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Misijmieriil Keliauja 
t Japouljg

Ma-Dabartiniu laiku, 
ryknoll’ų Svetimšalių Mi
sijų Draugija praneša, kad 
šiais metais virš 70 misijo- 
nierių keliauja į Japoniją, 
Korėją, Mandžiūriją ir Ki
niją atnaujinti nuo karo 
baisiai nukentėjusias mi
sijas. Misijonierių būrys 
vienas didžiausių išvyks
tantis iš Amerikos į pago- 
nų kraštus. Jiems teks ap
sigyventi ir darbuotis tose 
apylinkėse, kur karas dau
giausiai skriaudos padarė, 
kur žmonės badauja ir ne
beturi kuo pragyventi. 
Tačiau, meldžiasi ir laukia 
atvykstančių į jųjų pagal
bą. Aišku, kad tai vaisin
ga Kristaus vynuogyno j 
sekta, kame misijonieriai! 
uoliai aptarnaus netik gy-! 
ventojų kūniškus reikalus,' 
bet taipgi suteiks jiems 
dvasinį sustiprinimą.

Tėvai Maryknoll’ai yra 
vienintelė ir ypatinga 
Jungtinių Valstybių drau
gija, kurią įsteigė J. V. ar
kivyskupai bei vyskupai ir 
pavadino Svetimšalių Mi
sijų Draugija. Šventasis 
Tėvas, užjaučiantis visus 
žmones visuose kraštuose, 
pavedė Maryknoll’ų misi- 
jonieriams rūpintis virš 
30,000,000 sielų Kinijoje, 
Korėjoje, Mandžiūrijoje ir 
Japonijoje. Taipgi Tėvai 
Maryknoll’ai veda misijas 
Havajų ir Pilipinų Salose 
ir įvairiose Pietų ir Vidu
jinės Amerikos valstybė
se.. J. B.
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Daugelis gabių lietuvių 
šiandien yra karo išblokš
ti į svetimas Europos že
mes. Daugelis jų išvargę 
priverstinuose darbuose, 
koncentracijos stovyklose, 
bet ir išlaisvinti pasilieka 
neramūs dėl savo miglotos 
ateities. O tai vis mūsų in
teligentijos žiedas, vertas 
didelio mūsų dėmesio.

Dauguma jų norėtų at
važiuoti į Ameriką, kurio-' 
ie yra įsikūrusi didžioji 
lietuviškos išeivijos dalis. 
Deja, tik maža dalis turi 
giminiu, kurie iiems parū
pintų “affidavitus”. Jau
čiame. kad Amerikoje yra 
nemažai geros širdies lie
tuviu, kurie norėtų jiems 
pagelbėti sutikdami pasi
rašyti “affidavitus” ir 
tiems, su kuriais jie nėra 
sujungti giminystės ry
šiais, bet kurių gailisi kaip 
gabių, daug iškentėjusių 
lietuvių.

Tie geraširdžiai, kurie 
būtų pasiryžę pagelbėti 
tiems nelaimingiesiems iš
blokštiems iš tėvynės lie
tuviams atvykti į Ameri
ką, maloniai prašomi at- [ 
siųsti savo adresus šio 
laikraščio redakcijai, o re-į 
dakcija pasistengs jų ge-Į 
rus pasiryžimus perduoti ,
tiems lietuviams Europo-' New York, N. Y.—Adm. 
je, kurie jau kreipėsi ieš- Kearney, J. V. Laivyno 
kodami pagalbos.

L ___________________

Rusija Metais Pralenkia 
Visus

I

New York (LAIC) — 
Daugelis Lietuvos moks
lininkų šiandien yra ištrė
mime arba kalėjime. Šio
kia tokia laisve naudojasi 
tik techniškųjų mokslų ži
novai, kuriuos okupacinis 
režimas mano panaudoti 
krašto eksploatacijai. Lie
tuvoje likę mokslininkai 
surinkti Liet. Mokslo A- 
kademijos posėdžiams nu
tarė: nuodugniai patyri
nėti Lietuvoje esamas sta
tybų medžiagas, energijos 
šaltinius, žaliavų išteklius 
ir pasvarstyti, kaip tą ga
lima būtų panaudoti pra
monės ir žemės ūkio pakė
limai. Užsimota labiau iš
plėsti durpių vartojimą ir 
panaudoti kaikurias dur
pėse esančias medžiagas 
pramonei. Išplėsti plytų, 
čerpių, cemento, kalkių, 
stiklo pramonę. Planuoja
ma kaip cheminiu būdu 
perdirbti ir sunaudoti Lie
tuvos skerdyklų liekanas. 
Nuodugniai ištirti ežerus 
(kurių yra apie 3,000), u- 
pes, kad ateityje būtų ga
lima įvykdyti nusausini
mus, elektros stočių ir 
malūnų statymą. Taipgi 
norima pravesti plates
nius geologinius tyrinėji
mus. Biologinis institutas 
toliau tęs dar nepriklauso
moje Lietuvoje pradėtus 
bandymus auginti šiauri
nes lapes, žebenkščius, 
kiaunes, sidabrines lapes 
ir kitus kailinius gyvulius. 
Eksperimentalinės medi
cinos institutas užsiims 
vėžio, apopleksijos, orga
nizmo atsparumo ir kovos 
su infekcijomis tyrinėji
mu. Norima įsteigti didelį 
istorinį ir literatūros mu
ziejų. Per ateinančius pen- literatūra.

Tautinės Katalikų Spiudos 35-tas Seimas, įvykęs gegužės 23, 24 ir 25 dd.
Bostone, buvo tikrai turi įingas ir įspūdingas. Seimo atidarymo vaizdas — Iš 
kairės į dešinę — Kun. John S. Sexton, arkidiecezijos laikraščio “Pilot” redak
torius; J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., seimo globėjas, ir. atida
rant seimą, celebravo pontifikales šv. mišias ir pasakė turiningą pamokslą ir 
sveikinimo kalbą; Vyskupas John G. Murray, D. D., kuris seimo bankiete pasa
kė reikšmingą kalbą, ir kun. Francis P. Moran, S. T. L., redaktoriaus pagelbi- 
ninkas.
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Demokratinė Partija Laimėjo 
Pirmą Vietą Prancūzijos 
Parlamento Rinkimuose

Raudonieji Atsodinti Į Antrą Vietą 
Socialistai Gavo Mažiau Balsų

| Socialistai, pasimokinę 
[iš praeities, šį kartą gal 
nebesidės su komunistais, 

įneš jiems tas susidėjimas 
brangiai kainavo.

(Patariame apie Pran
cūziją ir jos partijas pla
čiau skaityti straipsnyj 

“Pasikalbėjimas 
So-' Su Neseniai Iš Europos 

pasiliko trečioje Atvykusiu Dr. VI. Juodei- 
įka**, kuris telpa 5 šio nu
merio puslapyj).

Rusija Kenkia Takos
Įgyvengmnnui

------ - i
ĮyjYClNmilfnuI

ikaro štabo narys, kalbė- 
I damas žuvusiems pagerbti

Istanbul, Turkija, birž. 3 
— Anatolia, Turkijos ofi
ciali žinių agentūra, sako, 
kad sovietų Rusijos radio 
“melų pasakojimu sumušė 
visus rekordus” apie Tur
kijos municipalinius reika
lus.

iškilmėse, pareiškė, kad 
karas pasibaigė, bet taikos 
nėra. Jis prisibijęs, kad 
nekiltų naujas karas. Jis 
sakė, kad kai kurios vals
tybės kenkia taikos įgy
vendinimui.

Iš jo kalbos buvo galima 
suprasti, kad jis kalba a- 
pie Rusiją ir jos kontro
liuojamas valstybes, nors 
jis jų neįvardino.

AMERIKIETIS KUMŠČIU SU
DRAUDĖ RUSIJOS PAREIGŪ

NĄ ITALIJOJ

I

Roma, Italija — Pereitos jis būtų pirmuoju įleistas 
savaitės ketvirt a d i e n į į lėktuvą. Tačiau tai drau- 
Ciampino aerodrome įvy- džiama daryti. Jis to ne

paisydamas veržėsi į lėk
tuvą. Policininkas jo ne
leido ir kumščiu sudavęs 
per veidą.

Sakoma, kad Rusija dėl 
to įteikė protestą.

ko incidentas. Vienas A- 
merikos karo policininkas 
kumščiu sudraudė sovietų 
Rusijos du agentu, kurie 
nesilaikė taisyklių ir tyčia 
provokavo ten buvusį A- 
merikos karo policininką. Į

Sovietų Rusijos ambasa
da iš Italijos siuntė į Mas- > 
kvą 1500 svarų įvairių do- • 
kumentų. Sovietų Rusijos 
pareigūnas reikalavo, kadį

Irano MHsteriai Buvo
m •----------»« titti *• ■*rnversTi ATstsTiTytMiTi

Teheranas, Iranas — O-
“ ‘ —jficialiai praneša, kad pre-

keris metus norime išleis- miero Gavam Sultaneh va- 
ti 4 tomus Lietuvių kalbos dovaujamas ministerių 
žodyno. ' j kabinetas atsistatydino.

Visi tie darbai jau buvo Sakoma, kad premjeras 
Nepriklausomos Lietuvos Gavam prievertęs kabine- 
laikotarpyje gražiai ir pla- to narius atsistatydinti, 
ningai vykdomi. Gaila tik,! Gavam Sultaneh esą pa- 
kad tas mokslininkų pas- į skirtas sudaryti naują mi- 
tangas savinasi okupan- i nisterių kabinetą, kuris 
tai. Pavyzdžiui, tarp nu-i būtų palankesnis sovietų 
matytų Mokslo Akademi- Rusijai. Iš visko atrodo, . . . J ▼_ — — -_________ •_jos naujai išleidžiamų 
knygų pirmoj vietoj stovi 
ne kokie naudingi mokslo 
veikalai, bet, kaip prane
ša “Izviestija” Nr. 55, 
propagandinė Markso, En
gelso, Lenino ir Stalino

kad Irano valdžia neria 
kilpą ant savo kaklo.

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy- 
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at- 
likti. L. Tolstojus.

Salin Raudonieji Iš Lenkijos!
<
♦ ■

Lenkijos Požemio Vadas Pa sa bojo 
Ap ie Rusų Žiaurumus

Paryžius, Prancūzija, —| 
Birž. 3 — Vakar Prancū
zijoje įvyko rinkimai į ant- 

„jrąjį steigiamąjį parlamen
tą. Šį kartą Liaudies Res
publikonų partija nustū
mė raudonuosius komunis
tus į antrą vietą, kurie pir
maisiais rinkimais buvo antrašte: 
laimėję pirmą vietą, 
cialistai 
vietoje.

Nors dar nevisi balsai 
suskaityti, bet jau nedaug 
beliko skaityti, pasirodo, 
kad Liaudies Respubliko
nų partija, vadovaujama 
katalikų idealogijos žmo
nių, gavo 5,589,213 balsų; 
raudonieji 
5,145,325; 
3,427,810 
Liaudies

Rusai Duoda KredHus 
Varšuvai

Londonas — Maskvos 
radio skelbia, kad sovietų 

Taigi RusM°s valdžia teikia ilga-
komunistai 
socialistai 
balsų.

_______ Respublikonų[mečius kreditus Varšuvos 
partija, pagal jau suskai- jvaldžiai.
tytus balsus turės 163 at-Į KaiPRus;Ja tai ^av111.da‘ 
stovus (gavo 20 atstovų i hj?7
daugiau negu turėjo pir-~ 
mame parlamente); L._
munistai — 144 (gavo vie-

- ' i nų dolerių paskolos iš 
Jį i Jung. Valstybių, o štai pa

ti skolina valstybėms, kū
ną daugiau); socialistai— r*as kontroliuoja.

Sekma- * Jo žmona dabar randasi

120 (prarado 10); kairieji, .
respublikonai — 41; mai- į HttZUOC 11X1 VlirUOtofa 
šytos dešiniosios partijos r -----------
— 26; Laisvės Respubliko- j Sekmadienio rytą, bir- 
nų partija — 37; Algerijos!želio 2 d., nežinomas pikta- 
Demokratiška Unija (kra-'darys nušovė taxi cab vai- 
štutiniai nacionalistai) ll;ruotoją, Frank T. Morris- 
Ūkininkų partija — 7; Su-!sey, 34 m. amž., gyv. Ros- 
vienytas Pasipriešinimo • lindale, Mass., 
Sąjūdis — 4.

Spėjama, kad užsienio 
ministeris Georgės Bi- 
dault, Liaudies Respubli
konų partijos vienas vadų, 
būsiąs išrinktas Prancū
zijos prezidentu.

Boston, Mass,
dienį, birželio 2 d., vakare Londone, kuri tik pereitais 
Naujos Anglijos lenkai su-; metais pabėgo iš Rusijos 
ruošė bankietą Blinstrub’s (dominuojamos Lenkijos. 
Village, So. Bostone, pa
gerbti savo krašto pože-'smerkė sovietų Rusiją už 
mio vadą gen. Tadą Bor- tą brutalę išdavystę, kada 
Komorowski, kuris atvyko pagal alijantų planą buvo 
į šį kraštą ir lanko lenkų duotas lenkams ženklas 
kolonijas. (sukilti prieš nacius ir iš-

Tame bankiete dalyvavo''aisvi.nti Varšuvą. Sovietų
i prie Vistulos upės dešinio
jo kranto Pragoj, bet iš 
ten pasitraukė ir paliko 
lenkus vienus kautys su 
naciais. Tose kautynėse 
žuvo 200,000 lenkų. Jis sa
ko, kad rusai buvo stiprūs 

j ir galėjo kautys, bet jie 
• pasirinko palikti lenkus jų 
likimui.

Pirmą kartą gen. Bor- 
Komorowski iškėlė viešu
mon, kad požemio armija, 
kurią jis vadovavo, ----- . _ ,. . ...
paskyrus savo agentus, (sestadienj netik padėkojo 
kurie įėjo į Katvn miške yisiems pasaulio Kardino- 
padarytų skerdynių tyri-! >»"»» . uz Jam suteiktus 
nėįimą. Jis pranešė, kad sveikinimus varduvių pro- 
nei vieno iš 15,000 kariniu-'g®. Sv. Eugenijaus švente- _ 
kų, kurie dingo Rusijoje, Jp’ ^t taipgi aiškiai jspejo ipaįjnjmą Dievo, pasitikę- 
nesurado gyvo. Lenkijos V1S^ ka<? tikrą vertę
požemio agentai turėjo [tine Ka/ryDe ir bedievybe arba už vigą gaiimybę ma. 
aiškius įrodymus, kurie panaikins dabartinę taiką terialistinės valstybės, ku- 
dabar yra gen. Bor ran- ir Pnyes. Pne žiauresnio ri nepripažįsta amžinų tie
kose, kad tuo laiku tie Pasaulimo karo* įsų, paniekina tikėjimą, ir
lenkų karininkai buvo So-j šventasis Tėvas rimtai gyvena be Dievo”.

kontrolėje, o ragino visus katalikus im-l j. lutinai „už.
1. P'™6"?'1* La?aUhn‘ame tarčiai arba naikintojai
Jr±^;'Va^U3e P^eS,krikščioniško gyvenimo 

ciai lenkų buvo, areštuota pac parodant pasipriešini- , . rinkimuo£".

Gen. Bor-Komorowski

uannivuv uaiyvavv tv • • •• • j-
ne tik įžymūs lenkų vadai.I Rusl{?s armijos

* * * v 7 1 ICJiUlAO /TOC1H1A_

bet ir įžymūs mūsų krašto 
vadai. Principaliais kalbė
tojais buvo J. V. Senato
rius David I. Walsh, Pulk.- 
Leit. Henry Cabot, Gub. 
Maurice J. Tobin ir Mayo- 
ras Curley, kurie aiškiai 
pažymėjo sovietų Rusijos 
brutališkumą Lenkijoje ir 
kituose Rusijos paverg
tuose kraštuose. Kalbėto
jai reikalavo, kad Jung. 
Valstybės išlaikytų ketu
rias laisves ir priverstų 
Rusija ištraukti savo jė
gas iš Lenkijos ir kitų 
kraštų, kurie jai nepri
klauso. Jeigu būtų reika
las, tai kad Jung. Valsty
bės pavartotų ir jėgą Len
kijos ir kitų kraštų išlais
vinimui.

Komunistai ir jų simpa- 
tizatoriai baisiai šėlsta dėl 
Lenkijos gen. Bor-Komo- 
rowski atvykimo į šį kraš
tą. Valstybės ir miestas 
duoda pilniausią apsaugą 
nuo įtūžusių komunistų ir 
jų simpatizatorių.

Gen. Tadas Bor-Komo- 
rowski sekmadienį buvo 
nuvykęs į Salėm, Mass. 
pas kun. Sikorą, šv. Jono 
lenkų par. kleboną, o va
kare dalyvavo bankiete, 
Blinstrub’s Village, So. 
Bostone.

Gen. Bor-Komorowski 
vadovavo lenkams patrio
tams laike sukilimo prieš 
nacius Varšuvoje 1944 m.

tėvą trijų 
vaikų, Medford, Mass. Jo 
kūną rado prie Auburn 
gatvės.

Žmogžudys, nužudęs vai
ruotoją ir pasiėmęs jo 
$26.00, nuvažiavo j Cam
bridge ir ten paliko “cab”.

Popiežius įspėja Dėl Taikos
Bedievybė Sukurs Trečiąjį 

Pasaulinį Karą
kų idealų laike Prancūzi-Vatikano Miestas

I Šventasis Tėvas, Popiežius jos ir Italijos rinkimų sek- 
buvo XII per radio pereitą madienį, birželio 2 d.

Popiežius įrodinėjo, kad 
Prancūzijos ir Italijos rin
kimuose bus žmonėms pro
ga balsuoti arba už “pa
stovią krikščionybę, pri-

ir dingo be žinios tik pe- mą ir nugalėjimą materia- 
reitą metą Lenkijoje”, sa- lizmo galybių ir bedieviš
ko gen. Bor. Jis neturįs,---------------------------------
vilties, kad Rusija ištrauk-’ne tik lenkus Lenkijoje,'paminėjo Popiežiaus radio 
tų savo armijas iš Lenki- bet ir Lietuvoje lietuvius, j kalbą iš Vatikano. Tačiau, 
jos ir jis netikįs, kad “Ru- Latvijoje latvius ir kitų Prancūzų 
sijos žmonės patys kada Į kraštų žmones, 
nors .................... .
VD”,

Paryžiaus laikraščiai lai- 
ike rinkimu visai trumpai

komunistinis 
L’Humanite” 

t ir tarė, 
“Bažnyčia laikytųsi 

gali išlaisvinti pavergtuo- (bažnytinių reikalų ir netu- 
žmones 

J. B.

I laikraštis “ 
išsilaisvins iš NK-j Tik demokratinės vals-įpuolė Bažnyčią 
slaptosios Rusijos tybės bendromis jėgomis kad ‘T 

policijos. |į»_. r-----o.__
Rusijos žiaurūs budeliai sius žmones iš sovietų Ru-'ri teisės raginti 

areštuoja, tremia ir žudo sijos žiaurios vergijos. Ikaip balsuoti”.
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ĮVAIRIOS žinios
ISPANIJOS KLAUSIMĄ PER- 

DUOS JUNG. TAUTŲ 
SUSIRINKIMUI

Ala Nebeatstovausięs Iranę

je, kur siaučia
kur

brutališka 
milijonai 

ir dar žus. 
reikalauja, 
pavergtos 

dą prieš Ispanijos Franco; tautos atgautų laisvę ir 
valdžią, surinko visas ži- nepriklausomybę dėl ku- 
nias ir nutarė Ispanijos rios ir karas buvo veda- 
klausimą pervesti Jung. mas. 
Tautų susirinkimui, kuris 
įvyks rugsėjo men.

