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Sovietų Sąjunga dar tabtau 
stiprino geležine uždengi

Anglikonų Arkivyskupas Reika
lauja Šventoves Palikti

__j ReBgtab Auklėji- 
Valstybinėse Anglijos 

Mokyklose

• Sovietiški eksperimentai
• Ieškai sovietų pėdomis
• Buvę naciai —

aršūs komunistai
• šv. Tėvas ir DP

/

Už geležinės uždangos, visur 
ten, kur viešpatauja sovietų 
kruvinoji ranka — viskas yra 
galima, viskas pasiekiama. Ten 
nekalti žmonės prisipažįsta kal
tais ir patys prašosi aukščiau
sios bausmės, neišskiriant nei 
sušaudymo, balsavimo metu — 
už vieno sąrašo komunistinius 
kandidatus — .dažnai “balsuo
ja” net 100% su viršum, pado
rūs žmonės — padaromi bude
liais ir, netgi, vaikai — savo 
tėvų išdavikais, buvę naciai — 
ten pasidarė aršiausi komunis
tai ir t.t. ir tt. Tai vis sovie- į švelnumą, prielankumą ir 
tiški eksperimentai su gyvais j kitus.

►

Pagal bendrą sudarytą 
programą, pritaikintą į- 
vairių konfesijų vaikams, 
įvedamos valstybinėse mo
kyklose tikybinės pamo
kos, kuriose bus giedama 
“Tėve Mūsų” bei kitos 
šventos giesmės, skaitoma 
šv. Rašto išttraukos, išei
nama Šv. Istorija.

Anglai patyrė, kad reli
gija padeda vaikuose išug
dyti gerus būdo bruožus: 
gražų elgesį, artimo meilę,

žmonėmis ir žiauriausio teroro 
pasekmės.

“The Ensign” reporteris 
Manton Francis iš Vokietijos 
paduoda žinias savam laikraš
čiui apie padėtį Rytų Vokieti
jos tose srityse, kurios šiuo me* 
tu yra aneksuotos ir valdomos 
Lenkijos, valdžios. Tuo reikalu 
straipsnis patalpintas laikrašty
je “The Ensign” Nr. 33, iš š. 
m. birželio 11 d. ir jame kalba
ma apie Pomeraniją, Sileziją ir 
kitas gretimas sritis.

Laikraščio bendradarbis savo 
išvedžiojimus remia laiškų ži
niomis, kurie prašmugeliuojami 
iš tų sričių į Vakarų Vokietiją. 
Kalbama apie ten likusius vo
kiečius ir lenkų elgesį su jais. 
Žinios, tiesiog, baisios.

Tėvams pageidaujant, 
vaikai nuo tikybos pamo
kų galės būti atleidžiami. 
Tikinčiųjų vaikai tomis 
pamokomis galės pasinau
doti.

Neturės kur parduoti 
maisto produktų

kraštuose už grietinės uždan
gos, pilnu tempu veikią koncla- 
geriai — priverčiamųjų darbų

Paryžius
Tautų organizacijos Mais
to ir Žemės Ūkio Produktų 
reguliavimo taryba, į ku
rią įeina 18 tautų atstovai, 
pareiškė, kad yra didelio 
pavojaus Amerikos žemės 
ūkio produktų rinkoms. A- 
merika yra didžiausias že
mės ūkio produktų tiekė
jas. Bet dabar, pamažu ge-. 
riau tvarkantis kitoms 

‘ valstybėms, kiekviena ša
lis vis daugiau pagamina 

’ ir žemės ūkio produktų. 
■|Tai stato Amerikos žemės

Jungtinių

Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Boston, Mass., Pirmosios Komunijos kla
sė. Viduryje sėdi kleb. kun. Pranciškus Virmauskas, o kraštuose — Seserys 
mokytojos.
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Londonas — Yorko pro
testantų arkivyskupas, Dr. 
Cyril Garbett, Britų Lor
dų Butfe pareiškė, kad visa 
Jeruzalės sritis turi būti 
tarptautinė zona ir Jungti
nių Tautų kontrolėje.

“Aš neapkenčiu anti-se- 
mitizmo, nes tai yra nuo
dėmė prieš Dievą ir nusi
kaltimas prieš žmogų”, sa
kė anglikonų prelatas. 
“Tačiau yra kitas dalykas 
priešintis kaikurių Zionis- 
tų politinėm ambicijom, 
kurias gali patenkinti tik 
didžiųjų religijų kaina, ku
rios turi lygias ar net di
desnes teises prie Jeruza
lės.

“Dr. Weizmann (Izraelio 
prezidentas) yra sakęs, 
kad turi būti duota pilna 
garantija Švento s i o m s 
Vietoms ir jų lankymui. 
Aš neabejoju, kad toks jo 
yra noras. Tačiau ar da
bartinė Izraelio valdžia y- 
ra užtektinai stipri sukon
troliuoti savo daugiau fa
natiškus pasekėjus?”

Krikščionys nereikalau
ja kokių nors specialių 
privilegijų, sakė jis. Ką 

‘ jie reikalauja saju tai 
patieš reikalauja
ir musolmonams. Jie rei
kalauja, kad trijų religijų 
šventovės būtų apsaugotos 
ir kad žmonės turėtų lais
vę jas lankyti.

lo plano vykdymą, pagal 
kurį dabar Amerika teikia 
Europai pagelbą ekono
miškai atsistatyti. Be to 
numatyta stipriai išvysty
ti, taip vadinamą, taikos 
akciją, kuriai nori pasaulį 
įtikinti, kad vieninteliai 
kraštai, kurie neša žmoni
jai taiką, tai yra komunis
tiški kraštai, o kiti yra 
groboniški karo kurstyto-
• • kjai.

stovyklos. Jose labai daug pa-Įfįggįo produkciją į kebliąi 
talpinu likusių tose srityse vo- padėtj sitaip paliesta yra 
kiečių. Tardymų metu, lenkų L Kanada, 
slaptoji policija naudojanti ly
giai tokius pat tortūrinius me
todus, kokius naudoja ir sovie
tų NKVD. Ypač, esą, imamasi 
griežtų priemonių ir kankinimų 
prieš tuos vokiečius, kurie atsi
sako priimti Lenkijos pilietybę. I mis dienomis Kinijos rau-

Persekiojami ir tie vokiečiai, | donieji paleido iš kalėjimo 
kurių šeimos nlriai randasi Va-[Vyskupą Philip Cote, S. J., 
karų Vokietijoj. Taip patpš Suchow kartu SU kitais 
straipsnyje rašoma, jog lenkai dviem katalikų kunigais, 
į Sileziją ir Pomeranijos sritis Į kurie buvo areštuoti ba- 
žiūrį tarytum į laikino pobū-Raudžio 23 d. š. m. ir kalti- 
džio teritoriją, nes tikisi, kad [narni nęvą už nepranešimą 
jos visvien reikės grąžinti Vo-Į^iek misijos turi sidabri- 
kietijai, todėl ten vykstąs di-JniU dolerių.
delis tų sričių alinimo .proce-l Sakoma, kad arešte bū- 
sas. | darni jie buvo gerai užlai-

Akivaizdoje viso šito, norisi | komi ir kad jų asmeniniai 
klausti: “Kokie santykiai atei-[daiktai buvo apsaugoti. 
tyje liks tarp tautų, kurios il
gesnį laiką pagyvens sovietų 
priežiūroje?”...

Raudonfep paleido Kinijos 
vyskupt

Shanghai, Ęinija — šio-

Oslo, Norvegija — Bir
želio 10 d. mirė Madame 
Sigrid Undset, įžymi kata
likė novelistė -. rašytoja. Ji 
buvo 67 metų amžiaus.

Pasibaigus karui, rašy
toja Sifgrid Undset nu- 

il- 
sėjosi. Pereitą žiemą su
sirgo ir gavus širdies ata
ką mirė.

Žymus Jungtinių. Ameri
kos Valstybių pareigūnas 
p. W. L. Thorp 
kad pastaruoju 
vietų Sąjunga 
būdais stiprina 
uždangą, kad.jų ir jų už
imtų kraštų gyventojai 
nieko nežinotų kas darosi 
kitose valstybėse. Einama 
prie to, kad sudaryti nusi
statymą, jog bet koks 
minčių kontaktas, arba iš 
viso bet koks bendravimas 
su kitomis valstybėmis ir. 
jų žmonėmis būtų laiko- 

nepatrijotišku, gėdin
us mMilrriiAiMHdalyku.

- v- .

NmntomK ilges, taip vodk 
; šaltas karas su 

Sovietų Sujaugs

pareiškė, 
laiku So- 
visokiais 
geležinę

j

traukė rašymo darbą

Tais yra Amerikoj sergan- 
čių džiova procentas

Chicago — Tuberkulio- 
zui gydyti Instituto direk
torius Dr. J. B. Novak pra
nešė, kad jo padaryta tik
rinimų statistika rodo, jog 
šešiolika žmonių iš tūks- 

ltančio turi tuberkuliozo 
žymių.

Paryžius — Vakarų vai-, 
stybių atstovai reikžlau-l 
ja, kad Rusijos užsienio 
ministras Andrei Y. Vi-[ 
šinsky padarytų žygius 
kogreičiausiai užba i g t i 
Berlyno geležinkelių dar
bininkų streiką, pažadė
damas, kad Sovietų Rusi
jos valdžia nekeršys prieš 
streikierius.

Prancūzija tikisi, kad 
greitu laiku bus užbaigta 
Austrijos taikos sutartis 
ir kiti svarbūs klausimai 
bus išspręsti šioje konfe
rencijoje.

atmetė. Taigi visa vyksta, 
kaip toj pasakoj. Katinėlį 
bara, o katinėlis klausosi 
ir ėda.

Gub. Dewey Popiežiaus 
Audtandjoje

Komunlziiio vbH ohnuoia 
sutriuškinti komunizmo 

priešus

KUNIGAMS PRANEŠIMAS

Reikalauja pasitartam dėl 
vykstančfy Vengrijoj, Bul

garijoj Ir Rumunijoj 
Persektajtaą

Vatikano Miestas — Po
piežius Pijus XII priėmė 
audiencijon Gubernatorių 
Thomas E. Dewey iš New 
Yorko ir su juo kalbėjosi 
apie puse valandos. Po to 
Gub. Deweys pristatė savo 
žmoną ir savo sekretorių, 
Paul Lockwood.

Pasibaigus audiencijai, 
Deweys aplankė Šv. Petro 
Baziliką.

Keistas ntatavi k

Britų licencijuotas ir leidžia-1 
mas Berlyno britų sektoriuje j 
vokiečių laikraštis “Sozialdemo- j 
krat” praneša, jog jo turimo-1 
mis žiniomis, keletas šimtų vo-| 
kiečių, paimtų į belaisvę prie| 
Stalingrado, yra pasiųsta į| 
Graikiją, kurie kariauja “j— 
rilių” (sukilėlių - komunistų) i 
pusėj prieš Graikijos vyriausy-Į 
bes kariuomenę. Pasiųstųjų vo-| 
kiečių tarpe — yra buv. žymių! 
nacių vadų, kaip pav., Maršalo! 
Goeringo vadovautųjų .nacių o-l 
rinių pajėgų (Luftvaffe) Gen. 
Brandt ,prieš tai buvęs “Lais
vosios Vokietijos Komiteto” 
Maskvoje narys, majoras Kurt 
Hartkopf, ltn. Herbert Mai, ltn. 
Walter Schleifmecfcer, ltn. Ger- 
hard Winkler ir kt Tai vis “iš
bandyti” komunistai, kurie vi
si priklausė prie to paties ‘Lais-

Tęsisys 2-rame puri.

J

Šiais metais J. E. Metropolitui Arkivyskupui Juo
zapui Skvireckui sueina 50 metų kunigystės, auksinis 
jubiliejus, ir 30 metų vyskupavimo. Tas iškilmes J. 
E. minės pirmą kartą tremtyje pontifikuodamas bir
želio 25 dieną 1949.

J. E. Arkivyskupas J. Skvireckas yra mums ži
nomas ne tik kaipo Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
galva, bet ir kaipo vienintelis ir pirmas pilnojo šv. 
Rašto lietuvių kalboje davėjas. Jo dėka mes turime 
visą šv. Raštą išverstą į lietuvių kalbą. Jo šv. Rašto 
paaiškinimai - komentarai viršyja visų kitų tautų ko
mentarus. Nėra jam lygaus. Mes jo išverstas evange
lijas skaitome bažnyčiose. Mums garbė ir džiaugsmas. 
Už tai mes privalome kuom nors ir čia Amerikoje pa
žymėti jo Jubiliejų.

Kunigų Vienybė tad prašo klebonų ir visų kuni
gų J. E. Arkivyskupo šventėje, birželio 26 dieną, jei 
galima, atlaikyti J. E. intencija šv. Mišias, i 
padaryti “Memento”, priminti žmonėms pamoksluose, 
surengti paskaitas, siųsti sveikinimus pavieniai ir or
ganizacijoms šiuo adresu: J. E. Metropolitas J. Skvi
reckas, Zams, 44 Tirol, Austria. žodžiu, padaryti ką 
kas gali ir kas patogiau, kad pagerbus tą didį mūsų 

[tautos vyrą. *
I K. V. Centro Valdyba per Pirmininką.

Tokyo — Praėjusį rude
nį rusai savo vandenyse

Londonas — Jungtinas pagavo ir pasisavino du 
Amerikos Valstybės ir Di- nedidelius japonų žvejų 
džioji Britanija paprašė laivus. Vėliaus, iš jų tie 
Sovietų Sąjungą pasitari- laiveliai buvo išreikalauta, 
mams, dėl vykstančių per-Dabar jie reikalauja, kad 
sekiojimų Vengrijoj, Bul- už tuos jų sugrąžintus lai- 
garijoj ir Rumunijoj. So-!vėlius būtų jiems sumokė- 
vietų Sąjunga tą kvietimą ta dolerių valiuta.

Varšuva, Lenkija—Gau
ta žinių, kad kominfor- 
mas, komunizmo vyriau
sioji vadovybė visam pa
sauliui, planuoja sutriuš
kinti Jugoslavijos dikta
torių Tito ir Vakarų de
mokratines valstybes. Jie 
šiomis dienomis turėjo sa
vo slaptą pasitarimą Len
kijoj, Karpacz mieste 
(ankščiau vad i n a m a m 
Breslau) ir čia padarė rei
kalingus nutarimus. Išaiš
kėjo, kad jie nutarė imtis 
griežtų ekonominių repre
sijų prieš Jugoslaviją ir 
stengsis žūt-būt sutrukdy
ti, taip vadinamą, Marša-

VVashingtonas — Prezi
dentas Trumanas ir kiti 
žymūs Jungtinių Ameri
kos Valstybių pareigūnai 
padarė pareiškimų, iš ku
rių ryškėja, kad su Sovie
tų Sąjunga ir jos satelitais 
teks vesti ilgas, šaltas ka
ras. Atrodo, kad Sovietų 
Sąjunga tuo siekia nuka
muoti žmoniją morališkai 
ir ekonomiškai ir tuo būdu 
priartėti prie savo laimėji
mų.

Amerika retalanja Sovietų 
Rusijg atsiskaitytiK ’ r i

VVashingtonas — Ame
rika pareikalavo iš Sovie
tų Sąjungos, kad ji grei
čiau sugrąžintų 1944 ir 
1945 metais Rusijai pasko
lintus 31 laivą.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Ūkio Darbininku Streikas Italijoj
Roma — Ketvirtadienį, 

birželio 16 d. sutreikavo 
apie 2,000,000 ūkio darbi
ninkų. šis streikas iššauk- 

ar bent tas, kad paremti milijono 
sezoninių ūkio darbininkų 
streiką. Jeigu šis streikas 
užsitęs, tai padarys labai 
daug nuostolių ūkinin
kams.

Komunistų vadai įspėja 
valdžią, kad ir industrijos dai.

darbininkai gali išeiti į 
streiką.

jfrekds Ictiuvų (MrDTuvcjc

Buffalo, N. Y. — šiomis 
dienomis sustreikavo Bell 
lėktuvų kompanijos 3,000 
darbininkų. Jie reikalauja 
pakelti po 15 centų valan-

šeštadienį, birželio 18 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.

SEKMADIENINI: LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, birželių 19, 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės kun. Jonas C. Jutkevičius iš Worcester, 
Mass.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Bro*dway So. Boston 27, Mass.

Telephoaai: SOath Sosto* 8-2680 arba NOnrood 7-1446
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Lietuvis Sportininkas Pavojingai 
Sužeistas Šūviu

Chicago, III. — Birželio kus taip greit įėjo į kam- 
14 dienos vakare Edvar- barį, kad ji nesuspėjusi 
das Vaitkus, įžymus lietu- panaudoti peilį. Tuomet ji 
vis sportininkas — base- pasiėmė šautuvą ir peršo- 
ball žaidimų žvaigždė, ku- vė Vaitkų. Ji sakė polici- 
ris žaidė Philadelphia Na- jai, kad per du metu sekė 
tional League baseball ra- Vaitkų ir planavusi jį nu- 
telyj, buvo peršautas ir žudyti. Ji planavusi ir patij 
pavojingai sužeistas Edge- nusižudyti, bet susimai- 
water Beach viešbutyj. Jį sius to nepadarė, 
peršovė mergina, Ruth, Edvardas Vaitkus, 28 m. 
Ann Steinhagen, . 
amžiaus.

Toji mergina parašė E. 
Vaitkui raštelį ir viešbu
čio pasiuntiniui įdavė nu
nešti Vaitkui. Pasiuntiniui 
už tai davė $5.00. Vaitkus 
perskaitęs raštelį, kuria
me buvo parašyta, kad ji 
turi labai svarbių dalykų 
jam pasakyti, pašaukė tą 
merginą telephonu ir klau
sė jos kokie tie “svarbūs 
dalykai”. Ji tik pasakė, 
kad jis turi būtinai ateiti: 
ir ji jam pasakys.

Vaitkus nuėjo,

Mes Pasiilgstame Dievo

nėmis pripildoma ir busimosios 

garbės pažadas mums duoda

mas.” Šv. Tomas, O.P.

“O, šventoji Puota, kurioje 

Kristus priimamas, Jo Kančios 

atminimas daromas, siela malo-

1 ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNIS
TAI JAU TURI SAVO 

BAŽNYČIĄ

2

DABARTIES rastabos
Pradžia 1-me pusbgyj

vosios Vokietijos Komiteto* 
Maskvoje.

