žodelis dėliai mūsų ” ' 
džiaugsmų ir rūpestėlių.

Džiaugiamies lietuvių 
visuomenės mums prijau
timu ir dvasiškijos priete- 
lingumu. Tą mes patyrė
me ne vieną kartą (Tą

biamieji, būti mūsų kon
gregacijos darbų rėmė
jais ir prieteliais. Tat, 
Dievo padedami, Jūs iki 
šiol taip gražiai rėmėte 
mūsų vienuolyną ir mūsų 
seserų darbą. Rėmė kuni
gai, ypač klebonai, nuo
širdžiai rėmė ir žmonės, ir 
pavieniai, ir organizuotai. 
Rėmė visokeriopu būdu: 
kai kas laikas nuo laiko 
sušelpė mus savo auka, 
kiti atsidėję padirbėjo 
pramogų rengime, kaip, 
pavyzdžiui, Labor Day ar 
rengime mažesnių pramo
gėlių, kurias surengė vie
nur - kitur vienuolyno rė
mėjų skyrių nariai. Negi 
gali mūsų seserys pamirš
ti Jūsų didžiąją auką, ku
ria mums padėjote įsigyti

f

Tat ir klajojanti lietuvių

be atlyginimo gydo mūsų----------------------------------
seseris: Dr. J. Kvarącie- dieninė duonelė. Brockto- 
jus, Dr. Budreckis ir Dr. ne motiniškame name 
Gorman; turime čia pat kasdien turime pavalgy- 
tokius nuoširdžius priete- dinti trisdešimt vieną as
ilus, kaip ponus: Bronį meni, be dažnai pasitai- 
Bartkevičių, Vytą Jaka- kančių svečių. Elmhurste 
vonj ir kitus; ponias Bud- penkiasdešimt du asme- 

Prie mūsų sąlygų tai 
Moynihan, rūpestėlis nemažas.

Antras mūsų rūpestis,

reckienę, Mašidlauskienę, niu... 
Samsonienę. —,
Česnienę, Norton ir dau-' 
gel kitų. Jiems priklauso tai aiškiai jaučiamas rei- 
didis mūsų dėkingumas., kalas moterims senelėms 
Kad nesugaišinus jums namo. Į skolas bristi neiš- 
brangaus laiko, pagaliau, drįstame, kad nuošimčių 
tarsiu didžios padėkos žo-našta mus neprislėgtų, 
di kun. Virmauskiui, vi- Manau, kad apie šį reika- 
siems šio seimelio rengė-Ją bus kalbama šiame sei- 
jams, šeimininkėms, ku- melyje.
rios šį rytą suruošė dele-Į Trečias rūpestis, kad su 
gatams skanius pusry- laiku padidėjus seserų ir 
čius, ir visiems, visiems senelių šeimynai, ir kam-

Padėkime Pfytek 
AU TĖVO KAZIMIERO

Į AMŽINAM PAMINKLUI
je Anglijoje, ; 
klebonams, kurių parapi
jose dirba mūsų seserys. 
Dėkingos esame ne ma-

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijunienų Tėvą Kazimierą t ..............
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi- zam skaičiui ir musų jau- 
ningais pamokslais Amerikos lietuviųj nesniosios dvasiškijos at- 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą stovams: 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, 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, ‘ .... __ ___ _ ___
ti jo maldaknygę — Atlaidų šaltinį di- ir mes seserys patyrėme, 
dėlėmis stambiomis raidėmis. Ji jau ką reiškia turėti prietelių 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. nors vieną laikraštį. Vie- 
Todėlei. Jus nuoširdžiai kviečiame pri- nuolių kongregacijos to- 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar-Į ir . Stengiasi įsikurti 
ba užsakant kam kaipo atmintinę do- nors Vieną savąjį laikraš- 

’tį. Mums jo neturint, mes 
vistik patyrėme visos ka
talikiškos lietuvių spau
dos mūsų kongregacijai 
didį prietelingumą, 
laikraščio
Visai tat 
spaudai, ypač 

. i jo
Kneižiu, Peldžium, Kum- 

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau pa, Griganavičium ir ki-

vikarams, ypa
tingai kun. A. Abračins- 
kui ir kun. Petrauskui. 
Kartą Napoleonas būk pa
sakęs, kad keturių neprie- 

! lankiai nusiteikusių laik- 
račių reikia bijoti dau- 

! giaus negu tūkstanties 
durtuvų. Spaudos galybė 

“Darbininkas” pasiryžo išleis-Į^noma ne ^ik Napoleonui

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 šimtus metų tveriąs pa
minklas. kurio net žiaurūs bolševikai 
mindžiodami jo kapą nepajėgs sunai
kinti. .