Šis komitetas, jeigu gen. 
Franco nepasitrauks iš 
valdžios ir Ispanijoj nesu
sidarys demokratinė val
džia, rekomenduoja Jung. 
Tautas nutraukti santy
kius su Ispanija. Jeigu to
kia rekomendacija yra Is
panijos klausimu, tai 
Jung. Tautų Saugumo Ta
ryba turėtų taip pat tyri
nėti ir kitas valstybes, ku
riose nėra demokratinės 
valdžios ir tvarkos, kaip 
pavyzdžiui sovietų Rusi jo- • shing, D. D.

New York, birž. 3
Jung. Tautų Saugumo Ta- tironija, 
rybos komitetas, kuriam žmonių žuvo 
buvo pavesta tyrinėti Var-1 Teisingumas 
šuvos lenkų iškeltą skun- kad Rusijos

v •

DAKUININKA8
> I I !■ *___________________ _______——. 

Šis Jung. Valst. laivas USS Saratoga vyksta 
iš San Fraricisco į Bikini Atoll, kur įvyks atomi
nės bombos išmėginimas ir gal būt šiam laivui 
vienam iš daugelio reiks būti to ištyrimo auka.

Washington, D. C. —Ira
no ambasados pareigūnas 
pranešė spaudai, kad am
basadorius Hussein Ala i 
ateityj nebeatstovausiąs 
Irano Jung. Tautų Saugu
mo Taryboje. Tokį įsaky
mą esą gavęs iš savo val
džios.

Hussein Ala pasiliekąs 
ambasadorium.

Taigi matyt, kad Iranas 
yra priverstas pasiduoti.

ŠVENTOJI VYRŲ VALANDA 
ĮVYKS BIRŽELIO 9

Dėl!

I

i
i 
t I 
I

Boston, Mass.
; smarkaus lietaus pereitą 
: sekmadienį Šventoji Va- 
j landa buvo nukelta į kitą 
sekmadienį, birželio 9 d., 
3:30 vai. po pietų, Braves 

j Field, Bostone.
' Šios Šventosios Vyrų Va- 
’ landos sumanytoju ir glo
bėju yra Bostono Arki
vyskupas Richard J. Cu-

i

Kviečiami visi vyrai ka
talikai, ypač grįžusieji šio 
karo veteranai tose nepa
prastose pamaldose daly
vauti.

Rusija Sumažinusi Armiją 
Iki 6 Milijonų

UNIJA ATSIŠAUKIA J PASAULĮ 
BOIKOTUOTI J. V. LAIVUS

Washington, D. C., birž. j kietuoti Pennsylvania ge- 
3 — CIO jūrininkų unija; ležinkelį, kurio traukiniai 

kursuoja tarp Newark ir 
New York.

yra nutarusi streikuoti,: 
jeigu jos reikalavimai ne
bus priimti, birželio 15 d. 
Prezidentas Truman yra 
pareiškęs, kad jis panau-I 
dos armiją, jeigu bus rei
kalinga, laivų operavhnui. Bięž 3 —

CIO unijos vadai Curran į- teismas 
ir Bridges griežtai pa
smerkė Prezidento Truma- 
no nusiteikimą ir atsišau
kė į pasaulį, kad boikotuo
tų Amerikos laivus, kur 
jie nebūtų, jeigu unijos 
nariai išeitų į streiką.

CIO unija reikalauja 40 
valandų darbo savaitės ir 
kad pakeltų algas.

Pakorė 28 Hadus

New York Hudson Tube 
streikieriai planuoja pi-

Landsberg, Vokietija, — 
Alijantų karo 

nuteisė mirties 
bausme Dachau koncen- 

j traci jos stovyklos virši
ninkus, viso 28, už masinį 
žmonių žudymą toje sto
vykloje. Visi nuteistieji 
buvo pakarti.

Dachau koncentracijos 
stovykloje, kaip buvo įro
dyta. naciai nukankino ir 
užmušė 300,000 ne vokie
čių kalinių, tarp kurių bu
vo ir alijantų karo kali- 

‘ niai.

Nuremberg, Vokietija, 
į birž. 3 — Iš Alijantų mili- 
; tario šaltinio gauta žinių, 
i kad Rusija savo ginkluo- 
; tas jėgas sumažinusi iki 6 
' milijonų kareivių. Sako- 
į ma, kad per pastaruosius 
į 10 mėnesių Rusija paleido 
iš karo tarnybos 4 milijo
nus vyrų.

Raudonoji armija dabar 
, turi 4,500,000 vyrų ir 1,- 
500,000 vyrų esą oro jėgo- 

j se, laivyne ir NKVD (slap
toje policijoje).

Rusijoje ginklų indus
trijoj dabar duodama pir
menybė atomų tyrinėji
mui ir ištobulinimui. Sa
koma, kad Rusijos moksli
ninkai yra spaudžiami, 

'kad jie pasivytų Ameri
kos - Kanados - Britanijos 
atomų kombinacijas.

. Alijantų atstovai Mas
kvoje neabejoja, kad Ru
sijos mokslininkai žino a- 

i pie atominės bombos esen- 
cialį išdirbimą. Tačiau jie 
nesitiki, kad Rusijos įstai
gos galės pasigaminti to- 
i kių bombų prieš 1948 m. 
ar vėliau.

f
i
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Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

C(i

Irano Klausimas Palieka
mas Dienotvarkėje

Jung. Tau-

Koksai Tremtinių Gyvenimas

f

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Gražiausių Liaudies Dainų 
RinkinysI

“VAI LEKITE DAINOS”
g

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
į 3S6 West Broadwoy So. Boston 27. Mass.

; New York
tų saugumo tarybos susi
rinkime sovietų Rusijos 

(atstovas Andrei Gromyko 
užsispyrusiai reikalavo, 
kad Irano klausimas būtų 
išbrauktas. Tačiau Jung. 
Valstybių atstovas Stetti- 
nius pareiškė, kad nėra 
reikalo keisti tarybos nu
tarimo. Kai Rusija iš
trauks savo kariuomenę iš 
Irano, tai tada bus iš
brauktas ir visas ginčo 
klausimas.

Prancūzijos atstovas 
Bonnet davė kompromisi
nį pasiūlymą, kad išbrauk
ti Irano klausimą iš dieno
tvarkės, bet įpareigoti UN 
sekretorių sekti ir patiek- 
ti raportą bendram UN 

.susirinkimui rugsėjo mė- 
I nesy.
j Astuoniais balsais prieš 
(tris nutarė palikti Irano 
j klausimą dienotvarkėje. 
' Prancūzų pasiūlymą rėmė 
tik trys atstovai: lenkų, 
prancūzų ir sovietų.

■ .
Kareivį gerbia ne dėl to, 

kad jis kitas žudo, bet dėl- 
i to, kad jis eina už kitus 
•mirti. Solovjovas.

New York (LAIC) —
Netrukus sueis penkeri 
metai kaip dešimtys tūks
tančių lietuvių gyvena iš
tremti, tolimuose Azijos 
plotuose. Kaip jie ten gy
vena, iš dalies, galime su
prasti pasiskaičius nese
niai New Yorke išleistą 
knygą “Condųcted Tour”. 
Ją parašė Ada Halpern. 
Tai lenkų kilmės moteris, 
baigusi Šveicarijoj mate
matikos mokslus daktaro 
laipsniu ir gyvenusi Lwo- 
ve. Lenkiją rusams oku
pavus, raudonoji policija 
ją suėmė ir išvežė į Kazak- 
staną. Kai lenkai pradėjo 
savo žmones repatrijuoti, 
ji įstojo į besiformuojan
čius legijonus, ir taip iš
trūko iš Rusijos. Knygoje 
pasakojama, kad sugrūdę 
tremtinius į prekinius va
gonus, retai teduodami 
vandens, dar rečiau mais
to per dvi savaiti okupan
tai juos gabeno į Ayagouz 
stotį Kazakstane. Iš tokio 
nežmoniško tremt i n i ų 
traktavimo daugelis susir
go, kaikurie mirė, kažku
rie nusižudė. Gyvais išli
kusius išmetė prie vieno 
kaimelio, tiesiog lauke, ne- 
nurodydami nei kur eiti, 
nei kur dėtis. Daugumoje 
tai buvo moterys; vyrus 
nuvežė į sunkiuosius dar
bus arba kalėjimus. Tarp 
ištremtųjų buvo net 80 
metų senelių, šiaip taip iš
mestieji įsiprašė į molines, 
pilnas parazitų vietinių 
gyventojų dūmines grį- 
čias. Mažai teduodami 
maisto, vietos gyventojai 
pradėjo juos pusbadžius 
varinėti į darbus kasinėti 
metų metais prisirinku
sias mėšlų krūvas, vaiky
tis po kalnus su ganomom 
karvėmis ir t. t. Kartais 
juos apgyvendavo iš šakų 
supintose palapinėse, kur 
nei stogo nebuvo. Nauji jų 
šeimininkai visom priemo
nėm vyliodavo iš jų atsi
vežtą arbatą, batus, marš
kinius ar kitus kokius 
reikmenis, baisiai mėgda
mi kyšius. Neretai mote
rys būdavo pristatomos 
prie maišų nešimo ir jos 
t urėdą "o per dieną išne-

šioti net 55 maišus po ko
kius 125 svarus. Po sun
kaus darbo, grįždavo žie
mą į šaltas pirkias, gi su 
maistu būdavo taip bloga, 
kad tremtiniai, savo gyvy
bei palaikyti, buvo priver
sti griebti ėdalo, kuriuo 
kazokai gyvulius maitin
davo. Žiemos metu siaus
davo tokie vėsulai ir pū
gos, kad pusnimi eidamas, 
galėjai viršum stogo išei
ti, o ties durimi reikėjo tu
nelius išsikasti.

Šitokiose ir blogesnėse 
sąlygose, Rusijoje dar te
bėra dešimtys tūkstančių 
iš Lietuvos per prievartą 
išveštų žmonių.

• v

Belgijos Lietuvių Studentų 
Padėka BALFui

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas bažnyčiose sekmadienį, 

birželio 2 d. ir primintinas 
sekmadienį, birž. 9 d.

BRANGIEJI KRISTUJE:
Kasmet per Sekmines mes prašom jūsų aukų pa

laikyti ir padidinti Šv. Jono Seminariją Brightone. Tai
gi Sekmadienį, birželio 9 d. bus daroma Seminarijai 
rinkliava visose mūsų bažnyčiose.

Pereitais metais daug tūkstančių mūsų žmonių 
aplankė Šv. Jono Seminariją ir savo akimis matė, kiek 
pataisų ten padaryta. Be to, Seminarijoj įvyko daug 
bažnytinių iškilmių bei pramogų, kuriose dalyvavo 
daug įžymių svečių. Prie tos progos mes jiems paro
dėm tuos stebėtinus pagerinimus, kuriuos su jūsų gau
sia parama mes galėjome Šv. Jono Seminarijoj pada
ryti.

Jie visi išsinešė ko maloniausią įspūdį dėl dvasines 
ir medžiaginės gerovės, pasireiškiančios toje įstaigoje, 
kuri yra paskirta auklėti mūsų būsimus kunigus.

Tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime palaikyti Se
minarijos gerbūvį, ir kaip tik tam tikslui aš prašau jū
sų paramos. Dabar mes turime klierikų iš kitų vysku
pijų; tikimės ir daugiau jų turėti. Seminarijos draus
mė, idealai ir tradicijos bei papročiai yra geriausioj 
tvarkoj. Vienintelis mūsų uždavinys ii- rūpestis tai iš
mintingas finansų bei lėšų parūpinimas ir sutvarky
mas. Tuose dalykuose mes pilnai pasitikim jūsų pa
galba.

Prašydamas mūsų prieteliams Dievo palaimos, 
lieku

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

VETERANAMS PAGALBA
Klausimas — Skaityto- 

’jas mums praneša, kad jo 
paliuosavimo iš laivyno 
certifikate buvo pažymėta 
“bad conduct”. Jis sako, 
kad tai neteisinga. Ar ga
li apeliuoti ir pataisyti tą 
pažymėjimą?

votys jį kankina. Dabar 
nori žinoti, ar jis gali pra
šyti pensijos?

Atsakymas— Gauti pen. 
siją, Veterans Administra
tion visų pirma turės nu- 

i spręsti ar liga tarnyboje 
įgauta, arba pablogėjo bū-

Atsakymas—Taip. Navyjnant tarnyboje. Jeigu taip, 
Board of Review vėl svarstai šis veteranas galės rei- 
stys visą dalyką ant pa-'ikalauti ligoninės priežiū- 
reikalavimo, ir jeigu ras,’ros ir gydymo. Bet Vete- 
kad neteisingas pažymėji
mas, jie pakeis. Prašome 
mums pasiųsti fotostatinę 
kopiją paliuosavimo certi- 
fikato ir visus faktus, mes 
maloniai pagamins i m e 
prašymą, kad atsitikimas 
būtų vėl svarstomas ir mū
sų atstovas tave reprezen
tuos prieš Navy Board of 
Review. Nereikės mokėti 
už tą -patarnavimą.

Klausimas — Kitas
teranas praneša, kad bū
damas armijoj, kelis kar
tus apsirgo. Armijos gy
dytojų gydomas, pasveiko 
ir užmiršo apie ligą. Bet 
grįžęs namon, vėl kelis 
kartus apsirgo, dabar gy
dytojas jam praneša, kad

ve-
Mes, Luveno Universite

to studentai lietuviai siun
čiam nuoširdžią padėką 
geraširdžiams savo tautie
čiams Amerikoje, kurie, 
organizuotai, per BALF’ą 
ateina į pagalbą po visus 
kraštus išsiblaškiusiems 
tautos nariams. Gerasis 
mūsų globėjas kun. Julius 
Danauskas yra BALF’o į- 
galiotinis Belgijai. Per jo 
malonų tarpininkavimą ir 
rūpesčius mes turime lai
mę būti BALF’o sušelpti 
ir per tai galime studijuo
ti. Tas mums duoda di
džiausią džiaugsmą ir vil
tį ateičiai. Pašalpa mums 
yra ne tik materialinė ba
zė studijoms, bet ir mora
linė pagalba. Mes juntam, 
kad nesam palikti likimo 
valiai, esam išvaduoti iš 
tarnybų, kuriose kartais 
kambarinis šuo labiau my
limas, negu svetimtautis 
tarnas. Mes galime sėdėti 
universiteto suole šalia 
laisvų tautų studentų — 
belgų, olandų ir kitų. Ne
žinodami Lietuvos atei
ties ir laiko, kada galėsi
me į Ją sugrįžti, mes ku
riame sau ateitį svetur, ti
kėdami būti naudingi ir 
savo Tėvynei. Visad di
džiuojamės geraširdžiais 
Amerikos lietuviais ir lie
kame jiems didžiai dėkin
gi. Luveno Universiteto 

Studentai.

• v

tans Administration gy
dytojai turės nuspręsti 
apnegalėjimo laipsnį, ku
ris įsteigia pensiją. Mes 
pasiuntėme Tamstai tin
kamą VA blanką, kurią 
privalai išpildyti.

Klausimas — Žmona ka
reivio Vokietijoje nori ži
noti kada jos vyras bus 
paliuosuotas iš okupaci
nės kariuomenės?

Atsakymas — Laikas 
nepaskirtas, ir vyrai te- 
nais bus paliuosuoti pagal 
punktų sistemą.

Public Relations Bureau 
Catholic War Veterąns 
Empire Statė Building 

New York 1, N. Y.

Kunigaikštytės Elizabeth, dešinėj, ir jos se
suo Margaret Rose, 15 metų, išjoja pasportauti. 
Kunigaikštytė Elizabeth yra Anglijos karaliaus 
sosto įpėdinė. Neseniai ji minėjo savo 20-tą gim
tadienį. Iš galvos papuošalų atrodo kaip lietu
vaitės.
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BALF'as-Kelėdų Senelis Vasarą

Neskanūs Šposai Graikijos labdaringos šalpos laivas Adelphic, prieš kurį laiką buvo su
stojęs New Yorke iš kur prisikrovė graikų aukotų įvairių daiktų ir nu
veš į Graikiją.

Nuolatinių streikų tikroji priežastis pradeda aiš
kėti. Žinoma, oficijaliai streikuojama dėl algų pakėli
mo, kas kylant pragyvenimo brangumui, visiškai su
prastina, pateisintina ir remtina. Tačiau pačioj strei
ko eigoje kyšteldavo gan ryškių ypatumų, kurie lyg 
nurodė, kad po iškaba “dėl duonos kąsnio” slepiasi 
kažkoki politiniai sumetimai. Visi tai nujuto, ypač 
kai stambesnieji streikai buvo vedami tokiu nepalau
žiamu griežtumu, kad atrodė jų tikslas esąs sukelti ge
neralinį streiką, kurs yra neabejotinas revoliucinis są
myšio kvieslys. Kai kurie laikraščiai ir komentatoriai 
išdrįso įtarimą viešai iškelti, bet tuojau juos apšauk-; 
ta darbininkų priešais. Ką gi: Amerikoj darbininkų 
klausimas — šventas dalykas. Išeit prieš jį viešai —! 
didžiausia negarbė. Be to, pokariniam sąmyšy sunku; 
atskirti grūdus nuo pelų, t. y. tikrus darbininkų reika-- 
lūs nuo kai kurių unijų vadų politinių užsimojimų. Tad 
darant kokį aiškų įtarimą bei apkaltinimą, galima su
klysti. Tuo būdu, dėl šių ar kitokių priežaščių, kilusieji 
prieš streikus balsai sumažėjo, arba ir visai nutilo. 
Bet įvyko geležinkelių streikas, ir tikroji padėtis išėjo 
aikštėn.