Pradžioje vasario mėn. vokie
čių batalionai buvę laikomi Va- 
lonos ir Klisūros miestuose, Al
banijoj, o vyriausioji jų būstinė 
— buvusi Berate. Iš Albanijos 
jie ir darydavę pasalūniškus 
Graikijos karinių jėgų puoli
mus. Jų daliniai vadinasi “liau
dies milicija”...

Taigi, juk ne be reikalo 1939 
m. Molotovas su Ribbentropu 
“įamžino” nacių ir bolševikų 
santykius savo parašais, pasi
rašydami slaptas sutartis ir pa
sidalindami Lenkiją ir Pabal
tijo valstybes...

•
NC Radijo iš Vatikano prane

šimu, šiomis dienomis šv. Tė
vas, Popiežius Pijus XII, priva
čioje audiencijoje buvo priėmęs 
JAV Displaced Persona narį 
Edvard M. O’Connor, su kuriuo 
ilgesnį laiką kalbėjęsis išvietin- 
tųjų asmenų reikalais. Popie
žius Pijus XII-tasis esąs labai 
susirūpinęs tų nelaimingųjų 
žmonių likimu ir labai sielojasi 
DP problema.. Popiežiaus žo
džiais tariant, tie tūkstančiai 

SU- nekaltų žmonių jau seniai gyve
na anormalų gyvenimą, daugu-

muose laisvuose rinkimuo
se nuo 1922 m.

Visi kandidatai, išskyrus 
komunistus, pritaria Trie
ste grąžinti Italijai. Rinki
mų rezultatai kol kas ne
žinomi, tačiau spėjama, 
kad komunistai prakišo 
rinkimus.

Praga — Čekoslovakijos 
į komunistinė vyriausybė, 
I negalėdama tiesioginiu
spaudimu palaužti R. Ka
talikų Bažnyčios, sudarė 

'savą, atskirą, komunistiš
ką katalikams vadovybę. 
Šituo būdu jie nori klai
dinti tikinčiuosius katali
kus ir juos pajungti savo 

I tikslams, šita naujoji ko
munistiška neva katalikų 
vadovybė pareiškė, kad ji 
sutartinai dirbs su dabar
tine Čekoslovakijos Vy
riausybe. Čekoslovakijos 
Prezidentas K. Gottvald 
pareiškė, kad jis mieliai 
sutinka su šitokia “katali
kų” vadovybe bendradar
biauti. Graži komedija. 
Bet tai ne naujiena. Juk 
jie visą laiką Maskvoj tu
ri ir savo komunistišką 
stačiatikiams rusams va
dą.

Pragos R. Katalikų Ar- 
i kivyskųpas Juozapas Be- 
ran yra jau keliais atve
jais tikinčiuosius įspėjęs 
šių pinklių saugotis.

Mielasai skaitytojau,
Dievo Kūno šventės proga, manau, bus naudinga 

prisiminti tosios šventės atsiradimas. Dievo Kūiro 
Šventė atsirado tryliktame šimtmetyje, kurį Dr. 

___ James J. Walsh vadina “Didžiuoju Šimtmečiu”, gal 
__ ir jo švogeris būt, dėl to, ka<^ tame šimtmetyje gyveno daug dide- 

Kasperavičius, sužinoję a-lilI Šventųjų, pavyzdžiui: Šv. Domininkas, O. P., Šv. 
pie Edvardo nelaimę, lėk- Pranciškus, O.F.M, Šv. Albertas Didyšis, O.P., Šv. To-

19 metų amįįaus yra nevedęs, rim
tas ir doras jaunikaitis. 
Jis yra pavojingoje padė
tyje. Jo tėvelis Steponas 
Vaitkus i

i

tuvu nuvyko į Chicago. 
Gydytojai sako, kad jie 
negali daryti operacijos, 
kad išimti kulką iš Vait
kaus krūtinės kol nepraeis 
krizė.

Vaitkai yra gyvenę Cam
bridge, Mass., o dabar gy- 

ir kaip vena Melrose, Mass. Giliai 
toji mergina pati sakė po-j užjaučiame Ed. Vaitkui ir 
licijai, ji buvo pasiryžus jį jo tėveliams dėl šios nelai- 
peiliu nužudyti, bet Vait- mes.

RAUDONIEJI SIEKIA UŽDĄ* 
RYTI LENKŲ ŠVENTOVĘ

mas, O.P., Šv. Bonaventūra, O.F.M., Šv. Antanas, 
O.F.M. ir daug kitų.

Dievo Kūno šventei užuomazgą padarė Šv. Au
gustino Ordino vienuolė, Sesuo Juliana de Mont Cor- 
nillon, Belgijoje, 1246 metais. Ta vienuolė vieną kar
tą matė nuostabų mėnulį, kuris buvo pilnas ir šviesus, 
bet matėsi jame tamsus taškas. Tą tamsų tašką šven
toji vienuolė suprato, kaipo trūkumą ypatingos šven- 
tės pagarbinti švenčiausiam Sakramentui, į kurį ji 
turėjo labai didelį pamaldumą.

šventoji vienuolė Juliana ta savo regėjimą papa
sakojo Liege Vyskupui, Msgr. Robert de Thorete, ir 
prašė jo įsteigti Dievo Kūno Šventę. Vyskupas su
šaukė ypatingą sinodą ir, visiems synodo dalyviams

Amriktj bedatfaė dHėja

Washingtonas — Jungti
nių Amerikos Valstybių 
statistikos daviniai rodo, 
kad šiuo metu bedarbių 
jau yra 4,800,000 žmonių.

Neu York — Tarp-Ka- 'pie tai drįsta bet ką pa- 
talikų Spaudos agentūra kalbėti, baudžiamas, kaip 
praneša, kad Lenkijos ko- valstybės paslapčių išda- 
munistinė valdžia pradejo vikas. O už tai yra griež- 
smarkią kampaniją prieš čiausios bausmės. Šia pro- 
lenkų šventovę Čenstaka- ga pažymėtina, kad apie 
voje. pirmą savo darbų penkme-

Per radio ir spaudoje iš-.tį Sovietų Sąjunga parašė 
niekina tą šventovę ir rei-4 knygų tomus, apie ant- 
kalauja, kad maldinin- rą penkmetį 2 knygų to- « • — . W J A ___ • ’   • Ą W . 1 ___

u, visiems ojuuuu u<ujvittius x__ riuiiln
pritariant, įsteigė Dievo Kūno Šventę savo vyskupi- MOTBfp aiiifil 
joje.

Rugsėjo 8, 1264 m., Popiežius Urbanas IV savo 
raštu “Transiturus” užgyrė Dievo Kūno Šventę ir į- 
sakė visuotinai Bažnyčiai ją įvesti.

To paties Popiežiaus Urbono IV parėdymu Šv.l laikotar- 
Tomas, O.P., parašė Dievo Kūno Šventei pritaikintas Piais pastebėtas moterų 
liturgines maldas, kurios yra vienos iš pačių gražiau-,nemeK*mafi 
šių Katalikų Bažnyčios liturginių maldų, pavyzdžiui 
jo parašyti himnai: “Pange Lingua,” “Sacris Solem- 
niis”, arba taip pat jo parašyta sekvencija: “Lauda 
Sion”, yrą tikrai religinė poezija!

Dr. B. Paulius, O. P.

mas ir įstaigos; ku-i Jtu tik vieną knygos to- 
parduoda religinius! mą, o apie ketvirtą penk
is, būtų uždarytos, mėtį parašė tik 6 pusla- 
---------------- pius į laikraštį “Pravda”.

ŽAIZDOS STEBUKLINGAI 
UZGYJO

nemėgimas 
savų moteriškų pareigų ir 
veriamasis į vyriškus dar
bus. Tai labai susilpnina 
vaikų auklėjimą ir blogai 
veikia šeimų pastovumą. 
Yra mananačių, kad tai y- 
ra viena iš svarbesnių 
priežaščių ir dabartinio 
žmonijos moralinio smuki
mo.

•

Elena Vaičienė, 
nusileisti Škotijoje 
užilgo pagimdė sūnų. Lėk
tuvo kapitonui ir aeropor- 
to gydytojui buvo staig
mena ir jie turėjo rūpes
čių kol visą reikalą 
tvarkė.

Britų valdžios organai ma atskirti iš šeimų ir gimtųjų 
turėjo priglausti extra ke- pastogių, todėl jais labai ir la- 
liautoją visai be imigraci- bai reikia susirūpinti, 
nių dokumentų. Po pasita-Į Mums, lietuviams, , šie šv. 
rimų Elena Vaičienė su Petro Įpėdinio žodžiai ir Jo rū- 
naujagimiu liko Irvine’pestis DP reikalais — yra itin 
Centrai Hospital, Scot- prie širdies, nes dar daug mūsų 
land, O jos vyras SU kitais tėvynainių tebevargsta tremties 
dviem vaikučiais išskrido stovyklose, 
į New Yorką.

turėjo 
ir ne-

Pr. AL

Tegul Tavo Plunksna, Tai Verkda
ma, Tai Juokdamosi, Vis Stiprina 

iatp Uliai Kenčiančią 
Lietuvių Tautą •••
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20 ioragų iš Italijos 
darbuosis Hew Yorite

Roma — Iš Italijos 
diecezijų atvyksta 20 ku
nigų į Jung. Valstybes ir 
jie darbuosis New Yorko 
Arkidiecezijoje.

Prelatas Bonaventūra 
Filitti, Senos St. Patrick’s

Anglijos daitiedų partijs 
všdši m H19IŪUBUN

Anglijos darbiečių parti
ja, kuri dabar valdo Di
džiąją Britaniją, turėjo 
savo metinį suvažiavimą. 
Tame suvažiavime darbie
čių partijos pirmininku iš-parapijos klebonas, pralei- ^nkt^ b^ęs anghakasys 

do du mėnesius Italijoje
parinkdamas kunigus ku- Q liakasio dukt£ mo. 
ne galėtų darbuotis tarp! « Bacon, 1945
italų įvairiose parapijose.

' mentą, yra išrinkta Pirmi
ninko pavaduotoja.

■ 1950 metais bus Anglijoj 
rinkimai į Parlamentą. 
Numatoma, kad darbiečių 
partijos rinkiminei kom
panijai vadovaus panelė A. 
Bacon.

Sovietų Sąjunga plečia 
paslapčių apimtį

Sovietų Sąjunga jau da
ro veik visas jų viešojo 
gyvenimo sritis valstybės 
paslapties dalyku ir kas a-

TRIESTO GYVENTOJAI NORI 
JUNGTIS SU ITALIJA

Notre Dame, Ind. — No- skauda”. Patikrinus, pasi- 
tre Dame Universiteto Re- rodė, kad žaizdos buvo be- 
liginiame Biuletenyj tilpo veik visiškai užgyjusios, 
įdomios žinios apie stebu- ir kitą rytą tik randai bu- 
klingą išgyjimą Maria de vo ženklu.
Silva kuri taip despera-j Tti buvo tikrai 3lebuk. 
tiskai buvo susirgusi. Ji nė nežinojo kas dedasi šv.“1**8 “gyj“““- 
P. Marijos iš Fatima šven-1 
tovėje, Portugalijoj, gegu-Į 
žės 13, 1946.

Maria de Silva taip buvo 
susirgusi, kad kartą slau
gė tikrai manė, kad ji mi
rė šv. Mišių metu. Ji turė
jo dvi žaizdas — vieną ant 
pilvo, o kitą ant rankos.1 
Pasibaigus šv. Mišioms, bių ambasadoriai, šio pla- 
Kardinolas, Popiežiaus Le- no iniciatoriui ir įgyven- 
gatas, nuo altoriaus sų-...............
Švč. Sakramentu nuėjo pa
laiminti ligonius šventovė
je. Maria buvo antra ligo
nė, kuri gavo palaimini
mą. Kaip tik Jo Eminenci
ja sustojo prieš ją, Maria 
staigiai pašoko be jokios 
pagalbos ir sakė: “Aš esu 
išgydyta! Nieko man ne-

(Keletas būdingesnių laiškų ištraukų, parašytų 
žurn. Pr. Alšėnui)

Sekmadienį, birželio 12 
d. Trieste, tarptautiniame 
mieste, įvyko miesto tary- 
bininkų rinkimai. Apie 82 
nuošimtis dalyvavo pir-

Pasaulio taikai išlaikyti nepakanka 
ekonominio atsistatymo, bet dar 

reikia ir
VV’ashington, D. C. — 

Maršalio plano 16 valsty-

dintojui buvusiam Jungti
nių Amerikos Valstybių 
Užsienių Reikalų Sekreto
riui p. Jurgiui Marshall 
pagerbti, suruošė pietus. 
Pietuose dalyvavo Prezi
dentas Trumanas ir dau
gelis kitų aukštų pareigū
nų. Šia proga p. Marshall 
pasakė kalbą. Jis pažymė-

Triestas — Savivaldybės 
atstovų rinkimų daviniai 
aiškiai parodo, kad gy
ventojai nori, kad Tries
tas būtų grąžintas Italijai.

Triesto gyventojai rinko 
60 savivaldybių atstovų, 
iš kurių 40 išrinktų pri- 
klaulso partijoms, kurios 
reikalauja prijungimo. Ko
munistų partija, kuri yra 
priešinga prijun g i m u i, 
pravedė tik 13 atstovų.

Lenkų laivo vargai, kuriuo 
pabėgo iš Amerikos komu

nistų šnipų vadas Elsler
New York — Lenkų lai

vu “Batory” pabėgo iš A- 
merikos žinomas komunis
tų vadas p. Eisler. Kai tas

laivas vėl atplaukė į Ame
riką, New York’o uostan, 

i jis buvo Jungtinių Valsty
bių pareigūnų paimtas 
griežton kontrolėm Buvo 
ištardytas 351 įgulos na
rys. Pasibaigus tardymui 
keturi įgulos nąriai buvo 
suimta. Prieš laivui vėl iš
plaukiant, buvo griežtai 
patikrinti su juo išvyks
tantieji 857 keleiviai ir 111 
iš ju buvo sulaikyta ir nu
gabenta į Ellis Island toli
mesniam aiškinimui. Bet 
galiausiai visa išsiaiškinta 
ir laivas laimingai išplau
kė toliau.

I

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert

JAU ATVYKO VIRŠ 6,000 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

Laivu “General Heint- 
zelman” š. m. birželio 16 
d. atvyko į New 
uostą 6,000-tasai lietuvis 
tremtinys pagal 1948 me
tų D. P. aktą. Šiuo laivu 
atplaukė 238 lietuviai, pa
didindami bendrą atvyku
sių tremtinių skaičių iki 
6,018.

Anastazija, Kęstutis į Chi
cago, m.

Yorko] Vaičys, Jonas, Leonas, 
Audronė į New York, N.Y. 

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Lietuviai Tremtiniai 
Atskridę Lėktuvu 

|NewTerk
■y ■ -

Lendraitis, Leonas, Mag
dė į Boston, Mass.

Petrauskas, Vytoldas,

|riiwnisi žmonijos 
ncfatinoMnMi

jo, kad Atlanto Pakto sku
bus ratifikavimas, atsi- 
žveligiant į dabartinę pa
saulio padėtį, yra labai 
svarbus dalykas. Tai yra 
reikalinga, kad galima bū
tų imtis tolimesnių žygių, 
kurie reikalingi Europos 
atstatymui. Vien tik eko
nominio atsistatymo jau 
šiuo metu nepakanka. At
lanto pakto ratifikavimas, 
duos galimybės valsty
bėms bendradarbiauti ir 
veikti tose srityse, kurias 
šis paktas apima. O tam 
jau laikas pribrendęs.

Prezidentas Trumanas, 
tardamas savo žodį, pa
reiškė, kad taika ir žmo
nijos gerbūvis galės būt 
išlaikyta tik tuomet, jei 
laisvosios tautos bus vie
ningos. Dabar jokia tauta 
negali išlikti laisva, viena 
būdama. Bet jeigu laisvo
sios tautos bus susijungu
sios, vieningos, jos bus ne
nugalimos.

Gen. SL Raštikis savo laiške, metų. Daug buvo sukurta, daug ' 
buvo svaraus lietuvių tautos 
gyvybiniais klausimais parašy
ta.

“Taigi, Mielasai p. Alšėnai, 
gyvuok ilgiausius metus! Tegul 
Tavo plunksna, tai verkdama, 
tai juokdamosi, vis stiprina taip 
giliai kenčiančią Jietuvių tautą 
ir gelbsti jai veržtis į savo gra
žesnį rytojų”.

“Darbininko” redakcija svei
kina gerta. Jubilijatą, susilauku
sį taip skaitlingų savo kultūri
nės veiklos metų, ir džiaugiasi, 
kad ši jo veikli ranka nebuvo 
suparalyžuota ar sunaikinta už- 
geležinės užuolaidos, bet laimei 
ir gerovei savo tėvynės pateko 
į laisvą užjūrio 
žmogui pareikšti 
niekas nekliudo.

Tad šia proga
nuilstamam plunksnos darbi
ninkui ir nuolatiniam savo ben
dradarbiui Pranui Alšėnui, iš
tvermės ir sėkmės šiame darbe 
taip reikalingame tavajai ir 
mūsų visų tėvynei Lietuvai ir 
ilgiausių metų.

Darbuokis, Nepailsk! Laisvas 
kraštas suteikia tinkamas są
lygas šiems Tamstos įgimtiems 
gabumams plėstis.

Roma — Daugiau, kaip
70 valstybių sveikatos rei
kalų žinovas susirinko į 
Romą, kad pasitarti žmo
nijos sveikatingumo reika
lais. 1950 metais numato- čius buvo praeitą gegužės 
ma pravesti didelį vajų mėn 
prieš siaučiančias ligas, darbininkų.

MirbtySkiKta
A. Jung. Valst. Departa

mentas sako, kad po karo 
didžiausias bedarbių skai-

., būtent: 3,289,000

tarp kita ko, reiškia tokius lin
kėjimus: “Mūsų tremtinių ir 
lietuvįų išeivių spaudoje daž
nai randu ir skaitau įdomius 
Tamstos parašytus straipsnius. 
Linkiu Tamstai žurnalistiniame 
darbe geriausios kloties”.