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

ypač 
Darbininko”, 
katalikiškai 

“Darbinin- 
šulais, p.p.

čiai nuolat prireikia tai 
bažnytinių drabužių, tai 
ko nors kito. Parapijiečiai 
patys pamato, ko jų baž
nyčiai trūksta, o jei patys 
nepamato, tai klebonas 
pasako. Vienuolynas netu- 

džiaugsmą sustiprina ir ri parapijiečių, kuriems 
šios dienos skaitlingas su-'galima būtų priminti. Vy- 
sirinkimas). rams vienuoliams,

Antras džiaugsmas tas, misijonieraudami 
kad tenka mums proga susiduria 
sušvelninti vargelį sene- gal kiek lengviau, bet mo
liams, sulaukusiems sun- terims vienuolėms, be 
kesnių gyvenimo diene- nuolatinio kontakto su 
lių. Elmhurste Pennsylva- žmonėmis, tai jau daug 
nijoje karšiname senelių; sunkiau. Mes džiaugiamė- 
Brocktone turime 12 kam- si tik tuo, ką žmonės pa
barių seneliams, visi jie tys mus atmindami mums 
užimti ir dar keletas se-suteikia.
nelių prašosi, bet jiems Visagalis Dievas turi 
vietos neturime. daug žmonių su geromis

Trečias džiaugsmas, kad širdimis, prašysime Jo, 
turėjome progos pagelbė- kad Jis toms širdims pri- 
ti DP., suteikdamos pa- mintų ir mūsų reikalus, 
stogę, skaitlingesniai pa- Juk mūsų reikalai, tai 
bėgėlių šeimai ir dar lau- Dievo garbės ir žmonių 
kiame kitų atvykstančių, naudos reikalai.

džiaugsmas, Pilna vilties gražesniojo

stiprus, sunkiam darbui

EUREKA
kurie 

nuolat 
su žmonėmis,

vacuum valytuvas 
šie dailūs, stiprūs Eureka Valymai 

padaryti sunkiam darbui ir ilgiem metam, 

Stiprus siurbimas išima įsi gė rūsį purvą, o 

specialūs žiočių šepetukai lengvai ir 

greitai nuima paviršutines šiukšles. Pirma 

negu pradėsi pavasarinį valymą, būtinai 

pamatyk šitą puikią Euraką, kurios 

kaina labai nupiginta!

... PAPRASTA KAINA $59.95

DABAR 95
TIKTAI

Ketvirtas džiaugsmas, Pilna vilties gražesniojo 
kad Dievas mums atsiun- rytojaus, reiškiu Jums sa-j 

— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju. tais tariame savo nuošir- įg naujas šešias darbinin- vo padėką už mano šio at- 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazitteero pa- dų, nuoširdų ~’ * - - - - - .... . . ....
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

8S6 West Broadway South Boston 27, Mass.

“Darbininko" Administracijai:—
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

Vardas.....................................—..........................................
Adresas..................................-..............................................

ačiū. Argi 
galima mūsų kongregaci
jai pamiršti aštrią, nie
kad neatbunkančią ir taip 
mums prietelingą Jo Pra
kilnybės prelato Kazimie
ro Urbonavičiaus plunks
ną. Te Dievas suteikia tai 
plunksnai galios dar ilgus, 

, ilgus metelius rašyti, 
į Nors kun. J. švagždys jau pestėlių: .
(pasakys, tačiau norime iri Pirmas rūpestis, tai kas-j

kės būsimas vienuoles siliepimo kantrų išklausi- 
prie jau turimų septynių mą.
naujokyne. Turėtume jų----------------
gal ir daugiau, bet randa-: Kovoti už Lietuvos iš- 
si tėvų, kurie griežtai laisvinimą ir Nepriklauso- 
draudžia savo dukrelėms mybę yra visos lietuvių 
eiti jų aiškaus pašaukimo tautos ir visų lietuvių, kur 
keliu. Tokie tai mūsų di- jie bebūtų, švenčiausia pa- 
desnieji džiaugsmai. reiga.

Netrūksta mums nei rū- Prof. M. Krupavičius, 
Lietuvos Išlaisvinimo

Įmokėt reikia tiktai $5.95 
Mėnesinis mokestys tik $5.02

PAPRAŠYKIT PADEMONSTRUOTI 
ARTIMIAUSIOJ EDISONO KRAUTUVĖJ

i__________________ i
Komiteto Narys.)

Viena jų yra jūsų kaimynistėj

r