Geležinkelių streikas sukėlė visam krašte tikrą 
paniką. Spauda ragino Prezidentą imtis pačių griež
čiausių priemonių. Prezidentas taip ir padarė ir labai 
sumaniai, nes atsakomybę už streiko pasekmes suver
tė ant dviejų vadų, įvardydamas jų asmenis. Tai lyg 
netaktinga, bet pasirodė sėkminga: streikas tuojau 
susmuko. Geležinkelių tarnautojai, gavę didesnį už- 
mokesnį, grįžo prie savo pareigų, nežiūrint kai kurių 
vadų nusistatymo tęsti streiką toliau. Visuomenės nu
gąstavimas atslūgo. Piliečiai tūkstančiais telegramų 
pareiškė Prezidentui gilų dėkingumą, bet kai kurių 
unijų vadai tiek įširdo, kad pirmame įkaršty neap- 
svarstė savo žodžių ir nejučiomis atskleidė savo pla
nus. Viens taip neatsargiai išsiplepėjo, kad aiškiai 
kaip ant delno parodė savo nusistatymą būsimuose tracijos stovykloje, gyve- NKVD,

ELTA PRANEŠA APIE 
LIETUVĄ

SOVIETŲ PROPAGAN
DA LIETUVOJE IR 

ŠIAIP ŽINUTES
New York, N. Y. (LAIC)
— Vilniuje ir Kaune vei

kia 170 “Kultūrinio masi
nio darbo komisijų” su 
1,575 nariais aktyvo. Pir
moj eilėj šios komisijos 
223 įmonėse suorganizavo

I

va pila į maišiuką baltus, 
kaip sniegas ryžius, visą 
kilogramą! (du svaru). 
Vaikai dar gauna pieno ir 
vaisių bei daržovių konser
vų... Tikra šventė.

Balandžio 15 d. vėl dali
na... Šį kartą aną gerąją 
draugiją atstovauja Miss 
Breen. Visiems davė po 5 
dėželes kondensuoto pieno 
(vaikams ir ligoniams dvi
gubai), po dėžę (5 svarai) 
žirnių sriubos miltelių ir 
kitokių smulkmenų. Vely
kos tikrai džiaugsmingos!

Vieną kitą kartą šį tą 
gavę, sekmadieniais jau 
laukiame svarbiausios pa
mokslo dalies — ką pa
skelbs BALF’as. Štai, vie
ną sekmadienį kuklus 
skelbimėlis: geg. 14 d.
BALF’o Komitetas dalins 
pieną. Nueinam atsiimti to 
mielo pienučio. Gi žiūrim, 
Komitetas sukinėjasi prie 
sandelio, kuris apverstas 
visokiomis dėžėmis ir dė
želėmis. Kažką rašo, kaž
ką skaičiuoja, kiti kaukši 
plaktukais ir replėmis 
gnaibo geležines juosteles, 
kurios palaiko dėžių svei
katą ir stiprumą.
— Tautiečiai, — sako pir

mininkas, — vakar netikė
tai gavome iš Amerikos 
BALF’o didįjį transportą, 
skirtą Prancūzijoje esan
tiems nuo karo nukentėju
slėms lietuviams.

Na, ir krovė visko: davė

sūrio, na, 
9 uncijas 
ir viskas, 
ir stiprus.

ANT KALNO STOVĖJAU
Ant kalno stovėjau, 
Pakalnėn žiūrėjau.
Kur pulkas bernelių 
Lankoj šieną piovė.

Lankoj šieną piovė, 
Dalgelius švytravo, 
O mano bernelis 
Į karą išjojo.

Ant kalno stovėjo, 
Pakalnėn žiūrėjo, 
Kur pulkas mergelių 
Lankoj šieną grėbė.

Lankoj šieną grėbė, 
Grėblelius švytravo, 
O mano bernelis 
Toli išvažiavo.

Nedėlios rytelį 
Žiūriu pro langelį, 
Ar nepamatysiu 
Sugrįžtant bernelį.

Kalėdų Senelis vasara... I 
I Na, čia jau tikra pasaka. 
;Geriau pasakius, pasakos; 
į pasaka. Bet jūs tikėkite, 
i tokio Kalėdų Senelio, kaip 
BALF’as, visi laukia ne 

! tik žiemą, ypač Prancūzi- 
ijoje, kur dirželius reikia 
| gerokai susiveržti, bet ir 
■ vasarą ir«visados. Ką gi, 
nusibosta žiūrėti į kas mė
nuo išduodamas naujas 
maisto korteles, pagal ku- 

J rias gausi per mėnesį nusi-; 
pirkti svarą mėsos, apie 9 

i uncijas riebalų, svarą cuk- 
! raus, pusę svaro makaro
nų, pora uncijų 
ir kasdien po 

! duonutės. Tai 
tuo būk sotus
Bulvės būna įrašytos tikj 
kortelėse, o krautuvėse jų' 
nėra: per pusę metų vie- 

' nam žmogui buvo duoti 
vos du kilogramai (4 sva
rai).

Kas turi daug pinigų, tas 
visko gali pirktis “juodo
joje rinkoje”, kur reikia 
mokėti pasakiškas kainas. 
O mes, kuriuos lanko Bal- 
fo senelis ir vasarą, tokių 
kainų mokėti nepajėgiam, 

j Tad koks džiaugsmas, 
kai išgirsti skelbimą, kad 
tą ir tą dieną BALF’as da
lins maisto, gauto iš Ame
rikos. Renkasi visi su 
krepšiais, vedasi vaiku
čius ir patenkinti tarp sa
vęs šnekučiuojasi: vis tik 
geros širdies tie amerikie
čiai, kad mūsų neužmiršta. 
Juk jiems daug sunkiau, 3 dideles dėželes dešre-
pajusti ir suprasti žmonių liy> 5 iželes pieno, po 
skurdą, negu mums, kurie jįjgię vitaminuoto pieno 

PatYs, pęrgyyenam^ irj miltelių dėžę ir buljono dė- 
_ _ želių. Vaikams ir sunkiai

I Kovo 21 d. buvo pirmas dįrbantiems davė dar dau- 
lių traukiniai eina kas an- didysis maisto dalinimas.(gįalL 
trą dieną. Važinėti galima Atvyko Amerikos Katali- 
tik tarnybiniais ■ 
niais reikalais. į_

— Pastaruoju metu ko- McCloskey, buvo sakomos mūsų džiaugsmas 
munistų partijos sekreto- prakalbos, f 
rius Sniečkus pakartoti- mosi. Bet man labiausiai 
nai lankė provincijos mie- rūpėjo tie ryžiai, kuriuos kaip švietė 

Įstelius ir pasižymėjusius žadėjo dalinti. Pamanyk;visų veidai — šito aprašy- 
; _ Vilniuje įsteigta ko- veikėjus apdovanojo me-j sau, ryžiai, tikri ryžiai, ti aš nepajėgiu. P. J.
I munistų partijos mokykla, daliais. Paminėtinas Vilki- kurių daugumas jau šešti Paryžius, 1946 m. geg. 20. 
----------------------------------  jos valsčius. Apdovanoti: i metai, kai nematėme. O ir

— Lietuvos Tarybų Soc 
Respublikos mokslų aka
demijai buvo perduoti se
ni iš 15 šimtmečio kuni
gaikščių rankraščiai, įvai
rūs metraščiai, popiežių 
bulės ir kiti vertingi do
kumentai bei knygos. Nu
rodoma, kad visi šie doku
mentai buvo paimti iš Vil-

I

i raudonuosius kampelius. muziejų ir archyvų |
1915 m. vokiečiams besiar-jį Šitiems ir kitiems pana-

i šiems tikslams paskirta , . . ,
38,4'7 Lietuvos biudžeto1 k u men t ai ir knygos buvo 
iš bendro 723,5 mil. rublių Perduot*, aukse tarybos 
pajamų. Propagandos rei- deputatui Žiugždai.

| kalams Ukmergėje leidžia- — Iš Vilniaus bibliotekų į
mas savaitraštis “Kelias į Minską išvežti

s Socializmą”.
I “Raudonoji - uiciuva , w — vumaua Ridate iiuuvi- ~ .......... ..y—.,
mokytojams “Tarybų Mo- jos ir kartu NKVD vadu į šias šakas: organizacinė- 
kykla”. paskirtas Karosas, baigęs partinė, propagandos, sov.

i — Žemės Ūkio Akademi- Maskvoje NKVD kursus, komsamole (’-------

i tinant į Vilnių. Minėti do- i

deputatui Žiugždai.

visi doku- 
Šiauliuose mentai, liečią Gudiją.

- Lietuva”, o! — Vilniaus krašte milici-

: kurioje šiuo metu mokosi 
1150 mokinių. Iš jų 30 mo
terų. Mokslas suskirstytas

— Žemės Ūkio Akademi- Maskvoje NKVD kursus, komsamole (komunistų 
joje yra 339 studentai. Jo žinioje yra Rudaminos,'jaunimo) ir spaudos. 
Rektorius prof. I. Krikš- Turgelių, Šunskų ir Šalči-; — Susisiekimas trauki- 

! čiūnas. Dotnuvos pastatus ninku valsčiai. Jo vardas niais Lietuvoje labai sun- ant savo kailio jaučiam. 
. vokiečiams susprogdinus, neperseniai buvo minėtas kus. Tarp Vilniaus ir Šiau-J 
l akademija persikėlė į Kau- Londono lenki) spaudoje, lių traukiniai eina kas an- 
įną. ! — Kaune Universiteto
j — Prof. Balys Sruoga sė- rūmai (Gedimino ir Mic- 

, dėjęs Stutthofo koncen- kevičiaus gatvėse) užimti 
_ ,0 universitetas

Prezidento rinkimuose. Girdi, iš savo unijos fondo jis Į na Lietuvoje ir turi para- perkeltas į Žemės Banko 
aukosiąs milijonus dolerių sumušti Trumano kandida-|šęS naują veikalą teatrui, rūmus; universiteto bib- 
tūrą. Kai kurie senatoriai bei kongresmonai taip pat j Lietuvoje gyvena ir tary- lioteka į Prekybos ir Pra- 
pasisakė. Dėl tokių savanaudiškų sumetimų tenka Į binėj spaudoj dalyvauja ir monės rūmus. 
smarkiai pasipiktinti. Reiškia stiprios, milžiniškos1 rašytojas Antanas Miški-j ~

nis.

v •

1 ncvynv ninviinvo xx.cxucxc.i-

- parti- kų Labdarybės Draugijos Puikus tas BALF’as, tik- 
įgaliotinis Paryžiuje Mr. ras Kalėdų Senelis! Didis 

— - - - - ■> ir šir-
fotografuoja- dingą padėka broliams lie

tuviams Amerikoje! O 
iš džiaugsmo

unijos tik tam susidarė, kad jų vadai, pasilypėję ant
darbininkų nugarų, pasiektų diktatoriškos valdžios, 
kurią turėdami, galėtų terorizuoti visus krašto gyven- tai diktatoriai gali padaryti panašų bandymą platės- vykdomojo komiteto se- prancūzai gauna tik po
tojus ir kaip tinkami tampyti valstybės administraci
ją. Juk tokį “generalinį” streiką bei terorą jie surengė 
Rochesterio mieste. Tai tik pratybos. Jei jos pavyks, ti!

niu mastu.
Ir Amerikos Kongresas negali tų “šposų” supras- vilaitė, Antanas 

K. čius ir Kazys Bačkėnas.

Gyvenimo tikslo nemato 
mažiau kai pusę svaro į tik tas, kas yra pasiryžęskretorius Genovaitė Būt- .

Gulevi- mėnesį patiems mažiau- j tik sau gyventi.
siems vaikams. Taigi, ana* Pr. Mašiotas.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

14. MARIJA — BRANGUS KŪDIKIS
Praslinkus porai savaičių, abu laimingieji 

gimdytojai iškėlė labai iškilmingą puotą - 
bankietą, į kurį sukvietė kunigus ir garbin
gas savo kilnios šeimynos gimines. Laike vai
šių abu gimdytojai visų susirinkusiųjų tapo 
kilniai pagerbti ir labai išaukštinti. Vyriau
sias iš kunigų iškilmingai, tarsi pranašo iš
mintimi, pasveikindamas pasakė: “Tegul 
Dievas mūsų protėvių laimina šį kūdikėlį, ir 
tegul jai suteikia tokį vardą, kuris bus gar
sus ir garbingas per visus amžius”. Visi gi 
susirinkusieji svečiai vienbalsiai atsakė: — 
“Amen”, reiškia, tegul taip išsipildo sulyg 
kunigo pasakytų žodžių. Tuomet šv. Ona, pa
ėmusi kūdikį į savo rankas, pakėlė aukštyn ir 
pasakė: “Aš giedosiu padėkos giesmę Vieš
pačiui, mano Dievui, nes Jis man suteikė la
bai brangią savo teisingumo ir pasigailėjimo 
vaisių. Kas praneš visoms Rubėno padermės 
dukterims, kad Ona, jau pagyvenusiame am
žiuje (41 met.), tapo garbingo kūdikėlio Ma
rijos motina?” —

Tuomet, pagal tam tikrų apeigų, ir sekant 
iš dangaus duotąjį įkvėpimą - paliepimą, mer
gaitei tapo suteiktas kilnus vardas — MARI
JA. Šį vardą yra išrinkęs pats Dievas ir ap
reiškė tėvams per arkangėlą Gabrielį šiais 
žodžiais: “Gabrieliau, eik ir suramink Mūsų 
išrinktuosius tarnus, Oną ir Joakimą. Pasa
kyk jiems, kad jų maldos ir ašaros pasiekė

Mūsų Sostą ir kad Mes nusprendėme išklau
syti jų prašymų. Palaiminimo vaisius jiems 
bus suteiktas — duktė, kurios vardas bus 
pramintas — Marija”.

O, koki begalinė laimė abiems gimdyto
jams laikyti ant rankų ir nešioti busimąją 
Dievo Sūnaus Motiną, meilingai žiūrėti į ją, 
bučiuoti ir su tikra tėviškai - motiniška meile 
sakyti: “Sveika Marija, malonioji mergaitė, 
mes visa širdimi mylime tave!”

Pats vardas MARIJA, reiškia, “ponia, val
dovė, šeimininkė”. Kadangi senovėje beveik 
visi vardai turėjo kokią nors ypatingą pasky
rimo, likimo reikšmę, tat ir Viešpats parinko 
šį brangų vardą tuo tikslu, norėdamas, kad 
ir visa žmonija suprastų, jog Marija vieną 
gražią dieną taps dangaus ir žemės karalie
ne!

Žinoma, Marijos gimdytojai tuomet nesu
prato tobulai kokiems begalinės garbės ir 
šlovės triumfams, tikslams buvo paties Dievo 
parinktas šis vardas — Amžių bėgyje Šven
tieji pridavė daug papuošimų šiam brangiam 
vardui.

šv. Bernardas, — prie Marijos vardo pri
deda. “Jūrų žvaigždė”, sakydamas: “O jūs 
visi, kurie esate buaškomi šio pasaulio audrų, 
jei norite išlaikyti savo gyvenimo laivą nesu
daužytą, kreipkite savo akis ir širdis prie Jū
rų žvaigždės; jeigu pagundų audros ir gyve
nimo kartybių viesulas šėlsta virš jūsų galvų, 
bėkite skubėdami prie Marijos!.. Jos galin
goje prieglaudoje niekad nepražūsite, Jos pa
laikomi — nenupulsite; jos apsaugoje — nie
ko nesibijosite; jai vadovaujant — jūs lai
mingai pasieksite amžino gyvenimo uostą — 
prieplauką”.

šv. Metodijus gražiai sako: “Tavo vardas,

o Marija! — yra pilnas malonės ir dieviškos 
palaimos su kaupu”.

Šv. Bonaventūra, — “Palaiminti yra tie, 
kurie myli tavo vardą, o Marija!, nes jie nie
ko nesibijos paskutinėje savo gyvenimo va
landoje. —

Šv. Germanas — “Tegul šis brangus var
das bus paskutinis žodis mano lūpose mirties 
valandoje”.

Tai toki yra reikšmė, prakilnumas to bran
gaus vardo “Marija”, kurį išrinko pats Die
vas ir majestotingai per angelą papuoš savo 
vienatinio Sūnaus Jėzaus motiną, dangaus ir 
žemės Karalienę!

15. MARIJOS AUKLĖJIMAS
Pasiremiant Bažnyčios Daktarų moky

mais, ypač Šv. Alfonso Liguori, reikia pasa
kyti, kad Marija, atsižvelgiant į jos Nekaltą 
Prasidėjimą, nuo pat kūdikystės dienų, buvo 
apdovanota aukštomis ir tobulomis dvasios 
ypatybėmis. Šv. Ona, supratusi stebuklingą 
ir ankstyvą, subrendimą savo dukrelės, sku
bėjo jai įdiegti pirmuosius tikėjimo, doros ir 
dievotumo pradus. Taigi, ji nupasakojo jai 
apie šio pasaulio sutvėrimą, pirmųjų tėvų — 
Adomo ir Ievos — nuopolį ir tas visas nelai
mes, vargus, kurie buvo to visko pasekmėje. 
Jinai taipgi maloniai mokino apie pažadėtąjį 
Atpirkėją ir visą istoriją apie Senojo Įstaty
mo Šventuosius. Nors tos visos tikėjimo tie
sos Marijai buvo apreikštos per šv. Dvasios 
įkvėpimą, tačiau ji uoliau klausėsi motinos 
pamokinimų, stengėsi juos gerai atsiminti ir 
apmąstinėjo juos savo dievobaimingoje jau
noje širdyje.

Šv. Ona taipgi išmokė ją, kaip reikia mels
tis, nors pati Marija geriau žinojo už pačią 
motiną maldos vertę, galybę ir reikalingumą.

Tat dieną ir naktį ji maldavo Dievo kuogrei- 
čiau atsiųsti Išganytoją ir visos žmonijos At
pirkėją. Sužinojusi iš motinos pamokinimų, 
kad pagal Senojo Įstatymo Mokytojų, jog to- ' 
ji diena jau visai arti, kurioje viena iš jos pa
dermės - tautos moteriškių taps Mesi jaus 
motina, jinai pati karštai troško pamatyti tą 
stebėtinąją moteriškę ir jai visa savo jauna, 
dievota širdimi tarnauti.

Besitęsiant tiems išganingiems pamokini
mams, šv. Ona nutarė apreikšti savo numy
lėtai dukrelei tuos skausmingus kelius ir kar
štas maldas, per kurias ji išprašė jos užgimi
mą. Ji nupasakojo Marijai, kaip ji pati ir tė
vas praleido didesnę savo gyvenimo dalį dide
liame nuliūdime ir beviltyje susilaukti vaikų. 
Ji nupasakojo jai taipgi, kiek daug naktų; 
praleido karštose maldose ir griaudžiose aša
rose; pagaliau apie tą didį džiaugsmą, kurį: 
suteikė pats Dievas per savo siųstąjį angelą. . 
Tie džiaugsmingi apreiškimai uždegė jaunos 
Marijos širdį karšta meile ir pagarba prie 
savo tėvelių; ji jautėsi jiems skolinga dėl jos 
pačios gyvybės atsiradimo pasaulyje.

Tie apreiškimai taipgi padidino jos meilę 
prie Dievo ir paskatino visiškai pasišvęsti Jo 
tarnybai. Motina nupasakojo jai ir apie ste
buklingą užgimimą Izaoko ir karaliaus Sa
muelio. Ji taipgi pasakė, kad jinai pasižadėjo 
savo pirmgimį kūdikį pašvęsti visiškai Dievo 
tarnybai. O, koks didis džiaugsmas ir links
mybė perpildė jos jauną širdelę, klausant 
tuos gilios išminties žodžius! Nuo tos dienos 
Marija trokšte troško susilaukti tos jai lai
mingos valandos, kada galės apsigyventi Je
ruzalės šventovės pastogėje ir pasišvęsti iš
imtinai Dievo tarnybai.