Rašytoja KaroK Pažėraitė: 
“...Tamsta juk tiek daug rašote 
spaudoje, kad tas mane labai, 
o labai stebina. Juk darbas fa
brike — atima didelę dienos 
dalį, o po to — dar [dunksnos 
darbas. Dėl tos tad priežasties 
jaučiu Jums didelę pagarbą ir 
džiaugiuosi, kad dabartinės są
lygos nepaveikė Tamstos nei
giamai”.

Rašytojas Petras Babickas: 
“Sveikinu Jus, mielas Bičiuli, 
sukaktuvių proga linkėdamas ir 
toliau nenuleisti plunksnos, nes 
ji dabar mums vienintelis gin
klas kovoje, dėl Lietuvos lais
vės.”

Žurn. Kazys VidOcauskas: 
“Tebūna valia ir man išreikšti 
Jums gratuliaciją ryšium su su
kaktuvėmis 20 metų plunksnos 
darbo srityje. Todėl: Ad multos 
annos!.. ir... ir: Ad astra*..”

Kun. Petras Ažubalis: “Gar
biam Jubilijatui, žurn. Praniui 
Alšėnui, nuoširdžiai tenka lin
kėti ilgiausių metų, o taip pat 
ir toliau nepritrūkti tos nuos
tabios dvasinės energijos jojo 
dinaminėje plunksnos darbuotė
je”.

Dr. J. Leimonaa: “Matau, 
kad plunksna ir žurnalistika — 
yra ne tik neatskiriama, bet, 
tiesiog .esminė Jūsų gyvenimo 
dalis. Žmogus, kuris po sunkaus 
dienos darbo, dar gali įr nakti
mis, rašyti, yra visa savo pri
gimtimi kūrėjas, žurnalistas. Ir 

jžinau, kad buvo per ištisus 20

kraštą, kur 
savo mintis

linki šiam ne*

Ar žinai ,kad BALF-ui reikia 
dolerių tremtinių šalpos reika
lams? Ar Tu, mielas tautieti, 
esi parėmęs tremtinius?

Siųsk savo paskirtą auką, 
laisvą nuo mokesčių: 
United Lithuanian Relief Fund 

of Amerita, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

4* • 

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką Mtandą— laik
raštį “Darbianką”!
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Rusija tik išorinis milžinas
Nusigandę tariamos rusų galybės, Vakarų diplo

matai buvusiose konferencijose visuomet Maskvai nu
sileisdavo. Tačiau dabar, Maršalo plano ir Atlanto 
Pakto sustiprinti, jie pradėjo įsižiūrėti į Rusijos silp
nybes ir labai daug jų atrado. Tiesa, pažvelgus į že
mėlapį, Rusija atrodo milžinu: jos plotas užima 8,708,- 
000 ketvirtainių mylių su 192,000,000 gyventojų. Tuo 
būdu, ji beveik tris kartus erdvesnė už J. A. Valsty
bes, kurios ir gyventojų turi mažiau—apie 148,000,000. 
Žemės ir žmonių Sovietijai netrūksta, bet kitais atžvil
giais ji toli, toli nuo Amerikos atsilikus. Vokiečiai su
naikino ketvirtą dalį Sovietijos turtų, ir kol kas tik 6 
nuošimčius tų milžiniškų nuostolių Sovietams pavyko 
išlyginti. Kodėl tokia nepaslanki pažanga? Dėl dau
gelio priežaščių.

Visų pirma, Rusijai trūksta sumanių, išmokslin
tų darbininkų industrijos srityje. Ar gi? Iš tokio skai
čiaus gyventojų stoka darbo rankų? Tai atrodo neį
manoma. Bet čia kalbama ne ap\e juodo darbo žmo
nes. Tokių netrūksta. Tačiau tinkamų sunkiajai pra
monei specialistų iš tiesų permaža. Jų trūko ir prieš 
karą, 6 karo metu juk milijonai rusų yra žuvę. Tarp 
jų buvo ir daug išsilavinusių visokios rūšies mechani
kų. Be to, dar ir sumobilizuotų raudonojoj armijoj 
vyrų yra keletas milijonų. Jie visi atitraukti nuo nau
dingo darbo. Tas įtemptas karui pasiruošimas suėda 
milžiniškus pinigus, kurie verkiant reikalingi ekono
miniam karo atstatymui. Ta nepakeliama komunisti
nio militarizmo našta neigiamai atsiliepia ant visų įp- 
dustrijos sričių.

Labai kenčia susisiekimas. Geležinkeliai yra ap
verktinam stovyje. Vagonaį prasti, senoviški, sudužę. 
Jiems labai trūksta lokomotyvų - garvežių, nes nėra 
kas juos padaro. Šiaip jau kelių - plentų bei vieškelių 
— visoj milžiniškoj Rusijoj • yra vos 481,000 mylių, 
kuomet Amerikoj automobiliams tinkamų kelių yra 
apie 3,000,000 mylių. Tiesa, ir automobilių ir sunkve
žimių Sovietai turi vos 760,000, tuomet kai Amerikoj 
motorinių vežimų yra beveik 38,000,000. Susisiekimo 
nepaslankumą geriausiai nusako pašto tarnyba. Nuei
ti laiškams iš Maskvos į Odesą prireikia 20 kartų dau
giau laiko, negu iš New Yorko į Chicagą, — maž
daug tiek pat atstumo.

Rusijos ūkiuose yra 400,000 traktorių, tuo tarpu 
kai Amerikos farmeriai vartoja 3,114,596 traktorius. 
Sunkiosios pramonės srityje — anglių, aliejaus, viso
kių metalų produkcijoj, bendroj proporcijoj Rusija 

' pagamina vos penktą dalį Vakarinių valstybių gamy
bos. Pragyvenimo reikmenų atžvilgiu, Sovietai, išsky
rus Kiniją, stovi ant žemiausio pasaulyje lygio. Tai 
skurdžių ir baduolių kraštas.

Iš viso, nepavydėtina Rusijos padėtis. Sovietams 
belieka tik du keliai: arba užkariauti pasaulį ir visą 
žmoniją badu marinti, arba nekariaujant patiems žūti 
nuo ekonominio skurdo, nes per 30 metų jie pakanka
mai įrodė, kad griauti moka, bet statyti nebepajėgia.
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žes mėnesio 11 dieną, susi
rinko IRO 
organizacijų atstovai pa
sitarti DP problemomis 
bendrai ir ypač, ką daryti 
su tais tremtiniais, kurie 
dėl senatvės ar ligų neturi 
perspektyvų išemigruoti į 
kitus kraštus.

Pasirodo, kad DP skai
čius Vokietijoje, neatsi
žvelgiant į sparčiai vykdo
mą emigraciją į JAV ir 
kitus kraštus, ne tik ne
mažėja, bet kaskart eina

ir Voluntary
steigtas tam tikras sky-j 
rius, kuris tremtiniais ir 
rūpintųsi.

Dabar pagal bilių į JAV 
vežami tik tie tremtiniai 
kurie buvo Vokietijoje jau 
1945 m. gruodžio mėnesį. 
DP skaičiui Vokietijoje di
dėjant, daugeliui I 
klausimas, ar naujieji 
tremtiniai

9 Vertė A. Maceina.

EIK IŠPAŽINTIES SU NORU
kyla Taigi ko reikia gerai Iš-Iriau), nesibara ir užduoda 
‘-*“-1 pažinčiai? Rimto gailesčio,'mažą atgailą. Tai leųgva- 

nesutrukdys|tvirtos valios pasitaisyti irlpėdiški ir paviršutiniški 
senųjų tremtinių emigra- tinkamo nuodėmių išpaži- j žmonės. Priešingai, kaip
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pažinčiai? Rimto gailesčio,'mažą atgailą. Tai leųgva- 
paviršutiniški

ei jok? Tačiau atrodo, kad nį 
bent artimiausioje ateity
je, ne. Jei tremtinio atsira-

nimo.
Kas nori sulaukti gau-

ramus jaučiasi tas, kuris 
po nuoširdžios ir gilios Iš- 

i pažinties išgirsta rimtų į-vis didyn. Iš už geležinės dimo Vokietijoje terminas sios piuties, turi visų P””-]spėjimų ir nurodymų, jų
ir bus kiek padidintas, tai:ma dirvos pasalinti ak-.ų. j įkūnija nau- 
atrodo, jog ne vėliau, kaip mems ir išrauti Puolės, jam gyveJnime‘ Paįandyk
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uždangos nuolat atbėga 
vis nauji tūkstančiai nau
jų tremtinių, bėgančių nuo 
komunizmo persekiojimų 
ir teroro. Be to įvykiai Ki
nijoje DP problemą dar 
paaštrina. Ten yra dešim
tys tūkstančių žmonių, ku
rie nuo komunistinių per
sekiojimų buvo pabėgę jau 
prieš daugelį metų. Dabar 
jie ir vėl bėga. Laikina! Didelę problemą sudaro 
prieglauda jiems yra su-1 Vokietijoje esą tremtiniai 
teikta Formozos saloje.: seneliai, ligonys ir intelek- 
Bet ir jų ateitimi IRO tu- tualai. Darbo sutartys 
ri rūpintis. O tas, aišku, .daugiausia gaunamos jau- 
gali kiek atsiliepti į trem- nesnio amžiaus, sveikiems 
tinių aprūpinimą Europo-įir F'' *
je, nes IRO turi išsiversti i tiems žmonėms, 
su tomis pačiomis lėšomis 
ir ištekliais.

Iš dalies DP skaičių Eu
ropoje didina *dar ir toji . . ,flnlinkvhp kad ania 304 turėtų priimti tam tik-apnnKyoe, Kaa apie ju/o skaičių seneliu ir lieo-
visų išvietintųjų anksčiau k rūpintis iu išlaikv- 
arba DP teisių nebuvo

iki 1947 metų.
Emigracija į visus kraš

tus, o ypač į Ameriką, da-' 
bar vyksta labai sparčiai. 
Tačiau manoma, jog emi
gracija į JAV dar žymiai 
paspartės ir kas mėnesį 
čia atvyks po 30,000 DP.

o paskui pasėti geros sėk- . . . . , ..los r , ir pats taip padaryti, o
* . paskui galėsi spręsti apie
Išpažintis ir yra tokia išpažinties naudą. Gal būt 

sėja. Ak, bet as jau tiek skaįtęS Goethes palygi-
nimą’ apie nutapytą baž-
nyčios langą: z 

“Kai pažiūri iš lauko į bažny-
Juo stipriau kuri nulėmė vlsk“ ten umsu ir niGru-

eik Išpažinties! i šventoii.koJ;l5'čia ir viskas

nis, ir vis nepasisekė!” 
Nieko nepadarysi! Dėl to 
dar neturi prarasti vilties!

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas*

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

n.
KLAIKŪS PASIKEITIMAI

3. Kunigystė, deja, nėra besąlyginė apsau
ga nuo visų žmogiškų klaidų bei silpnybių. 
Bent — nevisada! Tačiau, šiuo atveju kuni
gas, anos maldininkės bei filosofės sūnus, ne
nuėjo lengvesniuoju gyvenimo dezertyro 
(nusižudėlio) keliu. Jis ryžosi gyventi, kaip 
buvo jo pareiga* Gyventi ir iš lėto išgerti vi
są didžiulę, jamjam skirtą kartybių taurę. 
Juk senutė sakė, kad su Dievu nėra ko “ožius 
varinėti”!

Taigi, jisai ryžosi ir gėrė! Gėrė užsiryda- 
mas, uždusdamas, dažnai visiškai kvapo ne
atgaudamas. Nelyginant — sergąs vaikas 
karčiuosius vaistus. Bendro, visuotinio pobū
džio sukrėtimus sekė netrukus asmeniniai 
smūgiai. Pirmiausia uždraudimas dirbti į- 
prastinį, mėgiamąjį, 25 metus dirbtąjį ir ant
ra prigimtimi patapusį darbą. Kunigui mo
kyklos durys uždarytos! Paskui šėtoniškas 
gundymas: “Galėsi į mokyklą sugrįžti, jei 
niekad Mišių nelaikysi, niekad sutanos nede- 
vėsi, niekad jaunimui apie Dievą neužsimin
si”. ,

“Eik šalyn, šetone!” skambėjo vienintelis 
galimas atsakymas.

jodamas gali tau vadovau
ti sunkiausiais tavo sielos 
brendimo metais.

Pabandyk, mano mielas! 
Pasirinkęs pažįstamą ku
nigu (pv. kad ir savo re
ligijos mokytoją) ir nuo
širdžiai viską jam papasa
kodamas, tuoj patirsi pa
laimingą Išpažinties įtaką 
savo sielai. Bet būk jam 
tikrai atviras, daug atvi
resnis, negu savo tėvams 
ar draugams.

Ar gali tikėtis pasveikti 
tas ligonis, kuris nuolat 
bėga pas naują gydytoją? 
Ar gali tikėtis iš tikro pa
sitaisyti tas jaunuolis, ku
ris kiekvienai Išpažinčiai 
ieško vis naujo kunigo? Į- 
sivaizdink, kokia pasida
rytų maišatis, jei matema
tika kiekvieną pamoką vis 
ibūtų dėstoma naujo mo- 
Ikytojo. Planingumas, aiš
kumas, mokinių pažini
mas, pažanga — visa tai 
pasidarytų neįmanoma. 
Taip atsitinka ir tam, ku
ris kas kartas vis ieško 
naujo Išpažinties klausy
tojo.

“Bet ką pasakys mano 
dvasios tėvas dėl tokių 
nuodėmių? Ligi šiol jis bu
vo visados man geras. Ar 
jis dabar nenusikreips nuo 
manęs? Ar jam nebus 

kai patirs kad jo

Bet įeik į vidų, tave pasveikins
su-laiko tave savo glėbyj, juo

dažniau <
Vienintelė priemonė ją nu
galėti yra pakartotas iš
pažinimas ir gailestis, va
dinasi, dažna Išpažintis, vau paliktas pats sau. Bu- 
“Bet, nepaisant nė dažnos j vau jaunas ir vienišas”, liūdna,

Ne, ne! Aš taip sakysiu: mylimas mokinys turi to- 
“Aš buvau jaunas, aš nu- kią silpną, svyruojančią 
sidėjau, bet Išganytojo 
ranka mane prikėlė”.

Gerai suprantu jaunuolį, 
kai jis prieš išpažintį pra
deda nerimti: “Kas bus su
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syk prašvis”.
Liūdna girdėti kalbant: 

“Aš buvau jaunas ir bu-

oev, nepaisant ne uaznosi 
Išpažinties, aš neinu ge
ryn!”.© jeigu visai neitum 
Išpažinties? Kiek kartų 
labiau nusidėtum, negu 
dabar! Atmetęs šitą pas
kutinę pagalbą, pasijusi 
patekęs į neišlaisvinamą_______________________________ __ __ o______
nuodėmės vergiją. “Jau:manim? Kunigas mane pa- be didesnių ar mažesnių 
seniai geriu šituos vaistus-žįsta. Ką jis pasakys, pa- nuodėmių, be didesnių ar 
ir vis sergu” — skundžiasi; matęs liūdnas mano sielos mažesnių disonansų. Nuo- 
ligonis. O jeigu jų visai žaizdas? Jis yra mano re- dėmė žmogų pažemina, Iš- 
negertum? Būtum jau se- —i—i------—------ 1__™
niai numiręs!

Į vįeną dalyką norėčiau 
atkreipti ypatingai tavo 
dėmesį: viską pasakyk Iš- 
pažintyj iš pat pagrindų. 
Kas labai greitai permąsto 
savo nuodėmes, kad tik 
skubiau atsikeltų nuo 
klausyklos, tam Išpažintis 
niekados 
vaisių, 
kaltas.

IRO savo veiklą turi gesniems siųskime darbo nevieną 
baigti 1950 metų birželio 
mėn. IRO savo veiklą 
baigs, bet DP pasaulyje 
liks. Kas tuomet jais rū
pinsis. Tarp kitų projektų 
svarstomas ir toks, kad 
prie Jungtinių Tautų or-

fizinį darbą dirban-
Projek- 

tuojama, kad senelius ir 
ligonis pasidalintų visos 
valstybės pasirašiu s i o s 
IRO statutą. Kiekviena iš

visų išvietintųjų inksėiau •** skaičA seneli’» *?-

valią?”
Visai ne! Tu kovoji? Tu 

klumpi? Tai kunigas labai 
: gerai žino. Jis žino, kad • 
gyvenimas nėra galimas

prašę arba 1946 metais 
per skriningus buvo iš- 
skrininguoti. Dabar jie vi
si paduoda apeliacijas ir 
nori gauti jei ne išlaikymo 
teisę, tai bent teisę emi
gruoti. 25% tų apeliacijų 
yra patenkinama ir pra
šantiems suteikiama teisė 
emigruoti. Naujų lietuvių 
kilmės DP beveik nepasi
taiko, nebent vienas ant
ras anksčiau neteisingai 
išskrininguotas atgauna 
DP statusą.

IRO savo veiklą turi

mu. Lygiai taip pat ir in
telektualais turėtų pasida
linti visos IRO sudaran
čios valstybės ir sudaryti 
jiems sąlygas pas save įsi
kurti.

Sprendžiant i#-padarytų 
pranešimų nėra pagrindo 
nusiminti, kad seneliai, li- 
gonys ir intelektualai bus 
palikti Vokietijoje savo li
kimui. Tačiau neturime 
laukti, kol visa' tai galės 
būti įvykdyti, bet turime 
daryti, kas galima. Nieko 
nelaukdami visiems pajė-

ligijos mokytojas, ir ma- pažintis pakelia. Nusidė- 
no, jog aš esu Dievas žino jai? Esi įklimpęs į ydas li- 
koks geras jaunuolis. Ir 
štai dabar jis patirs, kad 
esu tik nuodėmingas, nuo
lat klumpąs sutvėrimas”.

Žinoma, tokios baimin
gos mintys gali atimti no
rą eit Išpažinties. Todėl ir 
užsiminiau apie jas, norė
damas padėti tau jas nu
galėti. Paprasčiausia išei
tis būtų pasiieškoti kito

neatneš gausių 
Bet jis čia pats 
Pažįsti, tur būt, 

jaunuolį, kuris kunigo, kuris tavęs nepa- 
ir buto garantijas, kol bi- ieško tokio kunigo, kuris žįsta. Bet taip daryti pa
liaus nustatytas kontigen- kuo mažiausia pamoko įtartina tik tada, kai bai- 

išbaigtas ir (jei dar neprigirdi, tuo ge- 
kol pasauliniai politiniai i 
įvykiai dar mums leidžia [Atvykusieji yra užsireko- 
savo tautiečius iš tremties j mendavę gerai ir, gal be 
skurdo ir vargo atsiimti, vienos antros išimties nie-

tas dar nėra

Vienintelis dabartinės Rusijos eksportas tai nelaisvė, 
teroras ir skurdas. Ir už tą pasibaisėtiną, nežmonišką 
įnašą ji reikalauja daug nuolaidų ir pinigų! K.

Paskui sekė turto konfiskavimas. Nebuvo 
tai didelis turtas! feet, juo skaudžiau buvo 
matyti, kaip raudonosios dienos staiga pra- 
ryjo visa, kas buvo sutaupyta juodajai die
nai... Tai buvo nemalonus akimirksnis. Bet— 
tik akimirksnis! Greit pasiguosta. Didžiojo 
Asyžiečio mintimi. “Nuogas atėjai į šį pa
saulį... Bus gerai, jei beturčiu iš jojo išeisi...” 
žodžiai: kasdieninės mūsų duonos duok 
mums šiandieną!” nustojo buvę tiktai be
reikšmė ir beprasmiška formule.

4. Kai katilas verda, kaip audra jūroje 
siaučia, nuosėdos pakyla į viršų. Politiniai 
perversmai, visuotini sukrėtimai — teikia 
progų ir visuomeninėms padugnėms panašiai 
iškilti; Tamsūs siluetai bando tokiais mo
mentais apsisupti kankinių aureole. Kanki
nių gi nebūna be būdelių. Jei tokių nėra, rei
kia jų susirasti, išsigalvoti. Tai dėkingas 
darbas! Jisai gerai apsimoka. Kas “proleta- 
riškoje” visuomenėje ima ir atidengia “liau
dies priešus”, tasai geriausiai įrodo savo par- 
tijinį uolumą.

Pasaulis jau seniai priprato girdėti, kad 
dvasiškiai esą — “prisiekę ir atkakliausi 
liaudies priešai”. Tarybinei visuomenei ge
riausiai šitai įrodo pagarsėję pasaulyje pro
cesai. Pradedant arkivyskupo Ciepliako ir 
prelato Butkevičiaus procesu Leningrade ir 
baigiant Kardinolo Mindszenty byla Buda
pešte.

Būtų “buržuazinis prietaras” ir “darbinin
kų reikalų išdavimas”, jei kam ateitų į gal
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kam sunkumų nesudarė. 
BALF Emigracijos Ko

miteto Pirmininkė

mės ar nedrąsos jausmo 
kitaip jau negali nugalėti. 
Daug geriau eiti Išpažin
ties pas tokį kunigą, kuris 
žino nęt ir slapčiausius ta
vo sielos virpėjimus, kuris 
pažįsta tavo mokyklos ir 
šeimos gyvenimo santy- 

A. Devenienė. kius ir kuris todėl nedve-

gi ausų? Būk išmintingas! 
Pasimokyk iš šitų nelai
mingų įvykių dar ištiki
miau Dievui tarnauti. Net 
ir didžiųjų kompozitorių 
kūriniuose pasitaiko diso
nansų, kad toliau jie išsi- 
rištų dar gražesne harmo
nija. Tad susitelk ir eik 
prie klausyklos. Galiu tau 
pakartodamas patarti: pa
bandyk! Nebijok eiti Išpa
žinties pas savo kapelioną 
arba pas kurios nors drau
gijos dvasios vadą. Jie ge
riau supras sergančią ta
vo sielą, nes klausykloje 
šalia kapeliono ar dvasios 
vado turi matyti ir patį 
Jėzų, kuris su atleidžian
čia tneile deda savo ranką 
ant palinkusios tavo gal
vos.

vą, pareikalauti įrodymų iš “stachanovietiš- 
ku uolumu” pasižyminčio partinio agitato
riaus, kada tasai mitinge mušasi į krūtinę ir 
įtūžusiai šaukia: “Gimnazijos kapelionas yra 
“laisvosios minties” smaugėjas! Jisai .“reak
cininkas” ir “liaudies priešas”! Aš pats turė
jau dėl jojo netolerancijos palikti gimnaziją! 
Dėl jojo intrygų man pačiam teko kentėti 
visokius “smetonininkų” persekiojimus, net
gi “pūti” kalėjime! Šalyn jį!! Atiduoti jį 
liaudies teisman!!”

5. Senutė, pailstanti rožančiaus kalbėtoja, 
daugiau nujautė širdimi, nėg protu suprato, 
ką šitokie kaltinimai žada josios sūnui kuni
gui. Jos pavargusiai širdžiai to jau buvo per
daug. Rožančius tyliai išslydo iš josios ran
kų, ir senoji širdis nustojo pagaliau plakusi. 
Baimingai žvalgydamasis į šalis, kiekvieną 
momentą laukdamas nekviestų svečių, sūnus 
atiduoda paskutinį patarnavimą savo moti
nai. O paskui? Tolyn! Kaip galima toliau 
nuo namų, nuo savo pastogės. Lyg tasai lie
tuviškos Neringos briedis, kurtų ir medin- 
čių vejamas per kopas.

Visur nesaugu. Visur pavojinga. Pavojin
ga —ne tik sau pačiam, bet ir kitiems. Tiems 
geriems, vaišingiems ir heroiškiems žmo
nėms, kurie, visu kuo rizikuodami, teikia 
laikinos prieglaudos kunigui, kuris pagal po
litinės “piatilietkas” planą turėjo būti pir- 
mon galvon “likviduotas”. Jųjų vardus dar 
peranksti minėti.

Daugiau, negu pusmetis, tęsiasi šitoksai 
gyvenimas. Gyvenimas?... Galima rimtai su
abejoti, ar dera gyvenimu laikyti tokią eg
zistenciją, kada kiekvienas auto pasirody
mas tolimoje Kauno priemiesčio gatvėje — 
pagreitina pulsą. Kada kiekvieno pareiti pa
vėlavusio kaimyno žingsniai nakties glūdu
moje užima kvapą. Kada kiekvienas skam
butis prie įeinamųjų durų iššaukia šaltąjį 
prakaitą. Kada tėvas bijosi sūnaus, o brolis 
nepasitiki broliu... Baisu!! Bet tai yra “nor
malus” Sovietų piliečio gyvenimas. Tačiau, 
lietuvis kunigas nebuvo Sovietų pilietis. Jis 
nenorėjo juo būti! Ir patį gyvenimą jisai ki
taip suprato, negu pusiau laukiniai, nors pa
gal partijos programą papūgiškai išdresuoti, 
— beteisiai, bebalsiai tolimos Sibyro taigos 
arba begalinių Kaspijos Stepų gyventojai. 
Jam buvo aišku, aišku kaip diena, kad, jeigu 
jis laiku nepaspruks, tai geriausiu, pačiu ge
riausiu atveju — samojėdų arba kirkizų gy
venimas pataps ir jojo likimu. Vadinasi, iš
vežimas į Sibiro miškus arba Altajaus kraš
to kasyklas buvo patsai geriausias harosko- 
pas (ateities*spėjimas)! Bet kunigas nebuvo 
toksai optimistas. Jis nemanė, kad geriau
sias ir palankiausias sprendimas turi būti 
būtinai jam pritaikytas. Jisai padarė išvadas 
ir su skaudžia širdimi bei drėgnomis blaks- 
tėnomis tarė “sudiev” pavergtajai Tėvynei ir 
naujai supiltam motinos kapui.

(Bus daugiau)
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GIRDĖTI LIETUVIU

Paieško
BROCKTON, MASS. pikniko ruošą. Jos sveikatėle 

rūpinasi ir jos dukrelė su žentu 
Juozas ir Ona Waiuok’ai. Linki
me pasveikti.

“Darbininko” 34-rių Metų

Šv. Roko parapija .vadovau
jant klebonui kun. Pranciškui 
V. Strakauskui rengiasi prie 
milžiniško parapijos išvažiavi
mo - reunion, kuris numatytas 
turėti rugpiūčio 14 d., Romuvos 
parke. Tai bus visos parapijos 
šeimyniškas pobūvis, kuriame 
parapijonai pasimatys visi vei-

• das veidan ir teiksis to kilnaus 
įspūdžio pagauti pajusti, kad 
vienybėje galybė.

Kai kuriuos to didžiulio išva
žiavimo departamentus tvar
kys darbštūs pagelbininkai: — 

J kun. S. Saulėnas ir kun. A. Kli
mas. Šiltiems valgiams paruoš
ti pakviesta bei susirinkusių pa
sirinkta gabi šeimininkė ponia 
Rozalija Čirukienė. Gi šaltiems 
užkandžiams paruošti pakviesta 
smarki šeimininkė ponia Nelle 
Vereskienė. Joms ateis į talką 
visa eilė gabių draugių, kurios 
jau nekartą pasirodė parapijos

• parengimuose gabiomis ir sėk
mingomis.

Šiandien mini savo gimtadie
nį Ona Chestnut, o rytoj mi
nės savo dešimties metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Juo
zas ir Nellė Vereskai. Gi pereitą 
savaitę ponai Bubuliai minėjo 
savo 37 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį.

Ilgiausių metų linkime šioms 
“Darbininko” pikniko šeiminin
kėms jų sukaktuvių proga! Rp.

Visi KdW Vedi | tau.
Valstijos Trijų Apskričiu 

r_—xt__ 
UCOuHIC

SIDABRINIS JUBILIEJUS 
IŠKILMES IR DOVANOS

Švento Vincento parapijos 
žmonės savo klebonui Mykolui 
F. Daumantui paaukojo naują 
ir brangų “Cadillac” automobi
lių, jo dvidešimts penkių metų 
kunigystės proga. Kunigas Dau
mantas ir taip labai daug dova
nų gavo nuo tų, kurie jį pažįsta 
ir jo nuveiktus darbus įvertina.

Jubiliejaus proga, klebonas 
kunigas Mykolas Daumantas 
atnašavo iškilmingas šv. Mišias, 
kuriose dalyvavo Jo Ekscelen
cija vyskupas Vincentas Briz
gys ir kunigai: Jonas Švagždys, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Ka
pelionas, Marijonas Juozas 
Marčiulionis, Juozas Jusevičius, 
Petras Lekešis. Vincas Vėžis ir 
Jonas Klimas. Labai gražų pa
mokslą lietuvių ir anglų kal
bomis pasakė Pasijonistas Mr- 
sijonierius Gabrielius.

Kun. Mykolas F. Daumantas

Per šv'. Mišias ir laike vaka-

Svečių dalyvavo labai daug, 
kurių tarpe buvo šie:

Jo Ekscelencija 
Brizgys, D.D., prel. 
kūnas, prel. Juozas

Anna Mane Mott, John J. 
Groody, W. J. Roberts, H. 
Rauach, Helen M. Kehoe, Tho
mas Sullivan, Mrs. Thomas Sul
livan, Dr. Antanas Serkskas, 
Ladislaus Šorys, Thomas Bed- 
dow.

Paieškau Igno Sidaro giminių 
arba tų, kurie jį pažinojo ir po 
šio karo gavo iš Lietuvos kokių 
nors žinių apie jį arba apie jo 
šeimą. Prieš pirmąjį didįjį karą 
ar dar ir po, jo, jis gyveno 
JAV ar Kanadoje. Grįžęs į Lie
tuvą gyveno Kaišiadoryse ir 
dirbo prie geležinkelio. Esu* jo 
giminaitis. Malonėkite skubiai 
man rašyti šiuo adresu:

Jonas Macijauskas, 
8761 Lbr. Serv. Co., 
62 Lbr. Superv. Co., 

’ APO 757, % Postmaster
New York, N. Y.

Vincentas i 
Jonas Bal- 
Miliauskas,

Šiomis dienomis Petras Mi-
I

. liauskas, gyv. Canton St., pasi
juto širdies ligos gniaužiamas.

. Pašauktas daktaras patvirtino, 
kad tik per plauką išvengęs šir
dies smūgio ir nurodęs būdą 
kaip to smūgio išvengti jei nori 
dar ilgiau gyventi. Mes linkime 
mūsų ilgamečiui “Darbininko” 
rėmėjui ir skaitytojui kuogrei- 
ffiinsMi pasveikti.

Birželio 19 d., Sea Cliff Inn 
įvyks tikra šios Valstijos Lietu
vių Diena. Teko nugirsti, kad 
ruošiasi skaitlingai atvykti lie
tuviai iš visų kolonijų į šią apy
linkę. Taipgi gautas praneši
mas, kad skaitlinga grupė Atei
tininkų iš Waterbury, Conn. 
ruošiasi dalyvauti gegužinėje, ir 
buv. tremtiniai iš visų apylin
kių laukia su dideliu entuziaz
mu šios gegužinės.

Kiek teko patirti, jaunimas 
ruošiasi atvykti į gegužinę su 
savo tėveliais, nes gegužinėje 
bus bendrai ir Tėvų Pagerbimo 
diena.

Šv. Juozapo parapijos choras

rienės vargonais grojo ir pagie-'preL S. A. Dobinis, kun. Jonas 
dojo vargonininkas Jonas Či- j švagždys, kun. Antanas Bru- 
žauskas, iš Elizabeth, New*Jer- žas, Jurgis Inčiura, kun. Pra- 
sey. Prelatas Jonas Ral kūnas nas Garmus, kun. Albinas Biels- 
savo trumpoje prakalboje pri- ■ R*8, kun. Juozas A. Neveraus- 
siminė, kai jis su Jubilijatu dar 
Seminarijos dienose stengėsi iš
mokti lietuvių kalbą ir kaip jie
du sykiu ėjo mokslus.

Šiomis 
negalėjo 
kuri dar 
ninkėmis

dienomis smarkiai su- 
Marijona Stankienė, 
darbavosi su šeimi- 

rengiant “Darbininko”

Waterbury, Conn. ruošiasi va
dovaujamas savo gabaus vado, 
komp. A. J. Aleksio, išpildyti 
šaunią dainų ir tautiškų šokių 
programą. Vietinis šv. Kazimie
ro parapijos choras taipgi daly-l

vaus su savo vadu Aug. Rossel- 
li. Šioje gegužinėje susilauksim 
žymaus ir garbingo svečio 
tremties.

Taigi Conn. valstijos ir apy
linkių valstijų lietuviai nuošir
džiai yra kviečiami dalyvauti 
šioje iškilmingoj lietuviškoj ge
gužinėje, kur skambės lietuviš
kos dainos, šokiai, muzika ir 
kalbos.

Neužmirškit, kad visi turim 
sutarti kad dalyvauti trijų aps
kričių gegužinėje birželio 19 d., 
Sea Cliff Inn, Morris Cove, Ct 

Rengimo Komisija.

Rūta Milerytė, duktė Jono ir 
Sofijos Staninaitės, paieško sa
vo dėdės Macio Staninos, kilu
sio iš Lietuvos, buv. Kauno ra
dybos, kuris išvyko Amerikon 
1913 met. ir čia gyveno Se- 
nikstad, N. Y.

Prašo atsiliepti jį patį arba 
jo vaikus šiuo adresu: Rūta 
Milerytė, Luebeck, Gneisenau 
Str. 25, Germany, British zone.

kas, kun. Andrus J. Degutis, 
kun. Vincentas Nanorta, kun. 
Viliamas Vėžys, kun. Ignacas 
Valančiūnas, kun. Pius A. Le
kešis, kun. Peciukevičius, kun.. I
Jonas Gibas, kun. A. J. Nevers, 
kun. Pranas Aukštikalnis, S.J.,

iš'kun. Vyt. Žemaitis, kun. Jonas 
{Lukšys, kun; C. J. Rakauskas, 
kun. A. J. Sinkevičius, kun. A. 
J. Sinkevičius, kun. Francis L. 
Mockus, kun. Juozas Jusevi
čius, kun. Victor A. Šimkonis, 
kun. Jonas Klimas, kun. Ma- 
čiulionis, MIC., kun. Gabrielius, 
pasijonistas, ‘ W. J. Krancevi
čius, ponai Eari Purcell, Vin- 
cent Dalton, Nicholas J. D'Ales- 
sandro, Lt. Edward J. F. Fritz 
Jr., Edward J. Nahos, Walter 
M. Sųuillace, Mario Squillace,

BEST WISHES
Geriau duoti, negu prašyti — 

sušelpk savo tautietį nelaimėje! 
Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street,' 

Brooklyn 11, N. Y.

BALNOK T® VELI

Balnok, tėveli, juodbėrį žirgelį, 
O aš josiu į karužę.

Tai klausinėjo senoji močiutė: 
Ar parjosi, sūnaitėli?

Joti išjosiu, tiktai neparjosiu, 
Mano miela, motinėle.

Liberty Baking Co.
27 StiHman Avė. Tek 5298

BEST WISHES

STENGEL’S, INC

Mady Akademija New Yorke Apdovanojo Fordą Aukso Medaliu /

Brockton - Avon - Bridgewater

i.

Bridgewater, Mass.t ZS ĮSAKYK DABAR PAS SAVO FORDO DYLERĮ

MADŲ Academija New Yorke yra 
pagarsėjusi per pastaruosius 20 me
ti; metiniuose parinkimuose "Ameri
koje geriausiai apsirengusios mo
ters". ftių '49 FonTaa Madų Akade
mijos yra įtrinktas ir apdovanotas 
Fashion Academy GoM Medai po to, 
kai 1949 meti; visų rūirų automobiliai 
buvo itstudijuėti ir palygintos kainos 
su Jų stmetritkumu," paprastumu ir 
patraukliu stylium. bis pripažinimas 
Fordui pirmenyMs Šiuose modemiš
kuose pasisukimusse automobilių 19- 
dirbystOJe yra kreditas ir Fordo 9ty-
liaus darbo Departamentui ir Design 
Consultant George Wa1ker it Detroit.

FASHZOE ACADEMY OF Y EIV YORK

AS THE “FASHION

“The 1949 Ford embodie<< all the
ewenti«l ąualities of good taste. modern design and 
eubtle harmony is line asd coior. It is indeed a

OF THE YEAR”

compliment to the style-conscioua who
recognize and appreciate the flattermg backgrvand 
it provides for her best dressed appearance!