(Bus daugiau)
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BROCKTON. MASS.

gra- 
pro-Brocktone su

Panelės statulos 
pasižadėjimo akto 
giesmėmis ir mu-

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.

Brooklyn, N. Y. — 
mo par., Šv. Antano 
Tretininkų vizitacija,
— 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba. O.F.M.

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
Šv. Antano novena, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O. F. M.
Newark, N. J. — Švenč. Tre

jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2—11 d. — Tėv. 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo- 
tojoJėzaus Seserų Vienuolyne, 
Moterų rekolekcijos, birželio 
23—25 d. — Tėv. Just. Vaškys,
O. F.M.
Chicago, III. — Dievo Apvaiz

dos par., Šv. Onos novena, lie
pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.
Chicago, III. — Šv. Kazimiero 

Seserų Motiniškame Vienuoly
ne, Seserų metinės rekolekcijos, 
rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M.
Chicago, III. — Švenč. P. Ma

rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M.
Waterbury, Conn. — Šv. Juo

zapo par., šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M. ir Tėv. Ag
nelius Krasauskas, O.F.M.
Sheboygan, Wisc. — Švenč.

P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., misijos, rugsėjo 16—22 d.
— Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M.
Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie

ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.
Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 

par., Šv. Pranciškaus novena ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 
25 — spalių 4 d. — Tėv. Justi
nas Vaškys, O.F.M.
Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 

ir Povilo par., 40 vai. atlaidai, 
spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena
lis Liauba, O.F.M.

Apreiški- 
novena ir 
birželio 4

"Tikybinių Tiesų” Komisija

"Tikybinių Tiesų” Komisija 
turėjo trumpą ir neformalų su
sirinkimą. gegužės mėn. 14 d., 
panelės Florencijos Tamulevi
čiūtės namuose.

Ateinantiems metams buvo iš
rinkta nauja komisijos pirmi
ninkė — panelė Ona Tamoševi
čiūtė.

Buvo iškeltas pageidavimas, 
kad komisijos narės šį mėnesį 
kasdien išklausytų šv. mišias, 
ir paaiškėjo, kad beveik visos 
tą jau daro. Tos. kurios dėl dar
bo negali kasdien lankyli baž
nyčios. pranešė, kad mėgina 
nors šeštadieniais dalyvauti šv. 
mišiose ir kas vakarą atkalbėti 
Šv. Rožančių.

Mergytės trumpai panagrinė- 
jo vieną iš mūsų sodalicijos; 
knygų "The Night Called Day" 
ir judomą paveikslą "The Bells 
of St. Mary’s”.

Be to. šiame susirinkime buvo 
pranešta apie Sodaliečių apskri
čio rengiamus pietus su šokiais 
("Dinner - dance”). kurie įvyko 
Hotel Continental. Cambridge. 
Mass.. gegužės mėn. 25 d.

Po oficialaus susirinkimo pa
nelė šeimininkė gražiai pavaiši
no kimisijos nares ir už tai ko
misija jai taria širdingiausią 
AČIŪ. O.

Motinų Diena
Ši garbinga šventė buvo 

žiai atšvęsta 
cesija, Švč. 
vainikavimu, 
atnaujinimu,
zikos programa.

Perefektė Zofija Lukoševičiū- 
tė atliko vainikavimo apeigas. 
Jos palydovės buvo panelės — 
Rūta Ykasalaitė. Aldona Ku- 
kauskaitė, Eleonora Bulkaitytė 
ir Dolores Kubiliūtė. Visos buvo 
pasipuošusios gražiomis vaka
rinėmis suknelėmis. Procesijoje 
dalyvavo "Marijos Vaikeliai” ir 
sodalietės.

Po procesijos visas jaunimas 
atgiedojo Švč. Panelės litaniją 
ir kelis himnus Marijos garbei.

Po pamaldų įvyko jaunesnių
jų sodaliečių ("Junior Soda- 
lists”) muzikos vakarėlis para
pijos salėje visą motinų pager
bimui.

I 
I

i

LEIKAI, Jonas, Stasys ir Ka
zimieras, kilę iš Rupėkių km., 
Šimkaičių.

LIAUŠAS, Rapolas, kilęs iš 
Skačių km., Kuršėnų vai., Šiau
lių aps.

LUKAUSKAS, Antanas, kilęs 
iš Gargždų mst., Kretingos aps. 

MATŪZAITES, Ona ir Elena. 
MAŽRIMAS, Antanas, kilęs 

iš Kretingos apskr., Kulių vai., 
gyvena La Šalie, III.

MILINAVIČIUS, Jonas, sū
nus Felikso, iš Šiaulių. Gyv. 
Chicagoje.

MOCEVICIAI, Pranas ir Jur
gis. arba jų žmonos.

; NAVICKAS, Ksaveras, kilęs 
iiš Daugirdų km., Alytaus aps.
I NAVICKIENĖ, Ona, kilusi iš

\ a iždas is pirmojo BALF drabužių rinkimo va- Panevėžio aps., Vaskonių km. 
jaus. — Pittsburgho lietuviai dirba talkos metu san- Gyvena Chicagoje. 
dėlvje. rūšiuodami, taisydami, skirstydami ir pakuo-! NORKAI, Domininkas, Au- 
dami vajaus metu surinktus drabužius. Tie drabužiai gustinas, Kazimieras ir Jonas, 
vėliau atgabenti i BALF sandėlį, 101 Grand St.^Brook- Gyveno Bellwood ir Chicago, 
Ivn, X. Y., iš kur jie pasiųsti tremtiniams. Šie rūbai jau minois, ir Detroit, Mich. 
seniai išdalinti ir devėjami. Darbuotojų tarpe matome 
ir kleb. kun. M. Kazėną.

Lietuvos Konsulato Chicagoje 
Paieškojimai

Į
PAGĄRELSKIS, Stasys, gy-i 

vena Wilkes Barre, Pa.
I PAULIONIS,
i iš S. Kalvarijos,
i landė.

PETRAITIS,
Mato, iš Židelių km., Panevėžio

(Stil-
Kumetytė, Natalija,

Antanas, kilęs 
gyvena Cleve-

Jonas, sūnus

kilę iš Skačių km., Šiaulių aPs > Chicagoje.

Gegužės Mėnesio Susirinkimas
Gegužės mėnesio 16 d. įvyko 

Šv. Roko Mergaičių Sodalicijos 
metinis susirinkimas. Dvasios 
Vadas Tėv. Norbutas atkalbėjo 
maldą, o prefekte p-lė Lukaše- 
vičiūtė vadovavo susirinkimui.

Iš “Tikybinių Tiesų" komisi
jos raporto kilo gana ilgas dis
kusijos apie artėjančias reko
lekcijas. Kilo klausimai sąryšy
je su rekolekcijų tvarka ir kal
ba. Panelės Ona Tamoševičiūtė 
ir Ona Norkiūtė pasisiūlė nu
vykti j Putnam. Conn.. gegužės 
19 d., pasikalbėti su seselėmis 
apie šį dalyką. Dešimt su vir
šum mergaičių užsirašė vykti į 
rekolekcijas.

Tėvelis Norbutas pranešė apie 
Katalikų Akcijos vasaros kur
sus — “Summer School of Ca- 
tholic Action” ir susirinkusios 
nutarė paaukoti $30.00. jeigu 
atsirastų dvi mergaitės, kurios 
norėtų važiuoti į New Yorką, j 
šiuos kursus.

Panelė Julė Jakavonytė pra
nešė susirinkimui įdomių žinių 
iš Katalikių Moterų Lygos 
(“Women's Catholic League").

Kaip kas metai, šiame susi
rinkime buvo išrinkta nauja so
dalicijos valdyba, būtent: pre
fekte — Alicija B. Alinskaitė, 
vice-prefektė — Birutė Jezuke- 
vičiūtė, raštininkė — Marytė 
Česnulevičiūtė, iždininkė — Da
rata Jonušaitė.

Po rinkimų Tėv. Norbutas 
trumpai dar kalbėjo apie naują 
sodalicijos entuziazmą. kuris 
taip pasireiškė šiame susirinki
me. ir atkalbėjo pabaigos mal
dą.

UORCESTER, MASS.

N.

Aušros Vartų Parapijos 
Sodalicija

Po gegužinių pamaldų susi
rinkimas prasidėjo malda, ku
rią atkalbėjo kunigas K. A. Va- 
sys. Jis apibūdino ir sveikino 
aktores, kurios dalyvavo vaidi
nime. "Piloto Duktė".

Kadangi panelė Balukonytė 
nebuvo susirinkime, panelė Ker- 
šytė ją pavadavo.

Buvo priimtos naujos prenu
meratos plačiai skaitomo Soda
liečių laikraščio ‘Queens Work’.

Rūta Jankauskaitė davė Fe
deracijos raijortą iš praėjusio 
mėnesio. Šį mėnesį dalegatės į 
Federaciją yra Lilija Mankevi- 
čiūtė ir Virginija Daniliūtė.

Gegužės 12 d. Sodalietės priė
mė Šv. Komuniją per šv. mišias 
8 vai., taip norėdamas paminėti 
"Pasaulio Sodalicijos” dieną. 
(Wor!d Sodality Day).

Mūsų gegužinė procesija ir 
Marijos statulos vainikavimas 
buvo trečią valandą. Giedojimui 
vadovavo \Villiam Burdulis. 
Tuojau po procesijos buvo gra
žiai paruoštos vaišės motinoms.

Vainikavimo apeigose prefek
te Veronika I. Jurgelionytė bu
vo gegužės mėn. karalienė. Jos 
palydovės buvusios: Marcelė ir

zas,
aps.

BARTININKAITIS. Petras, 
kilęs iš Gutkaimio km.

BIELINIAI, iš Veikščių km.,

RIŠKUS, Petras, kilęs iš Pur
vaičių km., Plungės vai. Gyv. 
Chicagoje.

RUZGAI, Juozas ir Antanas, 
kilę iš Raistinių km., Tauragnų 
vaisė., Utenos apskr., arba jų 
vaikai.

SADULAI, Juozas ir Edvar
das, iš Pajavonio valsč.

SAKALAUSKAI, Mykolas ir 
Juozas, kilę iš Šeduvos, Panevė
žio apskr.

ŠIDLAUSKAI, Jurgis ir Pra
nas, kilę iš Biržų aps., Gižiūnų 
km.

ŠIMKEVICIUS - Šimkus, Juo
zas. iš Rietavo valsč.

SPAITIS (Spaičius), Alber
tas.

ŠPOKAS (Spack). Aleksas. 
1923 m. gyveno Carbondale, Pa.

STAKNYS, Stanislovas, arba 
jo šeima, iš Palangos. Gyvena 
Chicagoje.

STASIULEVIČIENE
son)
duktė Jono, kilusi iš Veliuonos 
miestelio.

STOČKIENE - Drasutavičiū- 
tė, Stanislava, kilusi iš Telšių, 
gyvena Chicagoje.

STRODOMSKIS. Juozas, gi
męs 1901, sūnus Kajetono, gy
vena Chicagoje.

TARASEVIČIUS, Albinas, 
gyveno Kearny, N. J.

TOLVAIŠIENE, Olė, kilusi iš 
Radiškės km., Tauragės apskr.

TOLVAIŠIENE - Radavičiū- 
tė, Aleksandra.

URBONAS, Aleksandras, sū
nus Baltramiejaus, kilęs iš Dir- 
žionių km., Raseinių apskr.

VILKAI, Juozas ir Pranas, iš 
Radailų km., Gelvonų vals., gy
vena Chicagoje.

VTLUTIS, Petras, sūnus Pet
ro, iš Užpalių miestelio, Utenos 
apskr.

ZABLECKAS, Kostantas, ki
lęs iš Moskabudžių km.. Ketur
valakių valsč.

ŽIOGAS, Vincentas, Lietuvo
je gyvenęs Kulšienių km., Sė
dos valsč.

ADOMAIČIAI. Jonas. Petras 
ir Pranas. Jonas ir Petras gimė 
Kuprių km.. Šiaulių vai., o Pra
nas gimęs Amerikoje.

ADUTAVIČIŪTĖ, (Aduto-’
wicz). Konstancija. vyro pavar- ^ena Chicagoje 
de nežinoma. , BIRK, Jonlas ar Joana, anks

čiau gyveno 49th St. ar Court, 
Cicero, III.

BOTYRIUS, Petras, kilęs iš 
Bajorų km., Vilkaviškio valsč.

DEBULEVIČIUS, Kazys, ir 
Debulevičiūtė, Magdalena, kilę 
iš Naujanėlės km.. Kalvarijos 
vai., Marijampolės apskr.

DORILAS, Jurgis.
km., Šakių. 

Brooklyne.
DRASUTAVIČICTE 

kienė, Stanislava, kilusi 
šių. gyvena Chicagoje.

DUDONIS. Feliksas, 
Stasio, gimęs 1891 m., 
Bostone.

GAIDAMAVIČIUS, 
kilęs iš Švenčionių apskr.

GALVYDIS, Balys, kilęs iš 
Ilčiukų km., Užpalių vai., Ute
nos aps.

GALUBAUSKAS, Juozas, ki
lęs iš Mijaugonių km.. Rietaviš
kio vai.

GERMANAVIČIUS. Julius, 
kilęs iš Krokininkų km., Aly
taus aps.

GINTAUTAS, Petras. 1928 m.' y 
atvyko Amerikon iš Fermos'y 
km.. Subačiaus valsč., Panevė-ĮY 
žio apskr.

JANULIAI. Edvardas ir Al-'Y 
fonsas, kilę iš Miškinių km., Už-! 
palių vai.. Utenos apskr. JŲ

JASILEVIČIUS, Jonas, kilęs & 
iš Virbalio mst., arba jo šeima.

JONIKAS. Juozapas, kilęs iš y 
Antringių km., Pagramančiu y 
parap., Tauragės valsč. Gyvenai y 
Chicagoje. j *|*

JUTELYTĖ. Kazė, iš Vaško- 
nių km., Panevėžio aps. Gyvena 
Chicagoje.

KALIBATAI, Petras ir Pra-i A 
nas. kilę iš Kovarsko. į A

KAMINSKAS, Petras, kilęs iš! A 
Panausupio km., Marijampolės1 
apskr., arba jo šeimos nariai, i y

KARALEVIČIUS, Jonas, ki- y 
lęs iš Mančiūnų km., Alytaus i y 
apskr. Gyveno Scranton, Pa. j?

KAVALIAUSKAS, Pranas. Į y 
KESIUNAS. Ignas, kilęs iš Y 

Stenionių, Pandėlio valsč., gy-jj£ 
vena Chicagoje.

KRAKAUSKAITE,
iš Gutkaimio km.

KREIPAVIČIUS, Juozas, gy
vena New Yorke ar McAdoo, 
Pa.

KUČINSKAI, Juozas ir Vla
das. kilę iš Ruglaičių km., Šilu
vos vai.

KUNCEVIČIUS, Juozas, sū
nus Liudviko, kilęs iš Vabal
ninku. Gyveno Bostone.

LANDIS, Jonas T., gyveno 
Chicagoje.

AMBROZIENĖ - Stonkiūtė. 
Barbora, kilusi iš Pypliškių km., 
Naumiesčio vai.. Tauragės ap
skričio. Gyveno Philadelphijoje.

ANTANA VIČIAI, Karolis ir 
Leontina, kilę iš Akmenės mst., 
Mažeikių aps.. gyvena Boston. 
Mass.

ANTANAVIČIENĖ - Stasiu
levičiūtė. Lilija, duktė Natalijos Žiūriu 
Stilson’ienės.

APULSKLAI, Kazys ar Rai
mundas. Gyvena Chicagoje.

ARNAUSKAS, Juozas, kilęs 
iš Virbalio miesto.

AŠIPAUSKAS. Antanas, ki
lęs iš Moskabudžių km.. Ketur
valakių vai.

BALČAS. Vladas ir jo šeima, 
iš Panendrės vienkiemio, Pane
vėžio valsč., gyveno Boston, 
Mass.

BANAITIS, Tadas, gyveno! 
Pittsburghe. arba jo dukterys.

B ART AŠĮ AI. Baltrus ir Juo-

IN THE SH.ADOV OF STARVATION
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for tbc HTT cMiMrrn of Europe'* ancient rities. Half starvcd and ill- 
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Lucija Meškinytės. Irena ir, 
Marytė Balukonvtės. Irena * 
Keršytė ir Pranė Banionytė. ■ 
Jos nešė kaspinus. Petronėlė' 
Marcįnkaitė nešė pagalvėlę.

Garbės palydovės buvo šios: 
Ona Kuzmickaitė, Irena Sviklai- 
tė, Aldona Pauliukaitė. Marytė 
Kaliūnaitė. Blanche Augustai- 
tytė. Aldona Varaškaitė, Vikto
rija Čiraitė. Elena Kašėtaitė, 
Rita Tamulevičiūtė, Elena ir 
Marija Gvazdauskaitės ir Anta
nina Švedaitė.

Užkandžių ir priėmimo ko-tą 
sudarė šios: Ieva Jezukevičiūtė.

i Elena Gvazdauskaitė. Virginia 
N. Jurgelionytė. Elena Skam- 
rock, Katrė Kudzmaitė. Tam 
komitetui vadovavo Lilija Smol- 
skytė.

Gavome kvietimą iš Lietuvos 
Vyčių dalyvauti U. S. O. šokiuo
se Devens. Buvo taip pat šiame 
susirinkime perskaitytas gautas 
iš Cambridge sodalicijos pakvie
timas į pietus su šokiais.

Dvasios Vado atsiųstieji lapu
kai apie Sodaliečių susivieniji
mą buvo išdalinti visoms susi
rinkimo dalyvėms.

Kunigas Vasys pridėjo $10.00, 
mūsų vardu, prie mūsų surink
tų penkiolikos dolerių. 
$25.00 skiriame “Our 
Building Fondui.”

Per Moterų Sąjungos 
čius patarnavo — Elena
naitė, Pranė ir Elena Kaliūnai- 
tės, Irena ir Rita Keršytės, Lu
cija ir Marcelė Meškinytės, Ele
na Augustinaitytė ir Vera Jur- 
gelionytė. Vera Jurgelionytė.

Šiuos
Ladys

pusry- 
Kati-

kilęs iš 
Gyvena

- Stoč- 
iš Tel-

sūnus
gyveno

Jurgis,

PODOLSKIS, Jonas, kilęs iš 
Virbalio miesto.

POVILAITIS, Petras, kilęs 
iš Krekštėnų km., Alytaus aps.

PRANEVIČIAI (Pranewicz), 
Zigmas ir Edvardas.

PUKAITE, Janina, ir Pūkas, 
Kostas, kilę iš Taujėnų, Ukmer
gės aps.

PUMPUTIS, Antanas, kilęs iš 
Vijuolių km., Šiaulių valsč.