BRIDGEWATER WORKERS 
CO-OPERATTVE 

ASSOCIATION, Ine.
Manufacturers of

’s Goodyear Dress and Work Shoes 
Išdirbėjai OVER GLOBĖ Čeverykų
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fitto susirauki, o teta pra
dėjo:
— Mes atėjome pas poną 

teisėją, nes mano Benu- 
tės, tai yra seserėčios, vy-

Nauj Tremtinių TransportaiL»1
“DARBININKO? METINĖS

GEGUŽINES TALKININKAI

Sena patarlė sako: ma
žas kupstas didelį vežimą 
verčia.

Tas pats pasitaiko ir šei
mos gyvenime: kartais 
mažas nesusipratimas, ku
rio nesistengiamą lengva 
širdimi pašalinti, pradeda 
judinti pačius moterystės 
pamatus.

Kad taip iš tikrųjų yra, 
įsitikinsime, perskaitę vie
no teisininko pasakojimą. 
JIS | JĄ “TAIP ŽIURI”...

Stepas buvo elektrotech
nikas, Elena baigė preky
bos mokyklą. Prieš kurį 
laiką juodu susituokė, su
silaukė kūdikio ir nedide
liame priemiesčio bute gy
veno laimingai nors netur
tingai. Jis negėrė, buvo 
švelnus ir mylėjo žmoną; 
ji nieko kito' nematė už 
savo vyro.

Nelaimė prasidėjo tuo 
metu, kai kaimynystėje 
apsigyveno Stepo draugas 
su fononą. Pradžioje abie
jų jaunų šeimų santykiai 
buvo geri, bet greit visai 
sugedo: ponia Elena pra
dėjo pavyduliauti:
— Tas mano Stepas “taip 

žiūri į tą Oną”... Mačiau, 
kaip kartu gatve ėjo... Nuo 
to laiko, kai susitiko “tą 
Oną”, visai manęs nemy
li...

Elenos vyras buvo jau
nas, I 
gus. Žmonos _ 
skaudino, bet kurį laiką į 
juos nekreipė jokio dėme
sio. Vėliau, kai sugyveni
mas dar pablogėjo, — už
sispyrė ir tylėjo, nes jautė, 
jog jokiais žodžiais nenu
ramins įpykusios žmonos. 
Kai kada negalėjo iškęsti kokiu reikalu svečiai atsi- 
tylėdamas, ir tada kilo lankę, — jaunoji moteris 
barniai, durų daužymas.

Stepas visą laiką puola
mas pavydžios žmonos, 
pradėjo vėliau grįžti į na
mus. Pagaliau vieną kartą 
grįžo įsigėręs. Kilo nežmo
niški barniai, kuriuos išsi
gandusi sekė mažoji Van
dutė. ’

Rytą, kai vyras išėjo į 
darbą, Elena pasiėmė duk
terį ir persikėlė pas tetą.

PAS MODERNIŠKI 
TETULĘ

Teta, nedidelės alinės 
savininkė, buvo “pažangi” 
moteris ir turėjo šiek tiek 
santaupų. Ji Iš karto pasi
ryžo “vargšę Elenytę” pa
daryti laimingu žmogumi.

Tetos patariama, Elena 
išsicackino kaip scenos šo
kėja: nusidažė lūpas, pasi- 
suodino antakius, išsipud- 
ravo veidą. Taip išsipuo- 
šiusią gražuolę teta pasi
šovė išleisti už storulio, 
bet turtingo kaimyninės 
krautuvės savininko.

Deja: Elena buvo ištekė
jusi... Tačiau “pažangi” te
ta ir šį kartą rado išeitį: 
užtenka nueiti pas teisi
ninką ir jis viską padarys. 
{Tiesa, reikės pinigų. Ta
čiau jų nei teta, nei krau- 

i tuvininkas nestinga.
Ir taip vieną kartą į tei- 

sininko kambarį įėjo dyvi- 
na trejulė: - simpatinga, 
stipriai nusidažiusi jauna

Apie š. m. birž. 16 d., 
laivu “General Heintzel- 
man” į New Yorką at
vyksta šie lietuviai trem
tiniai:

Ambrozaitis, Stasys į 
Cambridge, Mass.

Andriulis, Arturas, Ele
na, Jūratė į Brooklyn, N. 
Y.

Andrušytė, Elena į New 
York, N. Y.

Angeleika, Bronius, Jo
zefą, Leonardas, Valerija į 
Chicago, UI.

Augnstaitis, Edvardas į 
Chicago, IU.

Bagdenas, Kazys, Tere
sė, Zita, Vytautas* į Det
roit, Mich.

Baltrušaitis, Aleksan
dras,^Barbora, Marija, Vy-

ne-

bet sąžiningas žmo- moteris, pagyvenusi po- 
žmonos prtef afltai Jį «« skrybėlė ir

riebus jagamasčius su 
daugybe žiedų ant pirštų.

Svečiai susėdo už stalo 
ir pradėjo pasakoti... 
ELENA NORI “ATGAU

TI LAISVĘ”...
Kai teisininkas paklausė,

nuraudo, riebus jagamaš-

Lietuvių R. L šv OarbUnkil S^jun^K

įvyksta š. m. birželis m. 26-27 d. Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėj, 94 Bradford St., Lawrenee, Biasek

DIENOTVARKE
Birželio 26 d., sekmadienį.

11 vai. 45 m. a) Iškflmingm Mišios.
Šv. Mišias atnašaus Darbininkų Sąjungos Pirmi
ninkas Kun. Pr. Juras.
Pamokslą pasakys Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y.

b) Užkandis. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėj 
atvykusiems į Seimą atstovams užkandis.

2 vai. p.p. a) Seimo atidarymas.
b) Prezidiumo ir Komisijų rinkimai.
c) “Krikščioniškoji darbo prasmė”, kalba prof. 
Simonas Sužiedėlis.
d) “Koks turi būti krikščionis darbininkas?”, kal
ba agr. Petras Kaladė. Paskaitininkams tarus 
savo žodį, kalba koreferentai: Knn. Pr. Strakaus- 
kas, Adv. A. Young, Dr. O. Labanauskaitė ir p. 
Pr. Razvadauskas. Toliau, seka bendros paskaitų 
temomis diskusijos.

7 vai. p. p. Meninė dalis Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėj.

Birželio 27 d., pirmadienį.
8 vaL ryto. Iškilmingos gedulingos Mišios už miru

sius Darbininkų Sąjungos narius.
9 vaL ryto. Seimo posėdis.

I. PASTABA: Įnešimus, sumanymus, pasveikini
mus prašome siųsti Darbininkų Sąjungos-Pirmininkui 
Kun. Pr. M. Jurui, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.

H. PASTABA: Atstovai, kurie nori atvykę į Sei
mą apsistoti privačiam bute, prašomi iš anksto kreip
tis į atstovams butų parūpinimo Komisijos Pirminin
kę p. L. Venčienę, 290 Lawrence St., Lawrence, Mass.

Kun. Pr. M. Jme, 
LDS Centro Pirmininkas

Antanas F. Kneižys,
____ _____ Sękrętorius.___.____ ____ 1

teikiant sakramentą nebu
vo laikytasi esminės for
mos; kai jaunavedžiai ne
gali vykdyti moterystės 
pareigų...
— Tai gal tada civilinę 

ištuoką? — nedrąsiai pa
klausė Elena.
— Katalikui civilinė iš

tuoka gali padėti tik pa- 
saulniuose reikaluose — 
turto ar panašiu atveju. 
Teismo sprendimas, ta
čiau, nepanaikina mote
rystės priesaikos ir sakra
mento. KatalHias, kuris po 
civilinės ištuokos sudaro 
naują ryšį, pagal Bažny
čios mokslą, nusikalsta 
bigamija: jis negali gauti 
išrišimo ir eiti sakramen
tų. Ponia žinote, ką tai 
reiškia...
— Tai ką daryti?
— Matote, ponia, tokiu 

atveju Dievas reikalauja 
iŠ Žmonos tokio didvyriš
kumo, kaip iŠ kareivio ka
ro metu. Katalikų tikėji
mas — tai didvyrių tikė
jimas. Tikiu, kad ponia 
užtenkate gerų norų ir jė
gų. O dabar pažiūrėkime, 
kuo vyras jums nusikal
to...

Kai teisėjas ėmė klausi
nėti ir aiškinti, Elena pa
mažu sutiko, kad ji buvo 
per daug staigi ir skubi 
su sprendimais; kad nepa
rodė reikiamos meilės, tik 
pavydą; kad pati lengva
būdiškai nuskriaudė savo 
vyrą ir įstūmė į stiklelio 
mėgėjų būrelį; kad jis jo
kių neleistinų ryšių su “ta 
Ona’* neturėjo...

UŽ DVIEJŲ DIENŲ
Elena atsisveikino teisė

ją, pažadėjusi pasikalbėti 
su vyru, išsiaiškinti ir ne
trukus vėl užeiti.

Už dviejų dienų teisėją 
pakvietė į kabinetą. Kai 
atidarė duris, kabinete pa
matė du jaunus žmones: 
tą pačią ponią, tik nedažy
tą, o spinduliuojančią na
tūraliu Jaunystės grožiu, 
ir jauną vyrą, kurios vei
das tiesa, buvo išblyškęs, 
bet akyse švitėjo laimės 
žiefirbėles.
— Mes, pone teisėjau, už

ėjome su Stepu tik akimir
kai. Kaip tik dabar grįž
tame iš bažnyčios po išpa
žinties ir Šv. Komunijos. 
Norime pakviesti jus pie
tų...

Teisėjas paspjaudė abie
jų rankas:
— Tegu jums, mano mie

li, laimina Dievas!
♦ * *

Iš tikrųjų: mažas nesu
sipratimas galėjo labai 
katastrofiškai baigtis.

O kiek moterysčių ir da
bar spinduliuotų palaima,

gavi kas. Jis nemyli savo 
žmonos, pareina į- namus 
girtas ir apskritai... ji ne
gali daugiau kęsti ir nori 
“atgauti laisvę”. Visas iš
laidas apmokės jos sužie
duotinis p. Burbulis, tik 
reikia paskubėti...

Teisėjui p. Burbulio “su
žieduotinė” nepadarė blo
go įspūdžio. Veidas buvo 
nuoširdus, akys protingos; 
tuo tarpu jos kompanijo- 
nai atrodė- atstumiančiai.
— Vadinasi, ponia norite 

atsiskirti? — paklausė.
Elena linktelėjo galvą.

— Tokiu J>ūdu turiu su 
ponia atskirai pasikalbėti.

Kai juodu liko dviese, 
teisėjas paklausė:
— Pasakykite atvirai, 

kokie rūpesčiai jus kanki
na?

“IR UGI GYVAS 
NEATLEISTU.”

Elena pakartojo visą
lemtą savo šeimos istori
ją. Teisėjas iš karto su
prato, kad visam tam kal
tas pavydas, liguista vaiz
duotė ir nervai, ir šaltai 
paklausė:
— Ar ponia bažnyčioje 

susituokėte?
— Taip!— atsakė.—Bet...
— Apie tą “bet” vėliau 

pakalbėsime. Sakykite, ar 
atsimenate savo priesai
kos žodžius?
— Ne... taip... truputį...
— Tai prašau prisiminti!

— pasakė ir padavė baž
nytinį ritualėlį.
— Aš... imu sau tave 

(Stepai, — pridėjo teisė
jas) vyru, — skaitė Elena,
— ir šautai paetfsdu ta
ve mylėti, MM tas ištiki
ma, tave gerbti ir Ugi gy
va... — nutilo.
— Na, prašau baigti! — 

ragino teisėjas.
—...ir Hgi gyva tavęs 

neapleisti. Taip tepadeda 
man Dievas ir visi Jo šven
tieji... Bet kodėl jūs liepė
te man tai skaityti? — pa
klausė.
— Mat, esu teisininkas. 

Moterystė tai sutartis. No
rėjau poniai priminti jos 
turinį. Tai ponią įpareigo
ja. Juk jūs abu katalikai?
— Taip... Bet juk jis ma

ne skriaudžia, apleidžia...
— Leiskim, kad tiap yra: 

kad jis ponią nuskriaudė. 
Bet ponia prisiekėte Jį my
lėti! Ar ponia' žinote, kas 
tai yra meilė?
— Meilė... hm... meilė...
— Matote, ponia, krikš

čioniškoji meilė, kurią Jam 
prisiekėte, yra troškimas, 
kad'mylimam žmogui bū
tų vis geriau. Jei jis nelai
mingas, jam reikia sugrą
žinti laimę.
"GIRDMAU, KAD BAŽ

NYČIA ATSKIRIA”...
— Kad su Juo neįmano

mas gyvenimas^. — svy
ruodama pasakė.
— Jeigu taip, tai katali

kas turi garbingą išeitį: 
gali kreiptis į • bažnytinį 
teismą ir gauti teparašą 
(atskyrimą), karia lėto at
skirai gyventi ir pasidalin
ti turtą; tačias naujos mo- 

nes turėsite stengtis patai
syti savo vyrą.
— Bet aš girdėjau, kad 

Bažnyčia leidžia panaikint 
moterystę...
— Labai retais atvejais: 

kai kuri nors pusė buvo 
prievarta sutuokta; kai 
moterystės sudarymo me- jei jose rastų vietos tikra 
tu kuris nors buvo nepilno|medė ir Dievas, 
proto ar be sąmonės; kai 1949. V. 24.

tautas, Kęstutis, Algirdas, 
Lucija į Elmira, Mich.

Banys, Leonas, Julija, 
Algimantas į Hudson, Ma- 
ssachusetts.

Bartniauskas, Teofilė, 
Augustinas į Camden, N. 
J.

Baublys, Stasys, Brigita, 
Birutė į Philadelphia, Pa.

Bereisa, Jonas, Marija, 
Jonas į St. Louis, .Mo.

Bereišis, Algirdas, Feli
cija, Lilija, Gedeminas į 
Worcester, Mass.

Bičiūnas, Juozas, Brone, 
Artistidas, Vida į Phila
delphia, Pa.

Bileris, Jadvyga, Leo
nas, Ona, Kęstutis, Vladas 
į Brooklyn, N. Y.

Bivainis, Jonas, Eugenia, 
Regina į Chicago, UI.

Brazaitis, Konstantinas 
į Cleveland, Ohio.

Briedis, Stasys, Elena, 
Violetta į Cambridge, Ma- 
ssachusetts.

Burokas, Alfonsas į No. 
Dakota.

Butėnas, Alge į Chicago, 
niinois.

Čarneckas, Stasys,. Ona, 
Zita, Julijus į Pewaukee, 
Wisc.

Čepas, Vytautas, Kons
tancija į Brooklyn, N. Y.

Davalienė, Elzbieta į 
Brooklyn, N. Y.

Demikis, Juozas, Marija 
į Cicero, UI.

Didelis, Petras, Salomė
ja, Valerija į Philadelphia, 
Pa.

Dirvenskis, Rimantas į 
Gr. Rapids, Mich.

Dirvianskis,
Rapids, Mich.

Dovydaitis,
Petras, Adelė, 
Chicago, UI.

Dubickas, Bolius į New- 
ark, N. J.

Džiugas, Stasys, Sofija į 
Decatur, Mich.

Eitavičius, Eduardas, O- 
na, Liudvikas į Brockton, 
Mass.

Eitkevičienė, Emilija į 
Chardon, Ohio.

Eiva, Aloyzas, Aleksan
dras į Philadelphia, Pa.

Frejeris, Pilipas į Chi
cago, m.

Gasperas, Juozas, Van
da, Gediminas į Chicago, 
Iilinois.

Gaucys, Povilas, Emilija, 
Algimantas į Spring 
Grove, III.

Gencius, Kazys, Adelė, 
Albinas, Valentina į Wal- 
halla, Mich.

Gradusius, Mikas, Kot
ryna, Rūta, Raimundas į 
Marshfieid, Wisc.

Gresius, Domicėlė, Feli
cija į Chicago, UI.

Grigaliūnas, Raimundas 
į Kenosha, Wisc.

Grigonis, Andrius, Tadas 
į Chicago, UI.

Gronskis, Stasys, Stase į 
Allegan, Mich.

Grudzinskas, Kostas į E. 
Setauket, N. Y.

liekis, Alfonsas, 
ra, Nijolė, Arūnas 
cago, Dl.

Ojinas, Vladas, 
Elvyra, Lidija į Dorches
ter, Mass.

Jaksecičius, Valdemaras, 
Gene į Jackson Heights, 
N. Y.

Jakštas, Stasys, Regina, 
Virginija, Gintautas, Rasa 
į Newark, N. J.

Jakubauskas, Leopoldas, 
Eugenija, Rimantas, Hen
rikas, Algimantas į Wor- 
cester, Mass. »

Jakubauskas, Mykolas, 
Franciška į Dorset, Ohio. 

’ Tęsinys 7-tame pusi.

Ona į Gr.