RADAVIČIAI, vardai nežino
mi, gyvena Chicagoje.

RADAVIČIENE, Adolfina, ki-j 
lusi iš Radiškės km., Tauragės 
apsk.

RADAVIČIENE, Zosė.
RADIŠAUSKIENE - Bundzai- 

tė, Marijona, duktė Tamošiaus 
ir Marijonos Bundzų, gimusi 
Šakių apskr., gyveno Pittston, 
Pa.

RADVILAI, Petras ir Ona, ki
lę iš Norvaišių km., Gruzdžių 
valsč.

RASBADAUSKIENE, Zofija, 
kilusi iš Radiškės km., Kalti
nėnų vals., Tauragės apskr.

v
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Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi sku
biai atsiliepti į

Consulate of Lithuania
30 North La Šalie St., 
Chicago, 2, Ilfinois. FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis, Greene, Me.

Labai Naudinga Knyga
•?i

Marija.

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

. 4— -

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas

I
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XX

X
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Pasikalbėjimas Su Neseniai Iš 
Europos Atvykusiu Dr. VI. 

Juodeika
— Kelionė per vandenyną kaštuoja 173 dole
riai. — Prancūzija kryžkelėje. — Apie radikalus 
ir socialistus. — Katalikų vadovaujamas liau
dies sąjūdis laimi darbininkus ir studentiją. — 
Apie naująją prancūzų konstituciją. — Prancū
zija ima persiorrientuoti ir toli nuo Maskvos. — 
Kur žmogus mažiau vertinamas už vokiečio 
dvarininko šunį arba už sovietišką traktorių.

Malonius skaitytojus supa
žindindami su Dr. VI. Juodei
ka galime pranešti, kad tai 
jaunosios kartos, plataus iš
silavinimo lietuvis, aukštuo
sius mokslus ėjęs Lietuvos, 
Prancūzijos, Austrijos uni
versitetuose, disertaciją pa
rašęs apie žemės reformą 
Lietuvoje, o paskutiniu metu 
Lietuvos universitete dėstęs 
jjolitinę ekonomiją.

Dr. VI. Juodeika malonėjo 
atsakyti į patiektus jam 
klausimus, iškeldamas svar
bius paskatinimus tolimesnei 
kovai dėl Lietuvos laisvės ir 
painformuodamas apie padė
tį Lietuvoje bei Prancūzijoje, 
kur jis, prieš atvykdamas į 
U.S.A. buvo kiek ilgiau su
stojęs. Pagerbiant autoriaus 
nuomonę, atsakymai palieka
mi tokie, kaip juos pats auto
rius suformulavo (patiekė). 
Galima tik pastebėti, kad pa
skutiniu metu prancūzų so
cialistai kaskart labiau atšąla 
nuo komunistų ir linksta ben
dradarbiauti su demokrati
nėmis grupėmis, patys būda
mi demokratai. Gi U.S.A. so
cialistai labai griežtai kovoja 
prieš raudonųjų diktatūrą.

Dr. J. Prunskis.
1. Kaip pavyko išgauti lei

dimą įvažiuoti ir kaip 
sekėsi kelionė?

— Įvažiavimo vizą gavau 
bendra tvarka. Aš turiu 
giminių Čikagoje, jie man 
atsiuntė affidavitus ir tuo 
pagelbėjo man atvykti. 
Bet patekti į laivą šian
dien nėra lengva. Matyt, 
visi transportiniai laivai 
užimti demobilizuojamų 
kareivių pervežimu. Rei
kėjo palaukti, nes civilių

asmenų tepriima tik labai 
aprėžtą skaičių ir tai as
menims, turintiems “prio- 
rity”. Šiaip, kelionė buvo 
smagi, didelių audrų nebu
vo. Tiesa, važiavom susis
paudę, kabinoje po 18 žmo
nių. Maistas ant laivo la
bai geras. Kelionė iš Pran
cūzijos vienam suaugu
siam asmeniui šiandien 
kainuoja drauge su pagal
viniu mokesčiu (Head 
Tax) iš viso 173 dol., o 
vaikui ligi 12 metų pusę 
tos sumos.

■ 2. Kokios dabar nuotaikos 
Prancūzijoje?

— Prancūzų tauta šian
dien kryžkelėje: arba lai
kytis savo senų demokra
tinių tradicijų, arba pa
sukti keliu į komunistinę 
diktatūrą. Demokratinės 
partijos jau rodo pavar
gimo ir išsisėmimo ženk
lų, trūksta jiems naujų o- 
balsių, neturi dinamikos. 
Čia reikia paminėti radi
kalus - socialistus, kurių 
beidejiškumas ir aiškių 
principų neturėjimas buvo 
privedęs net prie koalici
jos su komunistais per 
steigiamojo parlamento 
rinkimus pernai rudenį. O 
juk radikalai socialistai 
yra tikrumoje demokrati
nė partija ir, teisingai jo
sios vadas Eduard Herrrot 
ją charakterizavo, kaip 
“ištikimą seną III-ios res
publikos arklį”.

Socialistai yra taip pat 
iš esmės demokratinė par
tija. Bet ji varžydamosi 
radikalumu ir bijodama 
susitepti “reakcijonizmu” 
susidedamą su dešiniomis

DXSkiNiNKXB

Japonijoje vyksta naujas persitvarkymas į demokratišką pusę. Štai pa
veikslą parodo, kad pirmu kartu Japonijos istorijoje ir moterys daly
vaus jų Kongrese, kuris išleidžia valstybinius įstatymus. Čia matome ja
pones moteris susirinkusias pirmam pasitarimui prieš pat jų Kongreso 
posėdžius.

Septintame “Marbles” lenktyniavime, Phila- 
dclphijoje, šį mėnesį, Nancy Raudenbush, šešių 
metų, antro skyriaus mokinė, rūpestingai ritina 
stiklo kamuoliukus, kad išėjus laimėtoja. Jai va
dovauja (coached) jos tėvelis. Tai pavasarinis 
vaikų sportas.

demokratinėmis grupėmis 
ir tuo pačiu nustoti simpa
tijų radikaliosios darbi
ninkijos sluogsniuose, de
dasi su komunistais. So
cialistai yra viena iš di
džiausių parlamento par
tijų ir sudaro 1/3 visų par
lamento narių. Josios va
das Leonas Blumas, žydų 
kilmės, yra nuoširdus de-Į 
mokratas. Socialistai glau-į 
dėsi prie komunistų ir bijo 
pastarųjų akyse pasirody
ti nedemokratais. Kaiku- 
rie jų nori įsiteikti komu
nistams, kad pastarie
siems eventualiai paėmus 
valdžią ir socialistai galė
tų būti pakviesti prie val
diško bliūdo. Bet jie be 
galo naivūs ir baisiai klys
ta: komunistai paėmę val
džią tikriausiai spirs koja 
savo buvusiems talkinin
kams socialistams.

Tiesa, demokratinių par
tijų pusėje yra šiandien iš
sikristalizavęs ir rodo 
daug gajumo, tai Liaudies 
Respublikoniškas Sąjūdis, 
vadovaujamas katalikų i- 
deolcgijos žmonių. Šis są
jūdis per pastaruosius 
steigiamojo parlamento 
rinkimus laimėjo pirmą 
kartą trečią dalį visų par
lamento vietų. Tai moder
niškas sąjūdis, numatęs 
daug radikalių reformų 
krašto ūkio ir socialinia
me gyvenime. Jis nori eiti 
su gyvenimu ir drąsiai at
sakyti į visus momento 
reikalavimus, nežiūrėda
mas ar kam patinka, ar 
nepatinka. Tiesa, konser
vatyvieji ir dešinieji sluog- 
sniai, kurie daug vilčių į jį 
yra sudėję, gali jaustis 
kaip ir apvilti, nes šis de
mokratinis katalikiškas 
sąjūdis orientuojasi la
biau į kairę negu į dešinę. 
Bet už tai jis įgijo didelių 
simpatijų plačios prancū
zų visuomenės, darbininki
jos ir studentijos sluoks
niuose. Jo pasisekimą 
prancūzų tautoje rodo ir 
nesenai įvykęs balsavimas 
dėl konstitucijos projekto. 
Komunistai su socialis
tais, sudarę daugumą stei
giamajame parlamente, 
buvo pasiūlę referendumo 
keliu priimti naują IV-tai 
respublikai konstitucijos 
projektą. Tiesa, projek
tuojamoji konstitucija iš
ėjo ultra demokratinė: 
prezidentas beveik neturi 
jokios galios, — jis tik re
prezentacinė iškamša; vi
sa galia atiduota vienų rū-

v •

ir apavo. Siunčiant mais
tą reikia turėti galvoje, 
kad tremtiniams labiausia 
trūksta riebalų (taukų, la
šinių, sviesto, kondensuo- 

____, ______ , __ -i- t° pieno) ir vitaminų. O 
Keliolika tūkstančių su-, rūbų ir apavo amerikiečiai 
šaudyta ir tik už tą vieną;dar daug turi. Tegul tik 

i nusikaltimą, kad jie buvo • peržiūri savo spintas ir 
patriotai, savo tėvynės ’ 

| mylėtojai, kad jie buvo pa
vyzdingi ūkininkai, darbi
ninkai ir valdininkai. Jūs, 
amerikonai, negalite įsi
vaizduoti nei suprasti tai, 

Į kas įvyko Europoje, kas tuvių skaičius galėtų at- 
dėjosi Jūsų tėvynėje Lie- vykti į JAV, Kanadą, Pie- 
tuvoje. Jūs visą karo metą tų Ameriką ir kt.. kol pa
gyvenote bemaž normaliu; aiškės galimybės grįšti į 
prieškariniu gyvenimu. ■ tėvynę. Reikia mūsų trėm

ėjus nematėte griūvančių tinius gelbėti ir nelaimin- 
miestų, jums neteko ieško- • gos tremtinių dalios, 
ti savo artimųjų tarp su-| JAV lietuviaį d isi.
darkytų lavonų. Jus nema- dėj0 je Lietuvoss^pri. 
tet jvainose rusų ir vokie- klaLlsomybfs parėmimo 
cių koncentracijos stovyk- 1918.19J20 m ir dabar

gali daug padėti Lietuvos 
laimei atgauti. Pirmiau- 

; šiai, tai nuolatos veikti į 
JAV valdžią ir Kongresą, 
kad šioji verstų sovietus 
vykdyti Atlanto Čarterio 
principus, kad sovietų ka- 

i riuomenė ir NKVD būtų 
ištraukti iš Lietuvos fen

ui“ Vokiečio Į toriJ°s- kad ten per lais- 
114/vus demokratinius rinki- 

mus būtų sudaryta gyven- 
kad jūs savo akimis gale- tojų daugumai priimtina 
tumėt pamatyti tą sovie-j v?^zia;. ietu-
tiškos Lietuvos respubli- via! Sa!1 Prisldeti pimgi- 
kos tikrovę! Kad jie iš ten ™ai Prie Lietuvos laisves 
galėtų pas jus atvažiuoti atgavimo. Čia amerikiečiai 
ir pamatyti, kaip jūs lais-1 Letuviai daug padeda, bet 
vai byvenate, gražiai tvar- r.e^_ia . PaZalbž* zymiaĮ 
kotės! Tuomet visi klausi-'18^1 *r. suorganizuoti 
mai savaime išsispręstų, ė Lietuvos Laisves -
nereikėtų aniems gyventi atgavimo Fondą.________
baimėje nuo NKVD (enka
vedistų, — slaptosios poli-i 
cijos agentų), o jums bal

jau nebegrįš. Dešimtys 
tūkstančių išvežta dar
bams į Vokietiją ir dalis jų 
žuvo per bombardavimus, 
o likusieji velka šiandien 
sunkią tremtinių dalią.

ten jose atras dar daug at
liekamų drabužių ir batų, 

j kurie yra baisiai laukiami 
' mūsų tremtinių. Ameri
kiečiai lietuviai turėtų pa
sirūpinti, kad didesnis lie-

faktas matyt bus užgavęs 
prancūzo tautinę ambici
ją ir jis jau pasakė: gana! 
Konstitucijos atmetimo 
faktas rodo, kad prancū- 

prieš šį projektą teko at- zai pradeda pabusti iš te
laikyti, vesti ir laimėti targo miego, kuriuo buvo 
daugiausia * katalikiškam užmigdžiusi labai gausin- 
Liaudies Respublikoniš- ga komunistinė propagan- 
kam Sąjūdžiui. O šis sąju- da. Prancūzai pradeda per- 
dis yra nusistatęs taip pat siorientuoti ir nutolti nuo 
už demokratinę konstitu- Maskvos.
ei ją, bet JAV pavyzdžio, daugiau remti sovietiško- 
kur prezidentas, kaip vyk-, jo imperializmo, kuris ne 
domosios valdžios galva, į mažiau grąso ir patiems 
turi atatinkamą galią. Be į prancūzams.
to, paruoštame (ir pran- Socialistams bendra-

mų parlamentui. Ir vienok 
referendumo ' keliu visa 
tauta pasisakė prieš šį 
konstitucijos projektą. Ir 
visą rinkiminę kampaniją

lose tūkstančių lietuvių, 
kurie atrodė kaip vaikš- 
čicjantieji lavonai.

UŽ GELEŽIN ĖS 
UŽDANGOS

Jūs, laisvėje gyveną, ne
galit suprasti, kad kur tai 

(Lietuvoje dar gali būti ti- 
; ronija, kur žmogus mažiau 
' vertinamas i 
dvarininko šunį arba už 
sovietišką traktorių. O 

i]
tumėt pamatyti tą sovie-

Jie nebenori

cūzų atmestame) konsti-; darbiavimas su komunis- meje del> gręsiančio naujo • 
tucijos projekte nebuvo' tais neišėjo į sveikatą; jie karo. ~4’ ™ 
reikiamai garantuota mo- daug nustojo, o komunis- niekam neleidžia laisvai 
kyklų, iš dalies ir spaudos tai iš to laimėjo. Mat, nuė- Pamatyti žemės rojų ,1 

jo su velniu riešutauti, tai! kur Stalino saule šviečia1 
ne tik riešutų, bet ir tar- (° daugelį stačiai degina), 
bos neteko. Socialistams TaiP Pat niekam neleidžia 
ir jų vadui Leonui Bliu- !ir to “laimingojo sovietis-l 
mui, to mistiškai humaniš-

tucijos projekte nebuvo'tais neišėjo į sveikatą; jie 
reikiamai garantuota mo- <

karo. Bet deja, sovietai

laisvė.

PRANCŪZIJA IMA
PERSIORIENTUOTI

Kyla klausimas, kodėl gi 
prancūzų tauta pasisakė kojo socializmo atstovui ir 
prieš pasiūlytą konstituci- nuoširdžiam demokratui 
jos projektą? Argi jis laikas būtų persiorientuoti 
toks blogas? — Projektas’ir bendradarbiauti su ki- 
nėra pats savyje blogas, f 
Daugiausia pareina nuo 
vykdytojų, kurie ir gerą 
projektą gali iškreipti gy
venimo praktikoje. Pav., 
anglai bemaž neturi rašy
tosios konstitucijos, o vie
nok ten demokratinės tra
dicijos visu griežtumu 
saugojamos. O rusai turi 
demokratiškiausią konsti-į 
tūciją pasaulyje. Kas iš to, 
jei ji lieka tik popieriuje, 
o gyvenimo praktikoje 
siaučia baisiausia diktatū
ra ir tironija, kokios dar 
pasaulio istorija nežino.

Prancūzų konstitucijos 
projektas nebuvo kas tai 
nauja: juk ir Lietuvoje, 
demokratijos laikais par
lamentas turėjo visą galią, 
o prezidentas jokios; par
lamentas susidėjo taip 
pat iš vienų rūmų. Angli
joje taip pat visa galia 
priklauso parlamentui.

Tiesa, prancūzams nusi
bodo valdžios nepastovu
mas, kai III-ios respubli
kos laikais ministrų kabi
netai keisdavosi kas pusę 
metų, o kartais ir kas mė
nesį. Jie nenori tos politi
nės klampynės, jie nori 
pastovumo ir pažangios 
kūrybos. Tačiau prancū
zai nėra įsigeidę kažkokio 
autoritarinio arba prezi
dentinio režimo. Ir jie neiš
sigando konstitucijos pro
jekto kaip tokio, bet jiems 
jau nebepatiko, kad tą 
projektą pasiūlė komunis
tai ir jų

tomis demokrati n ė m i s 
srovėmis.

Aišku, kad komunistams 
nesvarbu, ar konstitucija 
bus labai demokratinė ar 
mažiau demokratinė, nes 

1 galutinis siekimas visvien 
liekas tas pats: tai komu
nistų diktatūra. To tikslo 
siekdami jie šiandien de
dasi su socialistais ir stovi 
už kraštutiniai demokrati
nį konstitucijos projektą. 
Ryt jie gab dėtis taip pat 
su fašistais, jei iš to gali 
turėti naudos. Bet Prancū
zijos komunistai pamatę, 
kad kraštas nuo jų nusisu
ka ir jiems jau nebėra vil
čių ateiti legaliu keliu į 
valdžią, ar jie nebandys 
pagrobti valdžią į savo 
rankas
Prancūzijos visuomenė tai 
jaučia ir dėlto labai susi
rūpinusi.

kojo krašto” niekam iš
vykti į užsienius, nes čia 
buržuazijos kra š t u o s e 
siaučiąs badas, skurdas ir 
visokia anarchija, kaip 
kasdien kala į galvas so-

■ vietiškoji valstybinė pro
paganda. Ir mūsų maža į

' lietuvių tauta atsidūrė už 
geležinės uždangos, už ku- 
rios siaučia baisus tero
ras, už kurios kovoja mū-: 
sų tautiečiai, žūsta nely-Į 
gioje kovoje ir laukia išva-' 
davimo valandos.

■ 4. Kuo JAV lietuviai galė
tų pagelbėti lietuviams 
tremtiniams ir Lietuvos 

laisvei?
> Mūsų tremtiniams trūk-į 
sta maisto bet ypač rūbų •

ATTENTIOV. MENI Been 
uondering whore those suits 
a.e? Here's one on a New 
York City model. The cap- 
tion says something about 
"impressive slacks” and 

"nian-tailored" vest s

smurto keliu ?

3. Ką pergyveno lietuviai 
bolševikų ir vokiečių 

okupacijoje?
Tai begalo platus klausi-, 

mas. Jei surašyti į knygas 
visa tai, ką lietuviai yra 
patyrę per šias dvi okupa
cijas, tai tos knygos ne
tilptų į didžiulę salę. Gais
rai, ašaros ir kraujas ly
dėjo kasdien ir kas naktį 
lietuvių tautą per tuos bai-1 
sius, siaubingus 5 okupa
cijų metus. Ištisi miestai 
ir kaimai paversti į griu
vėsių krūvas. Dešimtys 
tūkstančių išvežta į Sibiro 

batlaižiai. Tas šaltas sritis, iš kurių jie

SEARCHING GARBAGE FOR LEFT-OVERS
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į GIRDĖTI LIETUVIU 
į KOAOMFJOSE ‘4

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS, 
DOMINIKONAS

Dirželio 6 d. YVashington. D. 
C.. J. E. L. J. Shehan. D. D. su
teiks kunigystės šventimus 16 
diakonams, jų tarpe randasi ir 
vienas lietuvis. Alfonsas P. Gai- 
levičius (Gailius).

kramentu ir išklausyti lietuvių 
parapijiečių išpažintis.

Pageidaujama, kad apylinkės 
lietuviai pasinaudotų šia proga 
atlikti savo išpažintį lietuviškai.

Primicijantas yra gimęs Ra
seiniuose. 1918 m. liepos 11 d. 
Pradžios mokyklą ir gimnaziją 
lankė taip pat savo gimtiniame 
mieste. Raseiniuose. Pajutęs 
pašaukimą į dvasinį luomą ir- 
palinkimą būti šv. Dominiko į 
Ordeno nariu įstojo pas domi- ' 
nikonus. 1938 m. Tėv. B. Pau-J 
liukas. O. P. atsiunčia jį į Ame- ■ 
riką. kad atsiektų pasirinktą 
pašaukimą. Pabuvęs trumpa1 
laiką Dominikonų kolegijoje, 
Providence. R. I.. 1939 m. rugp. 
mėn. išvažiuoja į Šv. Rožės do
minikonų naujokyną. Spring- 
field. Ky. Filosofijos ir Teologi
jos kursus studijavo Somerset. 
Ohio. ir YVashington. D. C.

Negalint grįžti Lietuvon kur 
jo brangioji mamytė ir broliu
kai gyvena. Primicijantas savo 
Primicijas turės Naujoj Angli- 
joj. būtent. Cambridge — Šv. 
Panelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo bažnyčioje, kur Tėv.' 
Alfonsas turi giminių. Primici
jos atsibus birželio mėn. 9 d. 
(Į>er Sekmines) 11:30 vai.

Primicijantas yra pasižymė
jęs jaunimo organizacijose. Jau 
Lietuvoje slaptai veikė tarp Ra
seinių ateitininkų būrelio, ne
mažai yra taip pat pasidarbavęs 
tarp "Angelaičių" ir "Pavasa
rininkų" sąjungos. ’ kiek jam 
tuometinės sąlygos tai leido.

Džiaugiamės sulaukę naujo 
dvasios vado. Kristaus darbi
ninko. Sveikiname Tėv. Alf. P. 
Gailevičių ir linkime Dievo pa
laimos jo kilnioje darbuotėje 
tarp savo tautiečių.

I

i

MAYNARD, MASS

LAIRENCE, MASS.
A. f A.

KASTAS VENCIUS

Jau prabėgo kiek laiko kai
mirė šios kolonijos veikėjas ir 

j visiems gerai žinomas Ameri- 
I kos ir Lietuvos patrijotas a. a. 
| Kastas Vencius.

A. a. Kastas Vencius, gimęs 
Laponių kaime. Lietuvoje 2 d. 
vasario. 1883 m., baigęs vals
čiaus pradinę mokyklą ir Tra
kų keturių klasių ėidurinę mo
kyklą. Atvyko į Ameriką 1900 

i m. ir gvveno Haverhill. Mass. 
iki 1925. Nuo 1925 m. iki mir
ties 21 d. balandžio šių metų 
gyveno Lawrence. Mass. A. a.
K. Vencius turėjo apdraudos ir 
laivakorčių agentūrą apie 10 
metų. Buvo vienas gerai žino-

vadas katalikiškame ir 
tautiškame veikime. Jis buvo A.
L. R.K. Susivienvmo kuopos raš
tininku per 20 m., taip pat Su-* 
sivienymo Centro kasos globė
ju ir apskričio iždininku; buvo 
pirmininku Šv. Vincento de 
Paulio draugijos Šv. Pranciš
kaus parapijoje, kurią jis suor
ganizavo. Taip pat buvo A. L. 
R. K. Federacijos skyriaus pir
mininku nuo pirmųjų dienų iki 
mirties: raštininku Šv. Kazi
miero paš. draugijos. įvairiose 
valdybose Šv. Vardo draugijos, 
finansų rašt. LDS kp.

Jis buvo organizatorium Šv. 
Elžbietos paš. draugijos. Šv. 
Kazimiero paš. draugijos Ha
verhill. Mass. ir D. L. K. Gedi
mino klūbo Haverhill, Mass. 
A. a. Vencius daug dirbo ir sie
lojosi dėl Lietuvos laisvės atga
vimo. ir daug aukojo Lietuvos 
reikalams. Šv. Pranciškaus par.

jojo būdą ii’ neklysiu pasakęs, 
kad Kastas buvo ramaus būdo, 
veikdavo plačiai apmąstęs, nie
ko neužgaudavo. Dauguma lie
tuvių kreipdavosi pas jį su įvai
riais reikalais, kuriems malonei 
patarnaudavo. A. a. Vencius 
nuo pirmųjų dienų įžengimo į 

Išį VVashington’o kraštą nenuil- 
I štamai dirbo įvairiuose reika
luose. tarp kurių ir LDS. Jis 
buvo kuopos fin. rašt. per ilgus 
metus, galima sakyti nuo pat 
kuopos įsikūrimo, dalyvauda
mas apskričių ir seimų posė
džiuose. Yra buvęs “Darbinin
ko“ administratorium. A. a. 
Kastas buvo tokiu, kurių buvo 
ir bus sunku surast, kuris ga- 

, lėtų jojo vietą užpildyt.
A. a. Kastas Vencius paliko 

dideliame nuliūdime žmoną Liu
dviką ir sūnų Praną, seserį Mi
kaliną Černiauskienę Lynn, | 
Mass. Laidotuvės įvyko trečia
dienį. 23 d. balandžio su iškil
mingomis šv. mišiomis iš Šv. 
Pranciškaus par. bažnyčios. Pa
laidotas Šv. Patriko kapuose, 
Haverhill. Mass.. kur jojo pir
moji žmonelė ilsisi.

A. a. Kastai, netikėtai širdies 
liga perbloškė tave ir apleidai 
šį ašarų pasaulį. Troškai pama
tyt dar laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą, dėl kurios daug dirbai, 
tačiau Dievas pašaukė tave. 
Todėl lai būna tau lengva Wa- 
shington'o žemelė, o tavo vėlei 
amžinoji šviesa lai šviečia.

F. A. Krancevičius.

WORCESTER, MASS.

Gegužės 12 d., Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj labai iškilmin
gai buvo paminėta Motinos Die
na. Ryte Moterų Sąjungos 5 kp. 
ir Choristai bendrai priėmė šv. 

! Komuniją. Atitinkamą pamoks
lą pasakė kun. M. Tamulevičius 
Laike šv. mišių solo giedojo p. 
Ona Graičiūtienė.

Kun. Adomas Morkūnas, MIC. 
atnašavo šv. mišias. Po mišių
—

choras su savo motinėlėmis tu
rėjo bendrus pusryčius.

Tą pačią dieną po pietų įvyko 
graži programa motinas pa
gerbti. Programos vedėja p. A- 
nelė Thompson pasveikiao visus 
dalyvius ir supažindino su tos 
dienos reikšme. Pirmininkė p. 
Genovaitė Kaneb parašė ir di
rigavo vaidinimą. Solo dainavo 
p. Anelė Thompson. pp. Joana 
Sipavičiūtė ir Mildrida Lekets- 
kienė pašoka suktinį. Vaikučių 
grupė pasveikino mamytes.

Komediją “Prie Autobuso 
Stoties” parašė Julia Mack ir 
kartu su p. Matilda Pauliuko- 
niene suvaidino. Juodvi prijuo
kino publiką iki ašarų.

Septintos gentkartės motinos 
gyvenimą parašė p. G. Kaneb 
ir suvaidino M. A. Žemaitytė, 
Domilė Adamskienė, Anelė Mo
lienė, Joana Sipavičienė, Mar
celė Vaitekūnienė ir Ona Sida
brienė. Taipgi vaidino ir daina
vo Angelė Tamulionienė, Ona 
Graičaitienė, Mildred Lekeckie- 
nė.

Turiningas kalbas pasakė p. 
M. Delionienė, kleb. kun. A. 
Petraitis, adv. A. Mileris, p. V. 
Liutkienė.

Labai gražiai suvaidino verti
mus ir taip gi p. Marijona Že
maitienė sudainavo solo. Solo 
smuiką grojo p. G. Kaneb. Pro
grama užbaigta Lietuvos him
nu.

Choro grupę sudarė šios po
nios: M. Pauliukonienė, B. Si- 
korienė, O. Graičaitienė, J. 
Mack, A. Tamulionienė, B. Lau- 
kenner, M. Weiksner, D. Adam
skienė. O. Pallys. Margarieta 
Žemaitienė negalėjo dalyvauti 
iš priežasties ligos. Pianu akom
panavo p. Matilda Milerienė.

Mes džiaugiamės jaunomis 
veikėjomis, nes visos labai ge
rai pasirodė.

Rengėjos dėkingos visiems už 
prielankumą, taipgi Hudsono 
Sąjungietėms ir 69 kp. narėms 
ir visiems svečiams už atsilan
kymą. Sudavija.

1JLIUI
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MALONUS LIETUVI,
Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio IJetuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CfiLfcS FUNDATORIUM
Naujame šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Stacijos 
Sakykla 
Suolai

Didysis altorius 
Du šoniniai altoriai 
Vargonai 
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCISUAN FATHERSMaunt St. Francis Greene, Maine

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTJ” leidžia Amerikos didžiau- 

da jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mčnesj gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS“ rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite jdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir įauniems

“VYTJ” redaguoja Įžymus ir paty- 
[ ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
į “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos laimimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska'tytų 

■ Visi skaitykime “VYTJ!
“VYTIES"^

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

Kaip nelaimingas tas, kurs 
tebus mylėjęs tik kūnus, formas 
ir išvaizdas! Visa tai jam atims 
mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi
sada surasite. V. Hugo.

~ By Fr»wn Ain»worth

i
HEW HAVEN.CONM.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS
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Penktadienį, birželio 7 d.. 7:30 
vai. vakare, kun. Jonas Berną- bažnyčioje per 16 metų buvo 
tonis. Šv. Pranciškaus parapi
jos. Lawrence. vikaras atvyks 
į Šv. Brigytos bažnyčią. May- 
nard. Mass.. pasakyti pamoks
lą. suteikti Palaiminimą Šv. Sa-‘ todėl ir galėjau gerai patyrt klubų, jų tarpe

“usher'u" ir kiekvieną sekma
dienį savo pareigas atlikdavo. 
Šį straipsnelį rašančiam su p. 
Venciu teko darbuotis kartu.

Rastenis Vėl Kandidatas į Md. Seimą

Jį Indorsavo Kitataučiai Ir Lietuviai Demokratai 
Baltimore Sun Gerai Atsiliepė

BALTIMORE. MD. — Adv.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatorn geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKfS. Namu Tel Drdhnm

IDEAL PHARMACY
(Lietuviška Vaistinė)

29 Kelly Sųuare 
(Vernon Sęuare) 

VVorcester, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palengvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistus, kurie yra nuoširdžiai pa
gaminami Lietuviškoje vaistinėje.

Mūsų patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
gėrimų ir led’.i. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais, kad pažintis su
stiprinti.

Savininkas -
Vytautas Skrinska, B. S. 

Reg. Pharm. i
■i

Pertraukoje buvo rinkliava. 
Aukojo šie: po $1 — M. Lukas,
O. Einorienė, E. Ragauskienė, 
E. Šukienė, O. Ventckuvienė, A. 
Strutinskienė, M. Padalskienė,
P. Skirkienė, M. Marcinkevičie
nė, A. Žukauskienė, A. Klimai- 
tis, A. Stanišauskas, J. Januš
kienė, A. Praisienė, O. Masule- 
vičienė, P. Remeika, Ig. Stru-

jtinskas, F. Raulis, A. Sapiega, 
■ K. Rudis, F. Kalpokas, S. Ski- 
j kas, S. Juškevičius, F. Žilaitis,
J. Račiukaitis, A. Gustas, J. 

jMinalga, A. Skirka, A. Maroza, 
' O. Mačiukaitienė. Padengus iš- 
j laidas pasiųsta Tarybai $50.00.

Šias prakalbas rengė Bridge- 
porte Lietuvių Tarybos vietinis 
skyrius. Vadovavo A. Stanišau
skas. Aukas rinko: A. Višniaus- 
kienė, O. Mačiukaitienė, J. Sta- 
nislauskas, A. Klimaitis.

i Tarybos skyrius dėkoja kleb. 
kun. J. Kazlauskui už pagarsi- 

inimą bažnyčioje, ir už svetainę.
O.

Mūsų Lietuvaites Susidomėjo 
Moterų Sąjunga

Teko pastebėti, kad kiekvieną 
dieną randasi jaunų merginų ir 
moterų, kurios mūsų parapijoj 
pradeda labai susidomėti Mote
rų Sąjungos organizacija ir a- 
pie ją klausinėja, norėdamos' 
plačiau susipažinti ir tapti jos! 
narėmis. Nieko stebėtino, kad j 
mūsų gerbs parapijietės intere
suojasi Moterų Sąjunga, nes tai 
yra viena iš pavyzdingiausių 
organizacijų šioje išeivijos ša-j 
lyje, kuri rūpinasi katalikių 
moterų reikalais, teikdama pa
šalpą ligoje, skleisdama apšvie- 
tą ir susipratimą savo narių 
tarpe; teikdama pomirtinę ne
laimei ištikus.

Moterų Sąjungos 33 kuopoj 
yra susispietusios mūsų para
pijos geros veikėjos, kurios 
kviečia ir visas moteris ir mer
ginas, kurios dar nepriklauso 
prie Moterų Sąjungos, prisira
šyti, nes šiuo tarpu eina naujų 

l narių vajus ir tokiu būdu ne-

Y ou are 
much trouble _ _ _
sugar this season as I am. What 
little sugar I have had to spare, 
I’ve u sėd in making jells. The 
cther day as I poured paraffin wax 
over the top of a jar, I began 
thinking what an important role 
this product plays in conserving 
food.

Waxed paper, especially, is an 
indispensable kitchen helper. And 
do you know that waxed paper is 
made by a procesą in which thin 
sheets of paper are dipped in 
melted paraffin similar to that 
which you and I ūse on top of jams 
and jellies? When we wrap foods 
in waxed paper, we are assured of 
freshness in all our foods — just 
as the paraffin preserves and pro- 
tects our jells.

We housewives can make waxed 
paper do a double job in our 
nomes. By reclosing our bread 
wrappers, cereals, crackers and 
other foods in their original waxed 
paper wrappings — and by using 
waxed paper to keep left-overs 
fresh — such as sandwiches, meats, 
f raita and vegetables — we are 
saving food and money for our- 
selves. And we are helping to 
release more food to feed the 
starving people of Europe, as areli.

One alert housewife made the 
remark that, “Waxed paper pays 
for itself in the food it savęs.” 
And, I believe, if we think about 
it, ve will all agree with her. The 
roll of waxed paper in your 
kitchen, for example, savęs you 
many dollars’ vvorth of food that 
vrould ordinarily spoil without this 
protection. No vonder housewives 
»ay, “Waxed paper pays for itself.”

probably having as 
getting car.ning

karnai atsiliepė:

NADAS RASTENIS
“The second... incumbent is 

NADAS RASTENIS, a self- 
made man in every sense of the! 
word. Born L 
only had seven weeks of school- 

i ing before his father’s illness 
t necessitated his helping on the 
| family farm. He came to New 
! Hampshire at the age of 20 and 
1 entered the Army in time for 
; the first World War.
I “Disabled during the war, the 
į Army gavę him a chance to 

, Į educate himself, and in four 
and a half years he completed 
sixteen years of school work, 
going through high school and! 
law school. Coming to Balti
more in 1924, he was admitted 
to practice the following year 
and has been a practicing attor- 
ney ever since. He is married 
and lives at 318 Hollins Street. 
He was appeal agent for his lo
cal draft board during the war 
and eamed a medal for his serv- 
ices. Lond a friend of Attomey 
General Curran, he was first 
elected to the House in 1942 as 
one of the coalition candidates”. 

Baltimorės miesto šeštam dis- 
trikte rinkimų kampanijos va
dais yra vyriausias, trafiko tei- 

Joseph M. Wyatt ir Carl

I

Baltimore Evening Sun apra- 
Nadas Rastenis vėl kandidatuo- šinėjo visų Baltimoriečių mies- 
ja demokratų tikietu į Marylan- to kandidatų į legislatūrą kvali- 

i do Atstovų Rūmus. Jo kandida- fikacijas. Apie adv. Rastenį se- 
tūrą indorsavo The Original De- 
mocratic Organization of the 

i Sixth Legislative District of 
Baltimore City. organizacija 
susidedanti iš daug demokratiš- 

ir Lietuvių
Demokratų Klubas. Gi gegužės 
20. taip pat indorsavo ir Mote
rų Demokračių Klubai šeštam 
distrikte.

Adv. Rastenis kandidatuoja 
Lane tikietu. Minėtos organiza
cijos ir Lietuvių Demokratų ■ 
Klubas remia sekantį tikietą. 1 

William Preston Lane. guber- 
natorium.

James J. Lacy, Valstybės
I Kontrolierium.

Hali Hammond. Valstybės Ge
neral iu Advokatu.

Lane yra pirmo pasaulinio ka
ro karys, buvęs valstybės gene- 
raliu advokatu laike gubernato
riaus Ritchie administracijos, 
rimtas ir gilaus proto vyras, 
Lacy ir Hammond irgi gabūs ir 
populiarūs vyrai.

Dabartinį gubernatorių, Her- 
bert R. O’Connor, U. S. senato- 

' rium. Jis yra geras Lietuvos 
draugas. U. S. Senate jis užtars 
Lietuvą.

Kandidatų demokratų tikietu 
į atstovų būtą (house of dele
gates) iš šešto distrikto yra 23, 
bet reikia balsuoti tik už 6. 
Viršminėtos organizacijos re
mia, alfabetiškai rašant, seka
mus:

Thomas P. Fallon; Leroy Fre- 
derick; Charles C. Griffin; 
Henry D. G rūbe; George H. 
Miller; Nadas Rastenis.

vci y ui uite;
in Lithuania. bei™11“ mokSti įst0J‘n’0 mokes-

ties.

I

sėjas, 
Gail.

Stasys <1. Y’anų šas,
18 Wardo Vadas

“Mūsų laikais reikalin
gesni tiesos apgynėjai su 
plunksna, negu tiesos skel
bėjai sakykloje”— (Pijus 
IX).

Šv. Kazimiero Parapijos 
Moterų Guild 

šios parapijos jaunų moterų 
guild išrinko valdybą, kuri per 
metus vairuos šios grupelės rei
kalus. Pirmininkė Alena Case; 
pagelbininkė Esttele Zavors- 
kienė; Kostancija Rutlege, raš
tininkė; iždininkė p. Gedrimie- 
nė, Jr.