Petronėlė, 
Antanas į

Teodo- 
į Chi-

Marta,

Birželio dvyliktoji jau prabėgo ir saulėta ir šilta. 
Tas davė progos subėgti skaitlingiems laikraščio 
“Darbininko” talkininkams bei prieteliams Malonūs 
lietuviški veidai stačiai Žavėjo, tikru nuoširdumu ir 
nešė kažkokios malonios nuotaikos. Tie ir kiti ,kurie 
negalėjo kartu pabuvoti parėmė laikraščio “Darbinin
ko” šį sąskridį ir kukliomis aukomis. Štai jų dar ir 
daugiau vardų: 
Rev. J. Valantiejus, Waterbury, Conn...........
A. Majauskaitė, So. Boston, Mass................
Zigmas Karalius, Waterbury» Conn...............
A. Kopijuodienė, Cambridge, Mass................
P. Alekno, Toronto, Ont. Canada.................
T. Jurgelonis, Worcester, Mass......................
A. Nakutis, Gardner, Mass............................
V. Markis, Brighton, Mass...............................
J. Puzinas, Cambridge, Mass..........................
R. Augustinas, Phila., Pa...............................
V. Dailyda, Brooklyn, N. Y............................
Rev. G. Cesna, Sioux City, Iowa......... . ......
Jonas Rubonas, Windsor, Ont. Canada .......
Mr. J. Radin, Johnson City, N. Y...................
Mrs. A. Urbikas, Cicero, Iū............................
Mrs. Joseph Manikas, Hartford, Conn.........
K. Luinas, Dorchester, Mass...........................
Stanley Leinortas, Detroit, Mich............... ....
B. Čepaitis, Welland, Ont. Canada.................
A. Dzekevičius, Providence, R. I....................
Antanas Avizynis, Providence, R. I........... ....
K. Sejefkienė, South Boston, Mass................
Marcelė Burneikienė, Bristol, Conn. ..........
Eva Petrušienė, Bristol, Conn. .......... ........
Eva Yankus, So. Boston, Mass................. . ....
Mrs. V. Tarbokienė, Rozbury, Mass........ ......
S. Valasinas, Kingsley, Pa.'.............. . ..... . .....
Mathew Laudinskas, Haverhill, Mase............
Anna Stanuliūtė, South Boston, Mass............
Adam Kaiakowsky, Dorchester, Mass. ........
John Grigas, Stoughton, Mass........ _.............
K. Gedrim, Brighton, Mass....................... .....
Zigmente Sabaliusicius, Rumford, Maine....
J. A. Vaičiūnas, Manchester, N. H. .•..... ........
Anast. Bauzinskienė, Brooklyn, N. Y..........
J. P. Michaelonis, Nashua, N. H...................
Clement Drevinsky, Middleboro, Mark, .......
V. Brazauskas, South Boston, Mass.............
V. Tvardauskas, Toronto, Ont. Canada.......
B. Hesas, Toronto ,Ont. Canada........... ... .....
Alex Goniprow, Marblehead, Mass................
Paul Kwaracejius, Lawrence, Mass................
Jurgis Kapstaitis, Windsor, Conn.................
W. Millsback, Meriden, Čonn.........................
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass.....................
A. Karlonis, Newton Upper Falls, Mass.........
Mr. J. Lnkošiūnas, Cambridge, Mass.............
Balys Sakalauskas, Toronto ,Ont. Canada .... 
Pranas Ruslikis, Toronto, Ont. Canada.......
Mrs. E. W. George, Dorchester, Mass............
Siters of Jesus Crucified, Elmhurst, Pa.........
Joseph N. Sherry, Leroiston, Maine..............
Frank Brown, Methuen, Mass.,.....................
Mrs. Theresa Dumsha, Dorchester, Mass......
Marinas Kasparavičius, Hudson, N. H.........
Mrs. Agatha Sedreiko, Lawrence, Mass.........
Ona Gečienė, Hąrtford, Conn........................
Sisters of St. Francis, Amsterdam, N. Y........
Jacob Patkus, Hudson, Mass.......................... .
Mr. Paul Sabulis, Ansonia, Conn....................
Adomas Kacevičius, Worcester, Mass............
Jonas Sakaitis, Worcester, Mass....................
Mrs. Agatha Rukstalis, Greenfield, Mass......
Mrs. C. Brilvitch ,Bridgeport, Conn.... .......
J. Acas, Sr., Chicago, UI.......................... . .....
Anelė Bernotaitė, Keene, N. H. ..:..................
Vincas Stulgis, Toronto, Ont. Canada..........
Augustas Waitekus, Leominster, Mass........
M. Kabisaitis, Athol, Mass..............................
John Saulėnas, No. Abington, Mass.............
Kaz. Atkočiūnas, Lawrence, Mass.................
L. Walent, Stoughton, Mass...........................
Povilas Puskevičius, Stoughton, Mass............
A. Andruskevičius, Lawrence, Mass. ...........
V. Anthony, Waltham, Mass..........................
Dr. V. Krėvė, Phila., Pa................ .................
John Daniels, South Boston, Mass.................
Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa. .........
J. Petronis, Hartford, Conn...........................
Anna Nagelis, Baltimore, Md........................
Anna Rukstelienė, Baltimore, Md.................
Anelė Ambrasienė, Detroit, Mich.................
Mrs. Brangaitis, Brooklyn, N. Y.................
Mrs. Ursala Sadauskas, Northampton, Mass. 
P. Danyla ,Brockton, Mass..............................
Simon Razulevičius, Norwood. Mass............
Mary Bu ja, Lowellr Mass..............................
G. Stanis, East Walpole, Mass. -------- -------
Mrs. M. Litvinas, Ansonia, Conn......... ........
Mrs. Mary Gailus, East Weymouth, Maso. ... 
A. Martin, Chester, Pa.......... ........ .............
Mrs. J. Verseckas, Waterbury, Conn..........
Anna McKay, Kinderhook, N. Y...................
Wm. Chase, Hartford, Conn............. .............
Mr. Wm. Znaidousky, Laconia, N. H.*---------

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.
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nonvood, mass.

MAMCHFSTFR N H .direktorių, ir daug artimųjų gi- 
"* 'minių.

Į A. a. Marijona priklausė prie;
■ A ncčtalo vimn <4ro 11 ori •Sekmadienį, birželio 19 d. 11 į Maldos Apaštalavimo draugijos

L r. Lietuvių klubo patalpose!ir S. L. A. 41 kp., kurių atsto-vai. r. Lietuvių klubo patalpose 
yra šaukiamas LDS 14-tos kp. 
prieš-seiminis susirinkimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turėsime išrinkti delegatus 
į LDS seimą, kuris įvyks birže
lio 26-27 dienomis, Lawrence, 
Mass.

Kviečia kuopos valdyba.

IAVRENCE, MASS

vai dalyvavo laidotuvėse.
Laidotuvės įvyko antradienį, 

birželio 14 d. Šv. Mišias prie 
didžiojo altoriaus atnašavo kle
bonas, kun. P. M. Juras, o prie 
šoninių altorių kunigai: Jonas 
Bernatonis ir Petras Sakalis. 
Buvo palaidota N. P. šv. Mer
gelės kapuose, kur paskutinį 
laidotuvių patarnavimą suteikė 
kunigai P. M. Juras, J. Berna
tonis ir P. Šakalis, dalyvaujant 
didelei žmonių miniai. Tokios 
didelės laidotuvės Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje pirmą kartą į- 
vyko, nes tik laidotuvių direk
torių buvo apie 40 ir apie tiek 
automobilių, o gal, su privačiais 
automobiliais ir trigubai dau- 

Igiau buvo.

Šv. Pranciškaus parapija ne
teko vienos pavyzdingos para-

BALF 22 skyriaus valdybos 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 17 d., 8 vai. vakare,
Šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje, St. J^mes Avė. Visi val
dybos nariai kviečiami dalyvau
ti. •

I
Šiomis dienomis grįžo iš Dąrt- 

mouth Kolegijos vasaros atos
togoms pp. adv. Benjamino ir 
Estellos Sykes, gyv. 125 Bond 
St., sūnus Bernardas. Stud. 
Bernardas yra
sai bendradarbiauja 
Globė”, 
kitiems 
(Mass.)

i išvykus
nardas Sykes užėmė jo vietą ir 
labai sumaniai redaktoriaus pa- 

' reigas atliko. Sveikiname!

11 - 1 ■■ ■ ...... I .I——

Pagerbti a. a. AL BLOŽį, lietuvių sporto žvaigždę, 
žuvusį II Pasauliniame Kare.

?amatykite žaidimą “Softhall”. — Prasidės 3 vai.
PROGRAMA: 4:00 vai.
=»asižadėję svečiai: Kun. J. C. Jutkevičius, Liet. Vyčių dvasios 

vadas; Gubernatorius Paul A. Dever tr žymus sportinin
kas Joe Osmanski — CHICAGO BEARS.

Ss Putas Notas įvyksJ

Birželio-June 19 d., 1949
Romuva Park

♦------------------------------------—--------
Birželio 11 d. mirė a. a. Do

mininkas Krakauskas, 80 metų 
amžiaus. Prieš du mėnesiu mirė 
jo žmona Emilija. Abu buvo ki
lę iš Lietuvos, Punske parapi
jos. .Liko nuliūdime duktė ir 
trys sūnūs, bei anūkai. Palaido- 

Itas iš šv. Andriejaus bažnyčios 
šv. Marijos kapuose. Te Dievu
lis būna gailestingas jų vėlėms.

Trys Jaunos Lietuvaitės pro- 
fesijonalša. Pereitą savaitę p.p. 
A. A. Kavaliauskų dukrelė už
baigė slaugės mokslą General 
ligoninėje. Pažymėtina, kad vie- 
n> jų duktė jau pereitais me
tais sėkmingai užbaigė slaugės 
mokslą. P.p. Kavalauskai dar 
jauni žmonės ir jau turi dvi 
dukras slauges ir sūnų, kuris 
lanko aukštesnę mokyklą, ir 
vieną dukrelę dar tik keturių 
metų.

Birželio 12 d. gavo diplomus, 
užbaigusios slaugių mokslą, Šv. 
Pranciškaus ligoninėj^ Hart
ford, Conn. panelės Petronėlė 
Jeninaitė ir Teresė Matulevičiū
tė. Abi yra artimos giminaitės. 
Teresėlės vyresnioji sesutė Ve
ronika 
slaugės

, aukštus 
. dovaną.

Sveikiname jaunuoles ir jų 
tėvelius. Laimingos darbuotės 
gailestingumo darbe.

“Žinau 
gražiai

Praeitą sekmadienį parapijos 
jaunimo grupė, vad. A. Stani- 
šausko dalyvavo “Festival of 
the Nations”, kur pasirodė net - 
dvylika tautų su savo vėliavo
mis. kurių tarpe buvo ir lietu
vių trispalvė, kurią laikė Ona 
Grudzinskaitė, pasipuošusi lie
tuvišku šauniu kostiumu. Jau
nimas pašoko pora lietuviškų 
šokių, ir J. Bacevičius, Jr., pa
dainavo vieną dainelę 
aš dainą vieną”, kuri
nuskambėjo per platųjį parką.

Šokiuose dalyvavo šie asme
nys: M. Norkevičiūtė, L. Yurk- 
šaičiūtė, J. Petrauskaitė, J. Mi- 
nevičiūtė, J. Yurkšaitis, J. Ba
cevičius, J. Fizakas, R. Yurk
šaitis. Visi buvo pasipuošę lie
tuviškais kostiumais, kurie la
bai gražiai išrodė. Jeigu šo
kiams pasirengti būtų buvę 
daugiau laiko, tai. būtų tikrai 
visus nustebinę. Jaunimas turi 
gražių norų, tik reikia pasišven
timo ir darbo.

Ateinantį rudenį ši grupė pa
sirodys su naujais lietuviškais 
šokiais, ir jau viena ponia pasi
žadėjo A. S tan išaus k ui ateiti į 
pagelbą. Šioji ponia yra ką tik 
atvykusi iš tremties. Taipgi bus 
suorganizuota pradžios mokyk
los vaikai ir mergaitės, kurie 
bus prirengti lietuviškiems šo
kiams. Tad rudeniniuose paren
gimuose matysime jau naujus 
šokius ir mūsų kolonijai bus 
tikrai ko pasižiūrėti.

___ # (__ ,

Montello, Mass. . - A
Ateikite, atvažiuokite ir kitus atsivežkite, pakvėpuoti tyru 

oru; susitiksite senus pažįstamus ir padarysite pažintis su naujais.
Gros Al Stevens orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus šo

kius. Skanūs valgiai ir sotūs gėrimai. Jaunimas Jus Vaišins ir 
priims kaip tikrus svečius r viešnias.

Važiuodami imkite Route 28 iki Montello, Mass. Ten rasite 
ženklus, rodančius į parką.

žurnalistas. Ji- 
“Boston 

“New York Times” ir 
laikraščiams. Holyoke 
laikraščio redaktoriui 
atostogoms, stud. Ber-

Staiga mirė a-a. Marija Čiur
lionienė. Netikėtai nuo širdies 

. ligos savo namuose, 14 Park 
Str., mirė Marijona Čiurlionie
nė, 46 met. amž. Tai buvo labai 
pavyzdinga moteris. Ji gražiai 
sugyveno su kiekvienu, ir todėl] 
turėjo daug draugų, kurie jai 
suteikė paskutinį patarnavimą, 
skaitlingai dalyvaudami laidotu
vėse. Laike jos laidotuvių Šv. pijietės. kuri nuolatos rėmė pa- 
Pranciškaus liet, parap. bažny- rapijos ir draugijų veiklą, 
čia buvo pilna žmonių.

Velionė paliko nuliūdime savo na, mes tau skaitlingai šutei- Worcester, 
vyrą Bolesių laidotuvių direkto
rių, dukterį Jozefiną. kuri yra 
registruota balsamuotoja. dvi 
seseris: Agotą Snapauskienę, 
Rožę Balnienę. Nonvood, Mass., 
žentą Albiną Jozoką, laidotuvių

I

BUŠAI IŠEIS: South Boston — nuo DARBININKO namo kam
pas “E” ir Broadway — 1:00 vai. p. p.
Cambridge — nuo Nekalto Prasidėjimo Bažnyčios — 
12:00 vai.
Nonvood — nuo Šv. Jurgio Bažnyčios — 1:00 vai. p. p.

Kiti busai išeis iš Lewiston, Maine, Hartford ir Waterbury,
Conn., Athol, Worcester, Westfield, Lawrence-ir Providence, R. I.

Nuoširdžiai visus kviečia RENGĖJAI

užbaigė pereitą metą 
mokslą. Teresėlė gavo 

požymius ir piniginę

SENSACINGAI

spirgina!

čirškina!

iškepa!

išverda!

Birželio 18 d. Moterystės Sa
kramentą priims p. Stasys Da
lelis, gyv. Lenox Avė., su p-le 
Helen Šėpas iš Worcester, Mas- 
sachusetts. Šv. Kazimiero lietu
vių par. bažnyčioje, Worcester, 
Mass.

I Vestuvių bankietas įvyks Lie-
Tad gi, visų mylima Mari jo- tuvių klube, 12 Vernon St., 

Mass. Sveikiname 
kėm paskutinį patarnavimą, nes jaunavedžius ir linkime Dievo 
tu to užsitarnavai. Tebūna tau palaimos vedybiniame gyveni- 
lengva šios šalies žemelė, o tavo me.
sielai lai Dievas suteikia amži- --------------
nąją šviesą. 1 Birželio 18 d., 2 vai. po pietų

F. A. Krancevičius. Šv. Jurgio lietuvių par. bažny-

čioje priims Moterystės Sakra--Grįžęs Stukas mano praplėsti 
mentą p. Stasys Kalis (Kuli- savo radijo programą, 
šauskas), veteranas, gyv. 29 dant daugiau transliuojamojo 
Fairview Rd., su p-le Dorothy laiko ir paįvairinant programą 
Earle, gaisrininkų viršininko 
dukterimi.

Moterystės Sakramentą su
teiks kun. V. Brazauskas, MIC.

Sveikiname ir linkime laimin
go vedybinio gyvenimo.

pride-
DAYTON, OHIO

B.M.

NAUJAS...

IR SUTAUPYSIT £25!

Kasdien kildamas populiaru

mu. šis

Mažas

suglaustas,

Pečiukas

kilnojamas

(Rantam

Gražiai pasirodė tremtinių 
orkestras

Pirmas viešas lietuvių buv. 
tremtinių orkestro - kapelos pa
sirodymas įvyko birželio 5 d. 
per vietos lietuvių moterų su
ruoštą pikniką, kur buvę dypu- 
kai griežė šokiams. Jau prieš 
savaitę laiko visam mieste bu
vo išreklamuota, kad minėto 
pikniko šokiams grosiąs tik ką 
iš Europos atvykęs lietuvio 
Pakšto orkestras. Puikus oras 
ir minėtoji reklama sutraukė 
daug žmonių, kurie laukė, kaip 
gi pasirodys tie “grynoriai” — 
muzikantai. Dar muzikantams 
tebetvarkantis, jau stoviniavo 
aplink juos būrys žmonių, ne
kantriai laukdami, kada jie pra
dės griežti. Vienmarškiniai vy
rai užrėžia pradžioj smagų mar
šą, o po to — vieną po kito į- 
vairius šokius. Po pikniko daly
viai skirstėsi namo labai neno
riai, kalbėdami, kad Daytonas 
tokios šokių muzikos nesąs gir
dėjęs. Čia pat Pakšto kapela 
buvo užprašyta griežti kitų tau
tybių ruošiamuose piknikuose. 
Šiuo metu kapelą sudaro: Pakš
tas, Bichnevičius, Mironas, J. 
Raštikis ir Stumbrys. Pakštas 
prasitarė, kad dar laukiąs dvie
jų atvykstant. Sėkmės jiems!

L. V.

Ateinantį sekmadienį, birželio 
19, įvyksta parapijos piknikas 
labai gražioje vietoje, po tan
kiomis parko medžių šakomis, 
Šv. Stepono darže, kur bus ir 
dainų programa. Parapijos cho
ras pada imtos keletą liaudies 
dainelių. Taipgi bus išlaimėji- 
mas gražaus automobilio.

Visų apylinkių lietuviai daly
vaukite šiame piknike. O.

Birželio 16 d. ponia Estella 
A. Sykes šventė savo gimtadie
nį. Birželio 17»d. pp. adv. Ben
jaminas ir Estella Sykes švęs 
savo vedybinio gyvenimo 
kaktį. Sveikiname L ______
geriausių sėkmių!

Stud.
p.p. Kneižių dukrelė, užbaigus įvimą, ypač p. P. Poškienei už 
trečius Kolegijos mokslo metus1 suruošimą programėlės ir jos 
— Šv. Juozapo Kolegijoj, Em- 
mįtsburg, Md, grįžo į namus 
praleisti vasaros atostogas. Ko
legijoje ji buvo išrinkta “Child-

naujais meno ir kultūros daly
kais.

Laimingos jam kelionės! K.R.

NEV BMTAIN. CONN.
H S^jungMIy Susirinkimo.

Birželio 6 d. ALRKM Sąjungos
į 38 kp. įvyko mėn. susirinkimas, 
kuriame buvo aptarti įvairūs 
reikalai ir išklausyti įvairūs 
pranešimai. Motinų dienos 

mimo 3*1”; magija pranešė, kad liko 
ir linkime1 . .

ko- 
kp.

pelno 79 dol.
Pirmininkė J. Valantienė pa-

Angela M. Kneižytė, j dėkojo komisijai už pasidarba-

>UNIVERSAL?

^*HWIŲlllll|l

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmenitkas Patarnavimas'’ 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6284

šeimai už uolų prisidėjimą su 
muzika bei darbu.