Linkėtina jaunoms mūsų pa
rapijos moterims ir merginoms 
nuveikti naudingus darbus. M.

BRID6EP0RT, CONN.
Gegužės 13 įvyko prakalbos. 

Kalbėjo mok. Jurgis Savaitis, 
kuris šių metų pradžioje atvyko 
į Ameriką. Kalba buvo tikrai 
įdomi. Daug naujo sužinojo iš 
Lietuvos ir iš pabėgėlių Vokie
tijoje ir kitur. Buvo daug klau
simų ir labai rimtai kalbėtojas 
visiems atsakynėjo.

irVirš minėtos organizacijos 
jų vadai, paskyrė realtorių, Sta
sį J. Yanušą, Lietuvių Demo-

kratų Klūbo Prezidentą, 18-to 
Wardo vedėju. Tai svarbi vieta. 
Stasys yra gabus vyras. Apie jį 
siejasi daug suaugusių ir jauni
mo. Jis atliks savo pareigas 
kuopilniausiai.

Nominaciniai rinkimai Mary- 
lando valstybėje įvyks birželio 
24-tą. Demokratas.

Vaikų draugijėlės nariai New Yorke, prisi
nešu juodžemio ant viršaus namo stogo, rengiasi 
sodinti ridikėlius, ir kitas daržoves.

X
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REIKALINGAS

Exp. Buffer on Brass and 
Copper

Gera alga, pastovus darbas.
TREMONT-OLD COLONY 

PLATING CO.
ŠOU 3784

135 Okl Colony Avė., So. Boston

Oatmeal Macaroons
When the children come running home from school or play, give them 
glasses of milk and crispy, crunchy Oatmeal Macaroons. Filled with 
vhojesome, rich raisins, dates and nuts, these oatmeal cookies stay 
fresh for days. Grovvnups, too, likę delicious cookies—so keep plenty on 
hand to serve wben neighbors calL
l’se plentiful oato—Save precious Wheat!... No fuss to make—ūse the 
new emergency flour or standard all-purpose flour, and just drop dough 
by teaspoonfufs on cookie sheet. The cookies flatten as they bake. Here’s 
your favorite cookie recipe! Clip it for keeps.

• • • 9

VIETINEStlNIOS
Pir T T T T* C C Žmonių meldėsi pilna bažnyčia. 

X IN kJ X C O vaj r j g Arkivyskupas

Richard J. Cushing, D. D., su-
Aukos. Parapijos salės taisai šimtui Sutvirtinimo Sa-, Birž. 6 d., 

surinkta bažnyčioje $88.08, Gy- ^ramentą. Iškilmių bėgyje pui- klausomos
«-L-a T? Ai o iic neri *io o 11 ir O _ • • . • . « • . • . __

Birželio 5 d., 8 v. r., Šv. Pet
ro par. bažnyčioje bus gieda
mos iškilmingos metinės egzek
vijos ir mišios už Kazimiero 
Budreckio vėlę.

Vakare, bus laikomos Šv. Te
resės novenos, birželio mėnesio 
ir Sodaliečių pamaldos.

vojo Rožančiaus Draugija auka- giedojo artistas Viktoras 
vo $4, Ona Brown-Petkienė $5, Benderis, 
piano mokinių parengime su
rinkta $12.41.

So. Bostono lietuvių, liepos 4
d., minėjimui Tretininkų Broli
ja aukavo $10.

Bažnyčios taisai aukavo Pran
ciška - Petras Džervai $100, 
Amžinojo Rožanč.aus draugija 
$50, N.N. $50, Ona-Kazys Pike
liai $25, Juzefina Petraitienė

11:30 vai. ryte kun. Albertas 
Abračinskas surišo amžinu 
moterystės mazgu Bronislovą 
Jakunską su Pranciška Dvarec
kaite, gyv. 100 G St., 3 v. p.p. 
apsivedė Vincas Malinauskas 
su Pranciška Žitkevičiūte, gyv. 
377 Broadvvay, So. Boston.

Birž. 2 d., Vincentas Malinau- 
$25, Jonas Baltušis (Baltis) $5, §kas apsivedė su Aniele Notri- 
Ona Brown-Petkienė $4, Pranas majte, 21 W. Broadvvay. 
Lingis $2. Ačiū!

Gegužės 30 d. mišiose lankėsi

vo valdžios, neturi laisvės ir ne
priklausomybės. Lietuvą apiplė
šė Vokietijos naciai ir sovietų 
Rusijos komunistai. Sovietų Ru
sijos raudonoji armija, grįžus į 
Lietuvą, paleido į darbą savo 
agentus, kurie viską atėmė iš 
Lietuvos gyventojų ir juos pa
darė ubagais.

Sovietų Rusijos agentas Bim
ba sako, kad Lietuvoje labiau
sia trūksta drabužių ir batų, bet 
jis neturi drąsos prašyti ame
rikiečių lietuvių tų daiktų, nes' 
gerai žino, kad lietuviai jų ne- j 
gauna. Jis pats yra rašęs, kad 
jo vadovaujamo komiteto pa
siųsti siuntiniai nepasiekė Lie
tuvos. Tiesa, jis sugrįžęs pasa
koja, kad jam būnant Lietuvo
je tie siuntiniai buvo surasti 
Rusijoje ir atgabenti į Lietuvą. 
Bet tik jam “būnant Lietuvo
je”. Ar Amerikos lietuviai gali 
tikėti Bimbos pasakojimams? 
Aišku, kad ne. Bimbos pasako
jimas yra tik sovietų Rusijos 
propaganda. Jis kalba taip, 
kaip jam yra įsakyta kalbėti.

Beje. Bimba ir kiti sovietų 
Rusijos agentai plačiai skelbia, 
kad jo prakalbose surenka tūk
stančius dolerių. Taip, viešai su
renka, bet aukotojų skaičius y- 
ra labai mažas. Bolševikai yra 
labai gerai išsilavinę aukų rin
kime. Bolševikai renka, bolševi
kai aukoja ir bolševikai tas 
“aukas” suskaito. Gali būti ant 
savo meškerės pagauna vieną 
kitą žuvelę. Bet jeigu jie ir tik
rai tiek surinktų, kiek skelbia, 
tai mums lietuviams yra aiškus 
įrodymas ant kiek jie yra kerš
tingi savo tėvynei Lietuvai ir 
savo tautai. Jie dirba ir aukoja 
Rusijai. Bet Lietuvai? Jie jos 
išsižada. Jie visą laiką dirbo ir 
dirba prieš Lietuvą. Lietuviai, 
kurie dėl Lietuvos laisvės dirba 
ir aukoja, labai gerai ži
no. kad yra parsidavėlių, kurie 
už Judo graši parduoda savo 
brolius. Jų buvo laike pirmojo 
pasaulinio karo, po karo, laike
antrojo pasaulinio karo ir jų į 
yra dabar. Vienas tokių yra 
Bimba, kuris išsižada savo tė
vynės. savo brolių ir dirba prieš 
savo tautą, prieš savo brolius, 
kurie yra toje pačioje vergijoje. 
Jis. kaip ir kiti. žino, kad tai y- 
ra vergija, bet neapykanta, ker
štas ir duonos pluta sulaiko 
juos nuo tiesos.

Renkamos aukos neva Vil
niaus vėžio ligos institutui taip 
pat eina Rusijos organizacijai. 
Būkime teisingi, kad šiais lai
kais Lietuvą ėda komunizmo 
vėžio liga. Mes turime prieš tą 
ligą kovoti. Tačiau, Bimbos vei
kla yra tik tos ligos praplėti
mas. Visiems yra žinoma, kad 
Amerikoje ir kituose kraštuose 
išleidžiama milijonai dolerių vė
žio ligos tyrinėjimui. Mes, lietu
viai turime gelbėti savuosius 
nuo bolševizmo vėžio ligos. Iš- 
gelbėkime ir apsaugokime Lie
tuvą nuo bolševizmo ligos, o ji 
pati apsisaugos nuo kitų ligų.

Maldos Apaštalavimo 
svarbus susirinkimas.

d., yra pasninkas —

4 vai. p.p., bus 
vaikų išpažintys, 

prieš pirmą mėnesio penktadie
nį ir bus laikomos Marijos Vai
kelių draugijos pamaldos.

Vakare bus klausomos suau
gusiųjų išpažintys.

Birž. 7 d., po Sv. Valandai bus 
laikomos 
draugijos

I

Birž. 8
Sekminių Vigilija. Dienos reikš
mingos pamaldos prasidės 8 v. 
ryte.

Gegužės 30 d. mišiose lankėsi 3 vai. p.p., bažnytinėje salėje, 
daug žmonių, ir ėjo prie sakra- įvyko ir pavyko muzikali prog- 
mentų j ramėlė vadinama Ricital. Prog-

3 vai. p. p., prasidėjo ir tęsėsi ramą išpildė mokytojos Sesers 
iki vakarui gegužinė, vadovybė
je Dramos ratelio. Būriai senų Į 
ir jaunų praleido linksmai lais-j 
vą pusdienį.

4 v. p. p., apsivedė Walter E. 
Kaulbfliesch su Marijona Vais- 
bergaite, gyv. 141 M St.

Inkarnato^ piano mokiniai. Ka
dangi šių mokinių yra labai 
daug, tik poros desetkų parink
tų tedalyvavo šiame parengime. 
Poną mergaičių parinko aukų 
salės taisai $12.41.

Laukiame Tikimės,
kad, Sekminėms kun. Dr. K. Ur
bonavičius parveš mums įžymų 
svetį kun. Dr. Juozapą Vaitke
vičių, MIC., Generalį TT. Mari
jonų sekretorių, ką tik atvyku
sį iš Romos. Tikimės, kad Tėvas 
Daktaras pasakys pamokslą 9 
vai. ryte, 10 vai. r. ir kalbelę 
prieš Minstrel Show.

Oatmeal Macaroons
1 egg, unbeaten

1 cup sifted emergency Ho 
purpose flour 

% teaspoon soda 
1 cup rolled oats

% cup och raisins, chopped datos, and nuts

Birželio 1 d., 8 vai. ryte, Tė
vas Pranas Jakimavičius, S. J., 
atlaikė šliūbines- šv. mišias ir 
suteikė moterystės Sakramen
tą savo ex-kareiviui broliui Jo
nui ir Justinai Leščinskaitei.

DAKTARAI

TeL TROvbridga 6330

J. Repshfc, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARP STREET

Kampai Inman arti Centrai 8q
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Offlca Tai. So. Boston 0648

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mate.

TeL Parkway 1233-W

Išvažiavo. Geg. 28 d., Tėvas 
Vladas Jeskevičius, S. J., pa
viešėjęs savaitę pas South Bos
toniečius ir Dorchesteriečius, iš
vyko į Montreal, Que., tęsti stu
dijas reikalingas gavimui dak
tarato. Tėvas Jeskevičius ruo
šiasi mokytojauti universitete.

Geg. 29 d., Tėvas Pranas Auk
štikalnis, S. J., atlankęs savo 
sergantį tėvą ir apsirūpinęs 
laikraščio “žvaigždės” reikalais, 
išvažiavo darbuotis New Yorko 
apylinkėn.

Birželio 3 d., kun. Dr. K. Ur
bonavičius išvažiavo Thompso- 
nan, į Kmituvą vasaroti. Dak
taras per vasarą grįsta So. Bos
tonan su sekmadiene pagelba.

Tėvas Pranas Jakimavičius, 
S. J., taip pat grįžo namo, mo
kytojauti.

Susirgo. Kun. Alberto Abra- 
činsko tėvelis Mykolas sunega- 
lėjo. Geg. 31 d., jis tapo nuvež
tas Brocktono miesto ligoninėn. 
Kun. Albertas jį dažnai lanko 
ir meldžiasi jo gerovei. Mes visi 
pasimelskime ligonio naudai.

Ir kunigo P. J. Juškaičio bro
lienė Stanislava, Petro Juškai
čio žmona, guli minėtoje ligoni
nėje po operacijai. Nesigailėki
me ligoniams maldų.

Ekstra! Ekstra! Vyčiai atkar
toja Minstrel Show!

Geg. 26 d., Vyčiai ir parapi
jos jaunuomenė sėkmingai per
statė Minstrel Show, didžiulėje 
So. Bostono High School salėje. 
Žmonės pageidavo, kad Minstrel 
Show būtų antrą kartą kur per
statomas. Vyčiai ieškojo salės 
tam perstatymui. Gavo tik 
bažnytinę salę, W. 5th St., So.1 
Bostone. Čia ir bus pakartoja
mas Minstrel Show, kitą 
madienį, birž. 9 d., 7 v. v.

. _?_fnoon salt 
leaspoon čir. namon 
t.c.<poon vanilla 
tablespoon molasses

x cupiHipar

Ccmbine Spry, salt, cinnamon, vanilla, molasses, sugar, and egg, and 
beat thoroughly. Sift flour with soda. Add to finst mixture; mix weil. 
Add remaimng ingredients and mix. Drop by teaspoonfuls on.Spry- 
coated baking sheets. Bake in moderato oven (350°F.) JO-15 minutes. 
Makea 4 dozen

sek-

Liet. Piliečių Dr-įa Pagerbė 
Savo Pirmininką

Casper's Beauly Salon
JEWELRY and GIFTS
738 & 740 E. Broadway

SO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU 4645
N J

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

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

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

r
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

PARSIDUODA pigiai 8-nių 
šeimynų namas ant kampo 
Ames ir North Montello gatvių, 
Montello, Mass. Kambariai la
bai šviesūs, visi moderniški įtai
symai, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Taipgi prie šio namo parsi
duoda ir 5 kambarių namas su 
gražiu daržu. Namas turi steam 
heat ir kitus parankumus. No
rinčiam lengviau pragyventi ir 
turėti nuolatinių įeigų, pasinau
dokite proga, pasipilkite siūlo
mą namą. Kreipkitės pas: — 

ONAOKSIENŽ,
36 Ames St, Montello, Mass.

TeL Brockton 9859-M
(18)

REIKALINGA moterys po
pietiniam - naktiniam šiltai 
dirbti kaipo pakuotojos.

Iš pradžių mokama 75%c. i 
valandą. Patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite:

THE AMERICAN SUGAR 
REF1NING COMPANY, 

47 Granite 81,
So. Boston, Mass.

(28-3-7-10)p. A. J. Namaksy, draugijos ir 
rengimo kom. iždininkas. įteikė 
p. Grigaliui atminčiai nuo visų 
dalyvių dovanėlę — portfelį. 
Baigiant vakarą, atsilankė ir J. 
E. gub. M. J. Tobin, atsiprašy
damas, kad negalėjo ankščiau 
atsilankyti. Tą dieną guberna
torius šventė savo gimtadienį, 
Dr. J. Antanėliui vadovaujant, 
sudainuota ilgiausių metų. Da- 

> lyvavo keli svetimtaučiai lietu- 
jvių draugai.
i Šia proga ir aš noriu išreikšti 
' sveikinimus Tamstai, advokate, 
ir žmonelei, i
laimės ir sveikatos, kad dar

i daug metų galėtum darbuotis 
mūsų tarpe ir tėvų žemės Lie-; 
tuvos naudai, kad trumpoje at
eityje gautum už savo darbą 
užmokestį, matant laisvą nepri
klausomą Lietuvą. Draugas.

Gegužės 22 d. puošnioje Bos
ton City Club salėje susirinko 
apie 130 adv. Jono J. Grigaliaus 
draugų, kad jį pagerbus. Pager
bimo tikslas dvejopas, būtent, 
kad Jonas yra gavęs gubernato
riaus Maurice J. Tobin paskyri
mą į Metropolitan District Com- 
mission, o antra, kad Jonas sėk
mingai pirmininkauja Lietuvių 
Piliečių draugijai jau penkti 
metai.

Nebuvo tokio parengimo bei 
svarbesnio lietuviško darbo, 
kad Jonas nebūtų prisidėjęs sa
vo gabumais bei darbu, p. Gri
galius yra Am. Liet. Tarybos 
narys ir Mass. Suvienytų Klūbų 
sekretorius, todėl dalyvavo klū
bų pirmininkai bei atstovai iš 
įvairių lietuvių kolonijų. Repre
zentacijos buvo iš Worcester, 
Lowell, Lawrence, Brockton, 
Nonvood. Cambridge ir kitų 
lietuvių kolonijų.

Programą pradėjo šio paren
gimo sumanytojas p. S. Moc
kus, paaiškindamas šio bankie- 

i to tikslą, nušviesdamas Jono 
atliktus darbus lietuvybės ir 
mūsų draugijos naudai, persta- 
tydamas kun. A. Abračinską 
Šv. Petro Lietuvių Parapijos at
stovą, sukalbėti maldą. Po to p. 
S. Mockus tolimesnę vakaro ei
gą perdavė So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos vice-pirm. adv. 
Juozui Cūniui, šio bankieto ren
gimo komiteto pirmininkui. 
Adv. Juozas savo užduotį atli
ko kuopuikiausiai, perstatyda- 
mas visą eilę kalbėtojų. Kalbė- 

{tojai savo sveikinimus išreiškė 
I trumpoje formoje, tokiu būdu 
vedėjas daug sveikintojų galėjo 

I 
I 

I

!

trumpu laiku, to- 
komisija per tą 
negalėjo visų pa
buvo tokių, kurie

iššaukti.
Šis pagerbimo bankietas buvo 

ruoštas labai 
dėl rengimo 
trumpą laiką 
matyti ir gal

l norėjo dalyvauti, bet prie ge- 
j riaušių norų visų negalėjom su-
'kviesti, us tai labai aUipra^om.

likvidaciją - naikinimą, tokie 
Maskvos agentėliai kaip Bimba 
ir jų spauda bando užglostyti 
pateisinti, kad naikinami tik 
kriminalistai. Sulig jų, jei tu e- 
si susipratęs lietuvis ir nenori 
maskolių vergijoje būti, tai esi 
“kriminalistas”, “fašistas” ir 
“liaudies priešas”, kuris turi 
būti “likviduotas”. A.

Bimba Naujoje Anglijoje
Šiomis dienomis Naujos Ang- 

I lij°s kolonijose lankosi sovietų 
ir palinkėti , daugį j>ugiagentas Antanas Bim- 

i ba. kuris sakosi buvęs paverg- 
i toje Lietuvoje ir grįžęs renka 
; aukas kokiam ten Vilniaus vė
žio institutui.

Visiems yra žinoma, kad ne 
tik Vilnius, bet ir visa Lietuva 
yra sovietų Rusijos vergijoje. 
Lietuviški bolševikėliai dirba 
ne Lietuvai, bet Rusijai. Todėl 
ir visos aukos, nežiūrint kokiam 
tikslui yra renkamos, eina Ru
sijos naudai. Lietuva neturi sa-

VINCĄ IŠTREMTAS 
SIBIRAN

Iš atsilankiusio vieno jūrinin
ko, teko sužinoti, kad kaikurį 
laiką Bostone ir New Yorke gy
venęs, sunkaus svorio boksinin
kas, buvęs Baltijos valstybių 
čampijonas Juozas Vinča, ru
sams užėmus 1940 m. Lietuvą, 
išvežtas į Sibirą. Minėtas jūri
ninkas asmeniai Vincą pažinęs, 
kurs sugrįžęs iš Jung. Valsty
bių buvo gavęs jūrų poiicisto 
tarnybą Klaipėdoje.