Iš šio pelno paskirta 25 dol. 
parapijos reikalams. Buvo pra- 

ren of Mary” organizacijos pir-{ nešta, kad serga viena narė, bū- 
mininke ir yra Kolegijos žurna- tent A. Grigutienė. Nutarta lie
to “Valley Echo” redaktorės a- pos mėnesį susirinkimo nešauk- 
sistentė. Vasaros metu dirbs ti, priimtas kvietimas dalyvauti 
Nonvoodo miešto rekreacijos trijų apskričių išvažiavime (ge- 
departamente kaipo instruktorė, gūžinėje), kuris įvys

Ketvirtadienį, birželio 16 d.,# 19 d., C1LY ūu mumo 
Seserys Kazimierietės, _ Simpli- įCove, New Haven, Conn. Pra
rija ir Korintija, kurios buvo J nešta, kad busas yra jau užsa- 

i atvykusios praleisti atostogas ’ 
pas savuosius, išvyko į Šv.

birželio 
Sea Cliff Inn Morris Albert R. Barter

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
' Woreester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

kytas ir išvyks pusė po dvylik
tos nuo šv. Andriejaus bažny
čios.

j paprastą 

butams

Range)

A. C. srovę ir tinka 

vasarnamiams, kempėms ir pa

prastom virtuvėm. Jis gali iš

virti visus valgius... ir galima 

virti ką tik tai nori.

įjungiamas

Juozapo — Maria Vilią, 
town, Pa.

New-

Pradėk naudotis Elektrinio
BUVO £84.95

Išvyksta Į Europą Pasigilinti
Moksle

I

Virimo gerumu tuojau. Pama- 

tlk šitą UniversaJ Rantam

Range šiandien ir pasinaudok 

naujai nupiginta kaina.

DABAR $CJQ 95
TIKTAI įJt/o

Įmokėti reikia tik $5.95Išmokėt kas mėn. $5.17ARTIMIAUSIA PRIE JŪS EDISON SHOP
Tokia yra kaiminystėj

- Parapijos Piknikas įvyks sek
madienį, liepos 10 d., po pietų 
Scheutzen parke, visiems para
pijiečiams gerai žinomoje vieto
je, kuri pasižymi gamtos gro

biu. * Šiame piknike bus leidžia-
Lietuvių radijo direktorius, ma dovanos $300. Reiškia 6-os 

Jokūbas J. Stukas, iš Nevark, dovanos po 50 dol. Visiems pa- 
N. J., šio mėn. 21 d. Queen Ma- Į rapijiečiams yra išsiuntinėtos

Iry laivu iš New Yorko uosto laimėjimo knygutės, kurias rei- 
išvyksta į Europą. Europoje gi- kia grąžint prieš pikniko dieną, 
linsis ekonominiuose moksluose. 
Tam tikslui jis gavo stipendiją* 
per Valstybės- Departamentą. Į 

Pirmiausiai studijuos (6 sa
vaites) garsiajame ir seniausia-] 
me Anglijos Universitete, Oks-' 
forde. Po mano aplankyti 
Prancūziją, Belgiją, Luksem- 
burgą ir Šveicariją.

Grįžęs apie rugsėjo mėn. pra- metų ligos, mirė a. a. Jokūbas 
džią, Stukas mano tęsti savo Zdančiukas, 53 metų amžiaus, 

j studijas New Yorko Universite- i Buvo gimęs ir augęs New Bri- 
*•- i—2_ i—.-_.----------- 22------------------------tain, Conn. Lankęs šv. Marijos

buvo pasižymėjęs 
sporte.

Liūdi jo sesuo Zuzana ir bro
lis Edvardas, kuris yra stam
bus šios kolonijos biznierius.

Į Sutvirtinimo Sakramentas bus 

.teikiamas šv. Andriejaus liet 
' parap. bažnyčioje antradienį, 
] birželio 21 d. 4 vai. po pietų. 
Į Patartina visiems, dar nepriė- 
musiems šio Sakramento, pasi
naudoti šia proga.

Mirė. Birželio 10 d., po dviejų

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA

te, kurio bakalaureatą jis yra:tam, i^on 
gavęs šį pavasarį, ir yra paskir- mokyklą, 
tas asistentu prie tarptautinių 
ekonomijos mokslų katedros.

Stukui išvykus Europon, pro
gramą ves jo brolis, Augustinas 
Stukas, ir Dr. K. Račkauskas, Pastaruoju laiku ir jis yra di- 
Fordhamo Univ. profesorius, delis ligonis.

DIENOTVARKE:
vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke. 

1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žvmh> žr*or»”
bos, dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai.
Nuoširdžiai Kviečiame Lietuvių Dienoje dalyvauti 

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 
Pranciškonų bičiulius.

Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį* Maine, čia pasilsėti 
ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 

Vandenyne.
Visi Keliai Veda j Atostogų Kraštą Maine!

11

PASTABA: Dirbantieji fabrikuose iš anksto tegul pasirūpi
na atostogomis. Iš įvairių Naujosios Anglijos vietų 
vykstantieji grupėmis turėtų laiku pasirūpinti gauti 
autobusus.

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATKERS 

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.
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LAWN PARTY

r . 
Lindaugas į Chicago, UI. 
V Puodžiūnas, Dagmara j 
Mokena, BĮ.

Razauskas, Kazys, Roza 
į Cicero, IU. *

Rinkevičius, Kazys į Jer- 
sey City, N. J.

Semenavičienė, Pranciš
ka | Spring Groce, IU.

Šepikas, Juozas į Chica-' 
go, BĮ. 2

Sinkevičius, Albinas, A- . 
dele, Eglė į Spenserport, 
N. Y.

Stankaitis, Vladas, Bar
bora, Liudas, Ona į Chica
go Heigths, BĮ.

Steponavičius, Zigmas, 
Jadvyga, Eugenijus, Bo
leslovas į PhUadelphia, Pa.

Vaičius, Domas, Ona į 
Camden, N. J.

Vaitenas, Antanas, Ja
nina į Brooklyn, N. Y.

Varneckas, Matas, Stefa-' 
nija, Rimas, Donatas, Vid
mantas į Linden, N. J.

Žolynas, Petras, Vanda 
į Southbury, Conn.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

UMMNLMASS.
Sekmadienį, birželio 12 d., N. 

P. bažnyčioje, Šv. Mišias atna
šavo primicijantas, kun. Petras 
Remeika, MIC. Mišių metu, 
kun. P. Remeikai asistavo: pa- 
rapijos klebonas kun. P. J. Juš
kaitis, diakonu, Tėvas Brazaus
kas, MIC., subdiakonu kun. A. 
Janiūnas. Pamokslą pasakė pre
latas Dr. K. Urbonavičius.

Po šv. Mišių parapijos svetai
nėje įvyko kun. P. Remeikai pa
gerbti bankietas. Bankietas pra
ėjo labai gražioje nuotaikoje, 
dalyvaujant visiems viršminė- 
tiems kunigams. Svetainė buvo 
pilnutėlė žmonių, nes visi cam- 
bridžiečiai laikė sau už pareigą 
pagerbti kun. P. Remeiką.

Jaunasis kun. P. Remeika, 
grįžta atgal Chicagon pas Tė
vus Marijonus, kur jis yra pa- 

, skirtas vienerių metų darbui.
Prie bankieto suruošimo dar- 

' bų daug prisidėjo: bankieto 
pirmininkas p. A. Zaveckas, 
šeimininkė p. M. Zaveckienė. 
Jai pagelbėjo šios šeimininkės: 
p. Povilaitienė, p. V. Kaper, 
Minevičienė, p. Stankūnienė, 

p. Sipovičienė, 
Traveis, p. 
Smilgienė, 
p. Tocionienė. 
padėjo p. A. 

ir A.- Daukantas.

4 »

VIETINES žinios
ZINUTĖS

Dievo Kino šventė. Ketv. 
birž. 15 d., yra Dievo Kūno me
tinė didelė šventė su oktava. 
Mišparai bus laikomi vakarais 
per oktavą. Iškilmingas šventės 
apvaikščiojimas įvyks sekma
dienį:

2 v. p.p., bus giedami mišpa
rai Po to bus procesija su 
švenčiausiu ir Ev&ngelijų gie
dojimas.

DAKTARAI

Tą sekmadienį, 1 v. p.p. į- 
vyks mėnesinis šv. Jono Ev. 
Draugijos susirinkimas.

Taip pat, šį sekmadienį, įvyk
sta metinis Vyčių apskrities iš
važiavimas Romuvos parke, 
Montello, Mass.

Primename, kad 9 v. r., bus 
giedamos šv. Mišios intencija 
Saldžiausios širdies V. J. L. R. 
K. Draugijos.

Senosios Saldžiausios širdies 
Draugijos šv. Mišios bus birže
lio 26 d.

Vasarini mokykla: Kun. Pr. 
Virmauskis rašinėja draugijoms 
laiškus pranešdamas, kad lie
pos 5 d., 9 v. r., prasidės Bos
tono lietuvių vaikams vasarinė 
mokykla ir prašydami draugijų 
šią mokyklą reklamuoti ir fi
nansuoti. Mokytojai bus samdo
mi šie Lietuvos mylėtojai: Ar
tistas Enrikas Kačinskas, mo
kytojas V. Kulbokas, Adv. An
tanas Juknevičius, ir muzikas - 
profesorius Jeronimas Kačins
kas.

Iš tikrųjų bus gera proga 
vaikams pasimokyti lietuviškų 
mokslų.

Suaugę žmonės taip pat galė
tų su minimais mokytojais pa
simokyti, jiems galimu, laiku.

padainavo daug žadantis jau- 
nuolis A Kantrimas ir K. 'Sa
mulis. Prie stalų patarnavo so- 
dalietės ir moterų sodalicijos
narės. Bankieto rengimo komi
sija reiškia širdingą padėką vi
siems už darbą ir aukas.

Gegužes 30 d., neilgai sirgęs, 
mirė buvęs didelis Cambridge 
lietuvių veikėjas a.a. Antanas 
Vaisiauskaa. Vėlionis birželio 3 
d. iš N. P. bažnyčios palaidotas 
šv. Mykolo kapuose. Nubudime 
paliko žmoną Lietuvoje, dvi 
dukteris, du anūkus ir žentą 
Sibiro tremtyje. Vėlionis labai 
daug yra pasižymėjęs katalikiš
koje veikloje. Dalyvavo dauge
lyje katalikiškų organizacijų ir 
net Misijoje Washingtone. Daug 
yra įdėjęs darbo pirmose laik
raščio “Darbininko” dienose. 
Tegul jam būna lengva Ameri
kos žemelė ir gausiai teatlygi
na Dievas už jo gerus darbus.

Laimėjimai - Muzika Žaidimai 
Užkandžiai

šv. Petro Bažnyčios Atnaujinimo 
Fondo Naudai 

2:00 vai. p.p. šešt. ir Šefam.
Birželio-June 25 ir 26,1949 

PARAPIJOS KIEME 
492 E. Seventh St., So. Bostone 

Door Prize: Table Radio

A

/

SO 8-2712 Res. BIG 9013

k. J. C. Sejmar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgą*.
Naudoja toliausi, X-Ray aparatą

Pritaiko aktous.

T*l. TROwbrMg* <330
If no ansver cah AV 2-4026

1
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Są.
CAMBRIDGE. 1CAS&

Ofiso Valandos: J—4 ir 8—8.

i

A. J. NAMAKSY
Real Estete A 

Insurance
409 W. Bnadway

SO. BOSTON, MASS.
Offic* T*L 80uth Boston 8-0948 

Bea. 87 Oriole Street
We*t Rcadrary, Ma**.

TSL. PA-7.im-W

Gražulienė,
Teberienė, p. V.

I Bačinskienė, p.
Daukantienė, ir 
P. A Zaveckui
Stankūnas
Muzikalę programos dalį išpildė 
muzikas p. M. Karbauskas, solo

*

P- 
P- 
P- 
P.
P-

Džiaugiasi mokytojomis. Vie
šos mokyklos mokytoja panelė 
Jankunavičiūtė jau keli mėne
siai, kaip moko angliškai mūsų 
tremtinius Šv. Petitą parapijos 
paminklinėje mokykloje, pirma
dienių ir trečiadienių, vakarais 
7:30 — 9:30 valandomis. Šį 
mėnesį pradėjo mokyti ir pa
nelė Glineckaitė, šįmet baigusi 
Bostono Universiteto mokytojų 
skyrių. Abi mokytojos parodo 
didį pasišventimą Ir artimo 
meilę vargindamos save net 
karščių metu. Jos negauna jo
kio atlyginimo. Už tai jų moki
niai (naujakuriai), kurių prisi
renka apie 70 yra labai dėkin- 
fi ir didžiuojasi jomis. Dar ir po 
pamokų mokiniai greit nesi- 
skirsto: šnekučiuojasi, klausinė
ja informacijų. Visi gražioje 
nuotaikoje — džiaugiasi savo 
geromis mokytojomis.

šeštadienį, birž. 18 d., bostonie
čiai viri bendrai religiškai ir 
tautiškai minėsime Lietuvos 
kančias.

Visus raginame tą dieną at
kalbėti Lietuvos labui šv. Ro
žančių.

7 v. v., šv. Pe^ro parapijos 
bažnyčioje bus giedami Dievo 
Kūno oktavos Mišparai ir atkal
bamas' šv. Rožančius už Lietu
vą

7:80 v. v., bažnytinėje salėje, 
W. 5th St, bus tautiškas Lietu
vos nelaimių minėjimas.

Sekmadienį, 10 v. r.; rašyto
jas kun. S. Būdavas atgiedos 
šv. Mišias už Lietuvą ir pasa
kys reikšmingą pamokslą.

šeštadienį ir sekmadienį, kaip 
bažnyčion, taip salėn visi esate 
kviečiami.

Sekmadienį, birželio 5 A, N. 
P. bažnyčioje pakrikštytas p.p. 
K. A Smitų sūnus, Mykolas - 
Leonas. Krikšto tėvais buvo p. 
A. Paulauskas ir p. E. Skeivie
nė. Krikštynų bankietas įvyko 
p.p. Smitų namuose pas p. Ka- 
volienę.

Sekmadienį, birželio 12 d., 
N. P. bažnyčioje susijungė mo
terystės ryšiais p.p. J. M. Gran
dų dukrelė p-lė Elena Gran- 
džiūtė su p. F. Trawei’s. Vestu
vių bankietas įvyko Cambridge 
lietuvių katalikų klube. Jauna
vedžiai išvyko praleisti medaus 
mėnesį į Atlantic City. Sveiki
name jaunavedžius p.p. F. E. 
Traveis ir linkime laimingiau- 
sio vedybinio gyvenimo.

Sekmadienį, birželio 19 d., į- 
vyksta mūsų mokyklos šių me
tų užbaigimas. Vakare 7 vai. 
parapijos svetainėje įvyksta 
mokyklos užbaigimo aktas. Mo
kyklos vaikučiai išpildys gražią 
programą. Visi esate kviečiami 
dalyvauti ir praleisti vakarą 
gražioje nuotaikoje. A.D.

UŽBAIGS AUKŠTESNĘ 
MOKYKLA

Nauji Tremtinių Transportai

Baigė mokslą. Birž. 16 d., sykiu 
su Bostono diecezijos mokyklo
mis šv. Petro parapijos mokyk
los vaikučiai baigė mokslo me
tus. 9 v. r. Kun. Pr. Virmaus- 
kis atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą. Po to įteikė vaiku
čiams mokslo kreditus.

Klebonas prašė vaikučių sau
gotis pavojų, per vasarą, mels
tis, kad rudenį visi sveiki su
grįžtų į naujus skyrius. Patarė, 
kad, kas gali, lankytų vasarinę 
lietuvių mokyklą.

Minėsime Vargšę Lietuvą.

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo-

nuo histerijos ir žemų

Pradžia 5-tame pusL Genovatiė, Dana į Worces- 
Januska, Kostas į Law- 

renceburg, Tenn.
Jasiukevičius, Jonas,

Pranė, Danutė, Vytautas į1 
Pleasant Mount, Pa.

Jaselskis; Bronius į Chi
cago, UI. *

Jeleniauskaitė, Sofija į
Kenosha, Wisc. . „ . __ _ _ . .

Jonynas, Irena,, Vytenis Anele į Chi-
į Philadelphia, Pa.

Jonynas, Titas į Flush- 
ing, Mich. , , .

Jurevičius, Stasys, Jad-j1”??^ Chicago, IU. 
vyga, Danutė j Elizabeth.1 Ma^ulis. Baltrus, Marce- 
ję j ,le, Stasys j Chicago, IU.

Jurevičius, Feliksas į Mažiulis, Antanas .....
Chicago, BĮ. ! Micevicius, Ona j Cicero,

Jurkšaitis, Jonas į 
Brooklyn, N. Y.

Jurkus, Juozas į Manke
te, Minn.

Jutelis, Vladas į Merose 
Park, DI.

Kalvaitis, Pranas, Anas
tazija, Leonas, AmUija į 
Beverley Shores, Ind.

Karazija, Balys, Zinaida,
Ramūnas, Dalia į South 
Haveną Mich.

Karazija, Vytautas, Ju-:- 
zefa, Gražina į Yucaipa, 
Calif.

Keras, Stasys į Dedham, 
Mass.

Klasennas, Elitą į Forest* 
Park, DI. •

Kubilius, Jonas, Vilhel
mina į Cicero, UI.

Kudokas, Stasys, Sofija,!
Jurgis į Bronx, N. Y.

Liepa, Antanas, Elena į 
Rochester, N. Y.

Lietuvninkas, Klemen
sas, Anastazija, Marija,

ter, Mass.
Lisauskas, Vladas, Olga, 

Giedre į Brooklyn, N. Y.
1 Lukoševičius, Bronius į 
Chicago, III.

Mačiulis, Julijonas, Pau
lina į Bethany, Conn.

i Mackus, Jonas, Marcelė, 
"Algimantas į Cicero, III.
I MukoviriiitA Anplp i (7h i- 

cago, UI.
i Marcinkevičius, Kazi- 
I mieras, Bronislava, Ri-

GRABORIAI

• •

CASPER I
AL HOME

Micpovilienė, Julijona j 
S. Boston, Mass.

Miecevičius, Irena, Ka
zys, Irena, Kęstutis į Chi
cago, UI.

Miecevičius, Kazys į Chi
cago, m.

Miecevičius, Adolfina į 
Chicago, UI.

Milušauskas, Matas, Ma
rijona į Otsego, Mich.

Morkvenas, Vincas į So. 
Boston, Mass.

Norkevičius, Vasclovas, 
Gerda į Forest Park, UI.

Nasvytis, Jonas, Juzefą, 
Rainutė, Jonas, Eugenija, 
Vytautas į Cleveland, O.

Noreika, Alfonsas, Mari
ja, Daina, Asta į Chicago, 
BĮ.

Palubinskas, Matas į W. 
Walpole, Mass.

Petrukis, Vincas į Balti
more, Md.

Puodžiūnas, Emestina,

♦

Šiomis dienomis Užbaigė Bos
ton Latin High School su labai 
gerai pažymėjimais pp. Felikso 
ir Anelės Zaleskų, gyv. 237 W. 
Fifth St, vyriausias sūnus Ed
vardas.

Edvardas Zaleskas yra pasi
ruošęs rudenį įstoti į Bostono 
Kolegiją. Laisvu laiku nuo 
mokslo ir atostogų metu dirba 
“Darbininke”.

Pp. Zaleskai auklėjo 5 vai
kus. Dabar kada jie yra pri
versti išsikelti iš buto, tai nega
li gauti kito buto, nes yra žmo
nių, kurie turi butą, bet neprii
ma šeimos su vaikais. Feliksai, 
nenusimink. Dievas laimina šei
mas — vaikelius, pagelbės 
tau

YAKAVONIS
741 No. Main SL

Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS
L*M*tuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1 MO

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emenon Avė. 
Brockton, Mm*.

Eėnrd J.Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* ir BatMRMMtojM 
Patarnavimas Di&ą ir Naktį.

Koplyčia šermenims Dykai
Tol. Brockton Į388

mario, 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio* vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

surasti butą.

LAWN PARTY

ir Draugijų Valdybų Adresai

80. BOSTON, MAS8.

į

Km norit* įsigyti Saulėtoj* 
Caltfomijoj* Namu* ar kits* 

kreipkite* pa*: 

CHAS. UKSIS 
ReatotstiniiikM 

71AN. Van Nbbb Aveų 
Hollyvood 38, CaUf.

fSBBSSSmBBSSaaBataSMMSMNMaMBMMSSMBmSBMaMBBBBta 

Pristatome Alų ir Toniką
Mes tarime ll-koe rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

(toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
ir piknikams. Patarnavimas skabus ir mandagus. Saukite:

BOBIS BBVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass.
SS90C»Sa0BM9aCXXN9CK9CKNKXK»aCNB0ntN»CSSCna00«K«tS»

UžsiMkyite Toiiko Pm 
Pristatom geriausi tonika 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Onos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington,

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KB, Nosm Tsl Dedham 1304-R

Šv. Petro parapijos uolūs vei
kėjai jau stropiai Htoštari prie 
ANTRO METINIO LAWN 
PARTY, kurs įvyksta šešt ir 
sekm. birž. 25 ir 26 d., 2:00 v. 
p.p. Parengimui vadovauja šv. 
Vardo Draugija, tižiau bendra
darbiauja visi parapijiečiai, kad 
Lawn Party būtų sėkmingas. 
Visiems vyrams — įvairūs žai
dimai. Moterims — gražūs lai
mėjimai ir rankomis padirbtos 
gėlės. Vaikučiams — ruošiami 
ypatingi paKlimai Ben
drai visiems atsilenkusiems bus 
galima pasivaišinti skaniais val
giais ir gėrimais. Kitą savaitę 
nereikės toli važiuoti piknikauti. 
So. Boston lietuviai turės savo 
smagų linksmą pikniką parapi
jos kieme prie Septintos gatvės 
salės, 492 E. Seventh St Jeigu 
oras trukdytų lauke linksmin
tis, piknikas įvyks po stogu sa
lėje. Viri yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti Lavn Party ir 
tuomi prisidėti prie baščyrioa 
atnaujinimo fondo.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
RO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markaienė,
S25 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Plrminink*—B. Gailiūnienė,

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

440 E. 6th St, So. Boston, Mm 
Finansų Rašt — B. Cūnienč,

29 Gould St, W. Rozbury, Mass. 
Tel. Parkvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, Mas*. 

Tvarkdart — Ona Krasauskas,
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

Kaso* GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus ląiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pa* protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. FA8ALFIN£8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger St, So. Boston, Mm*. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt — Aleksandra* Ivaška, 
440 E. Sbcth St, 8o. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Grisanavičius, 
099 E. Seventh St. 8. Boaton, Ma**. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salčj, 
492 E- 7th St, So. Boaton, Mas*. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAHKUS 
Laidotuvių Direktores ir

(Notaiy PubMc)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Naują moderniška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis.

Kaino* tos pačios ir į kitu* 
rl—tim
Raitai* Saukite; TeL TR-6-8434.

ŽALUSIAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. ZaletskM, F. E. ZsletskM
Oratoriai Ir Bslssmuotojsl 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia iermonim* Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. SO 8-0818 
uth Bestom 8-2888
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LDARBININKAS
Padėkos žodį graduantų var

du tarė Alfonsas Stalionis. Kun 
Kazimieras Keidošius, dėdė Ro- 
naudo Tracy, Paulius Gurklis, 
legionerių Posto 154 komandie- 
rius ir Antanas Dranginis bū
siantis naujas komandierius bu
vo estradoje su mūsų parapijos 
kunigais.

Laimėjo Dovanas

Iš Religijos 8-tam skyriuje 
laimėjo premiją Virginija Bay
lytė, iš Lietuvių kalbos dovana 
teko Alfonsui Stalioniui, iš arit
metikos — Virginijai Baylytei. 
Slibizavimo - Spelling kun. An
tano Dubinsko metinis $5.00 
pryzas, 8-tam skyriuje laimėjo 
Salvador Davella, 6-tam skyriu
je — Leonardas Bridickas.

MOKSLE už geriausius pažy
mius per’ visus metus sulyg

Graduantai: Virginija K. Bay- skyriais laimėjo premijas nuo 
lyte, Jonas W. Bludis, Felicija 8-to iki Vaikučių Darželio 
V. Bridickaitė, Salvadoras J. 
Davella, Teodoras J. Ingson,

delis dalyvavo iškilmėse. P-lė 
Žalegirytė rytojaus dieną pra
dėjo dirbti mūsų parapijos Ste
buklingo Medalikėlio raštinėje. 
Sveikiname graduantes.

Sveikiname Antaną ir Daratą 
Adomaičius susilaukus dukters. 
Pakrikštyta sekmadienį, birže
lio 12 d. Gavo vardą Mary Jean. 
Krikšto tėvais buvo dėdė Al* 
phonsas Adomaitis ir jo žmo
na Darata. Kun. Jonas Mende
lis suteikė krikšto sakramentą.

Česlovas Valeika ir Eugeni
jus Melekevičius baigė Carvert 
Hali, Krikščioniškos Meilės Bro
lių vedamą mokyklą, sekmadie- 
nį, birželio 12 d. Klebonas labai 
apgailestavo, kad jią negalėjo

’ A. a. Ona Kaminskienė labai dalyvauti vakaro iškilmėse, 
staigiai mirusi sekmadienį, bir- 1
žeho 12 d. buvo laidota iš Šv. gv. Alfonso parapijinės mo- 
Alfonso bažnyčios su trejomis kyklos užbaiga įvyko sekma- 
šv. Mišiomis trečiadienį, birže- dienį, birželio 12 d. Mišios 8:30 
lio 15 d. lai ilsisi Viešpaties vai. ryte buvo už graduantų in- 
ramybėje. įtencijas. Vakare parapijos salė

je buvo išdalinti diplomai ir visi 
mokiniai išpildė tinkamą prog
ramą.Reiškiame užuojautą Lepins*

tė Petronė Lapinskienė buvo 
palaidota iš šv. Alfonso bažny
čios ketvirtadienį birželio 9 d. 
Kun. Antanas Dubinskas atna
šavo gedulos Mišias ir suteikė 
paskutinius patarnavimus.

I

Pranciška Žalegirytė gavo di- 
Reiškiame užuojautą Lapins- plomą sėkmingai užbaigusi ke

ltų šeimai. Jų mylimoji mamy-į tūrių metų kursą Seton High
~ . - . ■ v-----School sekmadienį, birželio 12

d. Draug su ja gavo diplomus 
Darata Senkiūtė Lowe ir Gloria 
Ona Kudžma. J. E. Vysk. She- Jonas J. Kvedera, Earl E. Mc- 
han išdalino diplomus ir paša- Laughlin, Alfonsas Stalionis ir 
kė kalbą. Kleb. kun. dr. Men- Ronaldas Tracy.

a

tai yra "šeimos
s

dalykas'

Jūs ką telefonuoiat

I

ir mes ką dirbame

telefono tarnyboj

telefono tarnyba ištikro yra šeimos dalykas. Ji

priklauso daugiausia nuo to, kaip jūs telefonuojat__ kaip mes

vedam telefoną... ir kaip pašauktas asmuo atsiliepia.

Daugumas telefono vartotojų mielai šiuose dalykuose koope

ruoja ir padeda mums duoti atsakomingą tarnybą. Prie to pri

klauso:

se
kantieji: Salvados Davelia, Ge- 
raldas Gelazela, Jurgis Zelins- 
kas, Katarina Wilchinski, Patri
cija Eisenhower, Konstancija 
Lustikaitė, Caro! Zamkowski, 
Robertas Wille ir Peggy Ann 
Schiaffino.

k Amerikos Legionierių Posto 
154 medalius laimėjo Virginija 
Baylytė ir Teodoras Ingson. Y- 
patingą diplomą gavo Salvador 
Davella.

40 mokinių metų bėgyje ne
apleido nei vienos mokslo die
nos, tad jiems buvo įteiktas y- 
patingas diplomas už jų ištiki
mybę.

Vakaro antroje dalyje buvo 
- suvaidintas pamokinantis vei

kalas KARALIAUS AUGINTI
NE. Visi dalyviai parodė daug 
gabumų. Tai liudija, kad buvo 
padėta daug darbo. Būtų sunku 
juos visus išvardinti, nes visi 
atliko savo roles kuo puikiau
siai. Salė buvo pilna žmonių. 
Jųjų tarpe matėsi gan daug 
buvusių tremtinių. Cezaris Sur- 
dokas pasakė gražią ir ugningą 
kalbą, perduodamas savo įspū
džius pergyventus tą vakarą. 
Jis kvietė visus dalyvauti gėdu- 
los programoje trečiadienį, bir
želio 15 d.

Klebonas kun. dr. MENDE
LIS nuoširdžiai dėkoja SESU
TĖMS, ypač Motinai Immacula- 
tai ir mokyklos vaikučiams už 
taip gražų vakarą, kurs sutei
kė parapijai pelno virš $600.00. 
Vien tik Sesutės tokį gražų pel
ną gali padaryti iš tokios prog
ramėlės. Valio mūsų Sesutėms 
Kazimierietėms! Valio mūsų ge
riems lietuviams tėvams, kurie 
remia savo katalikišką lietu
višką mokyklą! Džiugu ir malo
nu buvo matyti net 11 iš trem
ties atvykusių vaikelių, daly
vaujant vakaro programoje. 
Mūsų klebonas negali atsi
džiaugti atvykusiais viengen
čiais. Jis vis kartoja, kad tai 
mūsų VILTIS LIETUVYBĖS 
PALAIKYMUI ČIA AMERI
KOJE.

*
% • Surasti užmirštąjį numerį

» • Šaukti “Information” tik dėl numerių nerandamų 

direktorėje

• Vartoti ar duoti numerius tiksliai
l

• Būti geru telefono kaimynu ir dalintis savo “party 

line” su kitais padoriai 

• Duoti bent minutę iki pašauktas atsako, ir pačiam 

atsakinėti greit

Iš savo pusės, mes nuolat bandom gerinti technikinę telefo

no tarnybos dalį. Mes padarėm gero progreso įvesdami tolimo 

susisiekimo laidus, sumažindami skambinimo laukimą, gaudami 

greitesnį telefonisčių atsiliepimą, ir padarėm daug kitų dalykų, 

kurie pagerino tarnybą visiems.
9
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A. a. Juozas Mihmaitis
Gal skaudžiausias smūgis 

lietė mūsų lietuvių koloniją Bal- 
tiimorėje, kuomet pereitą antra
dienį visai netikėtai mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo vieną iš žy
miausių veikėjų, a. a. Juozą 
Milunaitį, per ilgus metus gy
venusį Lietuvių Salės kaimy
nystėje.

A. a. Juozas Milunaitis buvo 
tik 52 metų amžiaus. Sekma
dienį, geg. 29 d. dalyvavo buvu
sių tremtinių gegužinėje, atrodė 
sveikas, niekad nebuvo sirgęs, 
jaunystėje buvo žymus ristikas, 
per daugel metų vadovavo lie
tuvių atletų klubui, niekad ne
siskundė nesveikata. Todėl kai 
gandas pasklido Baltimorėje, 
kad Juozas krito širdies atakos 
auka antradienį, geg. 31 d., 
naktį ne vienas, kurs jį paži
no negalėjo tuo tikėti.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, 
birželio 4 d., iš šv. Alfonso baž
nyčios su trejomis šv. Mišiomis. 

-------j Per visas tris dienas, kuomet jo

pa-

A-A
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NAUJOSIOS ANGUJOS LIETUVIU
4

PIRMADIENĮ,

Li 4

s

t.?

X
. Visi keliai Liepos 4 dieną veda į MarianapolioKolegijos puikųjį par

ką, kur įvyks tradicijinė Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA.
Čia atvykę tikrai nesigailesite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 

pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos/ organizuoki- 
tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t Pikniko 
rengimo Komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

J* • -
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dybinio gyvenimo. Paliko ver
kiančias savo sesutes, Uršulę 
Brokienę, Konstanciją Bubokie- 
nę, Oną Stalgienę ir Veroniką 
Mikušauskienę. Tik per laidotu
ves gauta žinia, kad velionio! 
brolis, kurio atvykimui iš trem
ties jis įdėjo tiek daug darbo, 
keturios dienos atgal išvyko iš 
Vokietijos. Vargšas Juozas ne
sulaukė.

Palaidotas arti savo uošvio 
Palovio, Holy Redeemer kapi
nėse. Lai ilsisi Viešpaties ramy
bėje. Mirdamas, jis paliko di
desnį paminklą gerų darbų, ne
gu tas įspūdingas akmuo, kurs 
puošia Palovių ir Milunaičių ka
pus. z

Reiškiame giliausią užuojau
tą pirmiausiai jo žmonai. Lai 

i gerasis Dievas ją paguodžia jos 
skausmo, liūdesio ir ilgesio va
landose. Reiškiame užuojautą 
a. a. Juozo Milunaičio visiems 
giminėms. Nėra abejonės, kad

visi, kurie pažino Juozą ir ku
rie patyrė jo gerumo, prisimi
nę Juozą Milunaitį, sukalbės už 

; jo vėlę dievobaimingą Amžiną
jį Atilsį.

kūnas buvo pašarvotas Kazi
miero Kučausko įstaigoje, mi
nia žmonių lankėsi ir meldėsi 
už jo vėlę. Ne viena moteriškė 
verkė prie Juozo karsto, kaip ir 
jo giminės, nes Juozo gyveni
mas buvo nusektas gerais dar
bais.

Kaip klebonas kun. dr. Men
delis pažymėjo, laidotuvių me
tu, a. a. Juozo Milunaičio pa
vardė beveik nesimatė spaudo
je, bet nebuvo nė vieno visuo
meninio darbo atlikto Baltimo
rėje, prie kurio Juozas nebūtų 
pridėjęs savo darbščios rankos: 
ar tai draugijose, ar tai karo 
metu bonų pardavime, ar tai 
lietuvių svetainėje, ar tai da
bartiniu laiku atvykstančiųjų 
tremtinių įsikūrime. Juozas 
niekad nesigyrė; mažai, kada 
viešai kalbėjo, bet dirbo visą 
laiką visuomenės labui.

Todėliai prie karsto buvo gė
lių ir šv. Mišių. Jis visų buvo
gerbiamas, visų mylimas. Juozo 
teisingumas buvo žinomas vi
siems. Niekas Juozo negalėjo 
papirkti ar tai savo liežuviu ar 
kitais būdais. Jis buvo prietelis 
neturtėlių ir pavargėlių. Jis at
jautė savo tautiečius, užimda
mas darbo užvaizdos vietą. Tad 
nėra nuostabu, kad ne vienas 
verkia Juozo mirties ir kad, 
gal, nei vienose laidotuvėse ne-l 
^uvo susirinkę tiek daug žmo
nių, kaip Juozo Milunaičio.

Paliko didžiausiame nuliūdi
me savo mylimą žmoną Marijo
ną ir jos mamytę, su kfiria gy
veno per visus metus savo ve-

Otų PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

Gite City Monunent Co.
GRANITE MEMORIALS

821 W. Hollte St, 
Nashua, N. H.

Norintieji p«» mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua *251. Transportacija 

dykai, netiirint, kad nepirktumtte.

Juozas Kasinskas
Ine. .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTTMORE 30, Md.

Tel. Lexington S5M 
Limosinai d(l visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

KVIEČIAME TALKON!
Lietuviškos Knygos Rėmėjų Vajus Prasidėjo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija imasi leisti ir platinti 
lietuviškas knygas. Ji norėtų ,kad su pirmais naujo darbo me
tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra rei
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos lėmėjų. Rėmė- 
6. vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 81 d. Patys sto

te talkon ir kitus paraginkite.

tais knygų už $7.50. Jos bus visos naujos.' Pirmoje eilėje 
Į tomą spausdinti prof. J. Balio “Istoriškus Padavimus**,

Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pirmais me- 
------ —jl *” *=■'' «— i-------±--------- -— ----- -- --'---)nUma- 

paskui 
prof. A. Vaičiulaičio novelių naują rinkinį ir t. t.

Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00. 
Amžinieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00? Garbės Rėmėjai au
koja $100.00 ir Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00 ar 
daugiau. Jie visi kas metai gauna naujų knygų už $7.50.

Metines duokles ir visas lietuviškai knygai leisti aukas ma
lonėkite siusti- adresu: - -— - --------- -- —:

Re v. CA. Matulaitis, 2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, m.