Vincą Bostonan buvo parsi- 
kvietęs Jack Sharkey mana- 
džeris ir pats Sharkey jį asme
niai mokino bokso.

Vinča nebuvo politikierius, 
bet mažamokslis, proletaras tik 
pasižymėjęs savo fizine jėga. 
Bet užteko bolševikams to, kad 
jis buvo paprastu policistu, kad 
jį priskirti prie “liaudies prie
šų" ir kaipo tokį likviduoti išve
žant Sibiran. Ir tokią lietuvių

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA COOPERS, 

kurie taisytų bačkutes ir stati
nes; geras atlyginimas. Atsi
šaukite: VVhitney Barrel Co., 
117 Linwood St., Somerville, 
Mass. (28-31)

REIKALINGA Waitresses, 
uniformos ir valgis. Atsišaukite 
asmeniai, Childs’ Okl France, 
258 Huntington Avė., Boston.

(24-28-4)

Dujų Skausmai? Aitra* 
mas? Galvą Skaudą? nuo vidurių užkietėjimo

Nekentėk Šių skausmų! Palengvink• _
sau ūmai, maloniai. Kramtyk Feea- 
a-mint, apsaldintą kramtomą gumą 
vidurių liuosavimui. Turja tuos pačius 
daugelio daktarų ukraiomus vaistus. 
Milijonai jj naudoja. Im
kite kaip nurodyta ir vėl 
jausitės puikiai. Pabandy
kite jj!

REIKALINGA dirbti prie če- 
verykų Russet Repairer; dar
bas pastovus. Taipgi reikalinga 
merginų prie jiekiavimo. Atsi
šaukite: French, Shriner &
Urner, 63 Melcher St., Boston.

(21-24-28-4-7-11)

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Raėt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston, Mass. 
8 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Finansų RaJt. — B. Cūnienė,
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

110 H St„ So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtiainkg.

•V JONO EV. B L. PA6ALPIN48 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždya,
601 Sth SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Plrmlnlnkaj — Pranas Tuleiki*
702 E. 5th St., So. Boston, Mass

Prot. Ra£L — Jonas Gllneckls,
S Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Raflt. — Aleksandras Ivaėka,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičlus.
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienj kiekvieno mėneslc
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. ?tb SL, So. Boston. Maaa

•
FA VOKS PRICE CONTROL 
—Bernard Baruch, flnancier 
and advisor to Presidenta, 
urges extension of price eon- 
trols for another year at 
haaring before House Bank- 
tag Ccgunittes ta Capitaj.

Kasinskas
[ne. '• ’

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washin£ton Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lerington 8595

Llmoelnal dėl visokių relkns 
Patarnavimas Otoną Ir Nakty

So. Boston Fmitm Co.
* * . * ' ■ - f

Visoki baldai, lovos, matras&i 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
3801/ž West Broaduray, 

Tel. ŠOU 2758 
Jūsų kreditas geras. 
Priatatymoa ašulma.

GHABOHIAI

į 
i

ZALET$||S
FUNERAL ' ” Bomb 

564 East Broadvvay 
somų BtMtam, 1UM 

O. A. ZaMškto, P. CMNMm
Oratoriai Ir BatoanutoMrt

Patarnavimas dieną ir nakty 
rawpiyura ■VY'TTvVvylnvV U J 
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Antradienis, Birželiu 4 d., 1&46 8

XhkjaiuJw^ SkipuuA.
PALANGOS JUZE

(Tęsinys)

Po šliūbo grįžo viešna- 
min; jaunuoju užsikando, 
o vestuvininkai šoko. Išva
žiavo namo lygia dalia 1 
šaudydami ir dainuodami. 
Parvažiavus dukterį priė
mė motina su duonos ke
palu ir su druska. Tėvas 
priėmė žentą su ąsočiu a- 
laus ir su buteliu degtinės. 
Dar duodamas sakė: “Te, 
ženteli, mano dovanas, 
kad tavo butai netruktų 
rūkštimo”. Jaunuoju į 
triobą įeidamu sakė: “Te
gul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus!” Jaunoji dar ta
rė: “Įėjau į triobą su duo
na ir druska”. O jaunasis: 
“Įėjau su rūkščia ir gėra
lu, kad Viešpats mano gy
venimą užlaikytų.” Abudu 
savo dovanas bakšt padėjo 
ant stalo. Piršlys tuojau 
ėmęs butelį prigožė stiklą 
ir balsiai tarė: “Po švento 
šliūbo atsigerkim gero gė
rimo, sveikas, tėvai!” Pas
kiau gėrė visi geriantieji 
pakarčiui. Jaunuomenė 
vienok negėrė.

Namiškiai padengė sta
lą, piršlys jaunuoju paso
dino užstalėje, pačioj ker
tėje, kaipo vyriausioj vie
toje. Pusėje valgio mote
riškės gėrė alų, o vyrai 
briauškę. Piršlys ragino 
svečius tarydamas: “Vai-, 
gykit, sveteliai, bet į kiše
nę nekiškit”. O piršlienė 
šiaip sakė:

“Sugavau varną, 
Iškepiau sparną; 
Nesistebėkit, 
Pasistiprinkit, 
Sveteliai mano.”

Vakarienę pavalgę dar 
šoko, po to ėjo gulti. Kaži-! 
miero vienok su Petronėle 
neguldė.

Trečiadienį piršlienė pa
kėlė pietus visiems sve
čiams, po kurių jaunoji su 
vedliais ir pasekėjais išva
žiavo į Kempelius prie jau
nojo. Kraitį iš klėties neš-j 
ti norint, Stasiukienė 
piekšt sėdos ant skrynios, 
jaunasis turėjo tris rub
lius užmokėti, kolei išga-’ 
vo. Kraitį nešė keturi vy
rai. Skrynia buvo gana di
delė, bet nepilna, todėl kad 
nesirodytų lengva, jauno-'

1 -

°‘v’o kraitį, davė dovanų: 
stuomenį, marški- 

■ ’>is ’r sijone; uošviui, nir- 
‘ ir skrinkoriui po stuo- 
neni, o jaunojo broliams 
po rankšluošti.

Visi svečiai išpažino pir
šlį už melagi, nes nematė 
to viso Kazimiero namuo
se, ką piršlys sakė, todėl 
krūvon susiėję susitarė jį 
teisti už meiagvstes. Ne
truko tokiu, kurie jį gynė, 
b^-t daugiau atsirado jį 
kaltinančių. Ant galo visi 
paskaitė už pakartiną. 
Raukėsi vargšas piršlelis; 
skundėsi mergelėms ir sa
kė: “Paliksit jūs be vyrų, 
res niršlius karstant, kas 
l^edris jus jaunikaičiams 
piršti?” Tos dėl metimo 

i užmetė už ji žodį, bet tei
sėtai to neklausė. Matvda- 
r>as tai piršlys pajuodavo, 
girdi, iš baimės (susitepė 
viešomis) ir vaipydamasi 
lindo prie kiekvieno sudiev 
sakvti. Bet kurio tiktai 
rrisilytėjo, tą supaišė, nes 

jbnvo rankomis trikoji glo
stęs, todėl visi nuo jo to
linos O jis tarė: “Visuo
met taip nutinka, nuo ne
laimingo žmogaus bėga ša
lin ir bičiuliai.” >

i Beregint vaikiukai atvil- 
Maironis. ko akėčias, paguldė ant tų 

--------------------------------  vargšą piršlį ir traukė po 
dėję, bliūdą vandens nune- naujai padirbtom kartu- 
šė nusiprausti, o nusiplo
vus piršlienė atėmė nuo 

vainiką ir

KAS TA* PASLAPTIS 
SUPRASTŲ...
Kas tas paslaptis suprastų, 
Kur krūtinę taip kilnoja ?
Kas atsakymą atrastų,
Ko ji trokšta? Ko vaitoja?

Ant krūtinės: begalinės. 
Nesuprantamos, jausmingos 
Slenka mintys paskutinės, 
Slenka, spaudžia rūpestingos.

Rodos, spaudžia, o ne skaudžia; 
Galvą vien žemyn svarina, 
Vien tik giesmę liudną-graudžią 
Mesti posmais bemasina.

Bet tą giesmę kas priglaustų? 
Kas atlieptu - pamylėtų ? 
Ašarėle apsipraustų 
Ir man širdį pažadėtų ?
Daug nenoriu!., o tiek noriu!
Maž pasaulės, nors plačiosios: 
Nesiklaupčiau prieš altorių 
Ten be Meilės amžinosios.
Kas tas paslaptis suprastų ?
Kur krūtinę taip kilnoja ?
Kas atsakymą atrastų, 
Ko ji trokšta? Ko vaitoja?

ji, lyg laiku keletą ak
menų yra ir Kempeliuose, 
kam juos vežame. Vienok 
skrynios neatidarė. Nešė
jai už savo darbą nieko 
negavo.

Susėdę į ratus, vedliai, 
važiavo pirma dainuoda
mi. Pasekėjų dveja tiek 
susirinko, tarp tų buvo ir 
jaunosios sesers: tie pas
kui vedlius važiavo. Jau
nąją, nuvažiavus, prie du
rų priėmė Kazimiero mo
tina su duona ir su druska. 
Jaunąjį sutiko tėvas su a- 
lum ir degtine. Jaunuoju, 
įėjusiu į triobą, padėjo tas 
ant stalo. Tuojau piršlys 
Petronėlę su Kazimieru 
pasodino užstalėje, ir visi 
svečiai susėdo. Bet kaip 
tiktai skripkorius pradėjo 
džiržginti, sukušo ir šoko. 
Vakarą gana vėlai paval
gė. Jauniejiem pataisė lo
vą klėtyje; nuvedė gulti 
tėvai su tūlais vyriškiais 
ir su skripkorium. Po va
landėlės išėjo, uždarė du
ris raktu, užrito tas ratais, 
rogėmis, akėčiomis ir viso- jaunosios 
kiais baldais užkrovė. f

Ryto metą piršlys, pirš- kepurėle. Ant galo nuve-

• v —

i

Kuomet vargai gyvenimą laužia, ar abejonė tikėji
mą griaužia: skubink prie Kryžiaus — ten Dievo galy-vėmis. \

Tuojau, išėjęs iš krūvos, be priešų didžiausi, nuveiksi daugybę! 
vienas senas pilvočius už- 

šmakšt apmovė perregima dėjo ant savo ilgos nosies
. Ant galo nuve- akinius, perskleidė plačius 

lienė ir skripkorius griež- dusi į triobą apmuturo jos lakštus popieros ir šiuos 
damas ėjo žadinti jaunų- galvą didele pirktine ske- skaitė žodžius: 
jų. Atkrovė užverstus peta. 
daiktus, pažadino, į rėtį į- Tuojau marti, atidariusi

v • PAGUOS

Mano Draugams
Mano gudrūs draugai greit j žmones išėjo;
Žemės išmintį gilią suprato;
Išsiblaivė sapnai! Nebegaudo jau vėjo;
Iš aukštybės ir žiūri, ir mato!

Kaip tie mainos laikai ! Rodos vakar tai buvo, 
Kad nuo mokslo nuvargę, ant galo 
Uždainuodavom Lietuvą. Gerklės mums džiūvo, 
Bet krūtinės garavo, nešalo.

Ko tada nekalbėta? Ar ko nežadėta?!
Kaip didvyriai tik laukėm’ karionės! 
Pasišvęsti ir vargti už žemę mylėtą — 
Buvo obalsis mūsų kelionės.

O, dabar nebetaip: vyria pilno jau proto;
Turi saliun, šiltą!.. Ko reikia?!
Neišriš be naudos saiko, rubliais kuproto! 
Viską parmato aiškiai... ir peikia.

Prie kreidos ir stalelio per naktį darbuojas: 
Važinėjas po vaišes kaštanais;
Prieš jaunuomenę karštą pasipūtę didžiuojas; 
Ją vadina gudriai litvomanais.

Mano gudrūs draugai greit į žmones išėjo;
Žemės išmintį gilią suprato: 
Išsiblaivė sapnai! nebegaudo jau vėjo;
Iš aukštybės ir žiūri, ir mato!

Maironis.

IŠTARMĖ ARBA 
DEKRETAS

I Dekretas garsingos pa
baigos gyvenimo nepapra
sto melagio piršlio Vaišta- 
ros, išduotas Didžio Kara
liaus Zigmanto Trečiojo 
vardu.

i Metuose šiuose, anuose, 
kada katės šunis piovė, 
zuikis būbną mušė, lokis 
ragą pūtė, kad gelžinsna- 
piai per mūsų žemę lėkė, 
šunes giedojo, gaidžiai lo
jo, arkliai dantims brazdi- 

!no, stirna su pelėda šoki- 
Įnėjo, žuvys lekiojo, drie- 
'žas į gegužę veizdėjo, bo- 
Įbos veršius kirpo, mergai
tės tekėti nenorėjo, vai
kiukai jų nebemylėjo, kad 
baran komis snigo, vaikai 
per kiauras naktis nemigo,, 
tuokart vilkas trenksmą’čiu, nes buvo taip smarkus 
išgirdęs dideliai persigan-; kaip ežys, taip sugebąs 
do, nebeveizdėjo, kur ver-j suktis kaip girnų apatinis 
šiai, kur banda, o iš tos akmuo. Tas derlingas ir 
baimės staiga trėsė, be- guvus vaikiukas capt nu- 
trėsdams šoko per kelmą tvėrė vilkui trumpai už uo- 
ir išspyrė vaikiuką, šį degos ir nepaleido. Vilkas

Kas vakarą sužibės žvaigždžių tūkstančiai,
Kas rytą saulė pamyluos...
Pasklis žiedai, kvatos purienos,
Tai svaigs vėl vasara žaliuos laukuos!
Tiek daugel džiaugsmo pribarstyta,
Tiek saulės ant visų žiedų!..
Tik čia mažoj širdy kažkas vaitoja —
Tik mažai mano širdžiai neramu...
Žinau, žinau, o mano Dieve,
Per mariij gilumas, baltais, baltais takais 
Baltom lelijom išsikaišius.
Jaunutė mano laimė vėl ateis...
Žinau, jaučiu, o mano Dieve — 
Kai svaigs vėl vasara laukuos,
Tavoji šypsena sidabro — vakaro maldoje, 
Mažutę mano širdį vėl paguos...
Ir vėl kas vakarą sužibės žvaigždžių tūkstančiai, 
Ir vėl kas rytą saulė pamyluos...
Pasklis žiedai, kvatos purienos...
Tai svaigs vėl vasara žaliuos laukuos!

R. B-te “A.”

per versulą išleistą 1601 
metais įsakė tokius mela
gius apgaudinėtojus ar pa
laipinus į žarda šunimis 
užpiudyti, ar už karklyno 
pastačius su grybų kotais 
užmušti, ar palaipinus ant 
stogo kopėčias atimti, ar 
pastačius ant liepto pa
stumti į upę be ramčia, ar, 
tiesiog sakant, pakarti ir 
priartinti prie dangaus.

Mes tada žemiau savo 
rankomis pasirašę, pildy
dami tuos garsingus įsta
tymus. nusorendėme didį 
melagį Vaištarą pakarti.

Pakorę nemažą pelną 
gausime, nes iš karuoklio 
makaulės bus liktarną, iš 
akių špunkos, iš nosies 
šnipkas, iš dantų prieka- 
’ai, iš liežuvio pakala, iš 
gerklės tūba, iš stemplės 
virvė, iš. pilvo būbnas, iš 
grobų vėdarai, dešros ir 
stygos, iš šonkaulių akė
čios, iš plaučių dumplės, iš 
rietkaulių kočėlai, iš sta- 
bukaulių patrūbočiai, iš 
rankų grėbliai, iš letenų 
kultuvės ir iš nagų sagos.

Bet kam čia ilgai tauzy
ti ir skaityti, imkit, vai
kiukai, ir tempkit. Po ta 
ištarme savo rankas pridė
jo: Juozapas Margis, Ka
zimieras Dargis, Pilypas 
Pilvočius, Jonas Kupro
čius ir kiti.

Vaikiukams į piršlį capt- 
capt suk ibus, marti 
šmukšt atskubėjusi užme
tė ant piršlio kaklo rankš- 
’uostį ir tokiu būdu paro
dė dovanojanti piršliui vi
sas melagystes. Teisėjai 
todėl paleido piršlį, bet 
kad ištarmė nepaliktų ne
išpildyta, pakorė baidyk
lę, it žmogus apdarytą. 
Linksmas piršlys šokinėjo 
ant vienos kojos skripko- 
riui pagaliaus nečirški
nant.

Pabaigę reikalą su pirš
liu, visi svečiai sėdo val
gyti, pavalgę išėjo į kie
mą, tame dar šoko lig 
brėkštant; ant galo išva
žiavo namolei.

(bus daugiau)

• v

Motinos meilė brangesnė 
už auksą.

žmonės praminę briedai-

irLaifcp Olimpijados ir šiaip sporto šventėse, Lietuvoje, galėjai matyti šiuos sporto vienetus. Tuos numerius dažnai 
Lietuvos kariuomenės sportininkai. Vaizdas parodo įvairius dalyvius ir jų veiksmus.

bėgo per Kempelių sodžių, 
nutrūko jo uodega, o vai
kiukas bents pavirto. Iš
augo paskui į veltėdį, bai
sų melagį ir tarsi vagį, nes 
apgavo ir pavogė gyvą, 
gražią Petronėlę. Bet kaip 
apgavo ir pavogė? Šitai 
šiaip: pasišovęs, girdi, į 
piršlius, atvyko i Erdiškių 
sodžių ir pasakė: Pacelių 
Kazį esant ponaičiu; Kem
pelių sodžiuje, gyvenantį 
didžiame mūro dvare, ku
rio stogas esąs klotas laši
nių paltimis, langai dei- 

i manto, takai sūriais iš
grįsti, lieptai ir tiltai mar
muro, nuo daugybės dešrų 
akėčias lūžtant, šulinys 

' medaus ir pieno prigožtas, 
daržinės javų pripiltos, 
svirnai šiaudais prikimšti, 
alaus ežerai; degtinės 
tvenkiniai pilni ir sviesto 
devyni tarpai prižardyti, 
arklių, bandos, avių ir 
kiaulių daugybė. To viso 
pameilusi, Petronėlė paža
dėjo tekėti ir ištekėjo už 
Kazimiero, o mes visi čia 
atvykę randam paprasto 
žmogaus gyvenimą, iš me
džio padirbtą, šiaudais 
klotą, tūlus langus lente
lėmis užtaisytus, šitai tau 
penkios. Pamatę esą ap
gauti, ryžomės tokį piršlį 

.melagį apkaltinti.
Zigmantas III karalius,

AMERICAN
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MISS PAN AMERICA—Rita 
Hayuorth, film star, has been 
selected by the editors of 
“The Pan American,” maga
zine of the Americas, as Mus 

Pan America.




