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Pasukite Laikrodžių Rodyk- į 
les Viena Vaiandg Pirmyn 1

Sekmadienį, balandžio 27 
d. , 2 vai. rytą, prasidės 
dienos šviesos taupymo 
laikas. I

Visi pasukite savo laik
rodžių rodykles vieną va
landą pirmyn, nes sekma
dienį pamaldos bažnyčiose, 
traukinių kursavimas ir 
bendrai visas veikimas bus 
dienos šviesos taupymo 
laiku. i

Raudonieji Nužudė Kunigą 
Lenkijoje

London — Švedijos len
kų dienraštis praneša, kad 
du slaptos policijos agen
tai nužudė kun. Niedzial- 
kovvskį, Wola Polska kai
mo, Radzyn apskrities, 
kleboną. Nužudytas kuni
gas buvo žinomas komu
nistų priešas, kuris viešai 
ir griežtai protestavo prieš 
komun.stus ir nekrikščio
niškus įstatymus apie Mo
terystės Sakramentą.

DP
Tragiška būtis
Y’ra visokių prievartų 
Sovietinės taikos egzekutoriai 
Kodėl jie tyli?

. •
Paskutinieji įvykiai dar labiau 

paaštrino tremtinių, arba DP 
klausimą. Ypatingai daug neri
mo ir nepasitenkinimo sukėlė 
JAV okupacinės kariuomenės 
vado
Clay atsišaukimas, 
ragina nelaiminguosius 
be tėvynės "grįžti namo”, už tai 
siūlydamas jiems gero maisto 
dviems mėnesiams. Raginimo 
nepaklaususiems grąsoma neti
kromis ir nežinomomis sąlygo
mis. Anksčiau toks spaudimas 
buvo daromas tik lenkams, da
bar visiems amerikiečių zonoje 
esantiems tremtiniams, jų tarpe 
ir lietuviams.

Šiame Darbininko numeryje 
rasite du įsidėmėtinus laiškus: 
vieną rašo įžymus lietuvis poe
tas iš Europos, kitą — taip pat 
įžymus poetas J. Aleksandravi
čius - Aistis .atsakydamas Jus
tui Paleckiui. Iš tų laiškų geriau 
paaiškės tremtinių 
atsakymas, kodėl 
negrįžta.

Tremtinių būtis
tragiška, kad lietuviai patriotai 
nė dienos nedelsdami turi su
kaupti visas priemones savo 
broliams gelbėti. Ta kryptimi 
paskutinėm dienom jau padarė 
žygių BALFo ir Kunigų Vieny
bės vadovybė. Reikia sukrusti 
visoms Amerikos lietuvių orga
nizacijoms ir pavieniams asme
nims. Labai greit gali būti jau 
pervėlu.

•

Prieš keletą mėnesių vienoje 
savo kalboje buvęs UNRROS 
viršininkas. anglų generolas 
Morgan išsitarė apie reikalą 
tremtinius iš britų zonos kuo 
greičiausiai perkelti į D. Brita
niją. Kitaip, sakė Morgan. yra 
pavojaus jiems patekti už gele
žinės uždangos, atseit, į bolševi
kų nagus. Ir jo numatyta tei
singai. Sovietai atkakliausiais ir 
sukčiausiais būdais stengiasi 
tremtinius pačiupti į savo kruvi
nuosius nagus.

Kiek sykių Amerikos lietuviai 
tais rūpesčiais kreipėsi į Wa- 
šingtoną, tiek kartų gaudavo 
raminantį atsakymą: tremtiniai 
(DP) prievarta nebūsią grąži
nami į jų kilimo kraštus. Bet 
juk yra visokių prievartų.

•
Iki šiolei lietuviai, teisybė, ne

buvo kareivių gaudomi, mušami 
ir surišti siunčiami į “rojų”, 
kaip ukrainiečiai bei rusai. Ta
čiau tas nuolatinis nekaltų žmo
nių niekinimas pravardžiuojant 
juos nusikaltėliais, fašistais, tin
giniais. tas nuolatinis vargini
mas visokiais screeningais, mė
tymais iš stovyklų į stovyklas, 
tas bauginimas nežinomu ryto
jumi, pagaliau maisto sumažini
mas iki pusbadžio — argi nėra 
prievartavimas? Juk dvasinis 
spaudimas bei teroras kartais 
yra dar didesnė prievarta. Kai 
to nori ir tą daro prievartos 
specialistai - bolševikai, stebėtis 
netenka. Juk jiems svarbu, kad 
į laisvesnį pasaulį nepatektų nė 
vienas gyvas jų pragaro liudi
ninkas, kurio asmeninė patirtis 
sugriauna net gudriausią melo 
propagandą.

Bet yra kuo 
piktintis, kad 
akcijos talkon
kos politika ir net kariuomenė, 
kuri taip šauniai kovėsi už de
mokratijos idealus, taip narsiai 
kraują liejo už žmogaus teises,
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I

vadovaujant

Jung. Valstybės Grąžina 
Vengrijos TurtąProcesija Jėzaus Kristaus Keliu— Didžioje Savaitėje, 

kunigams ir seserims, tūkstančiai žmonių dalyvavo procesijoje, Jeruza
lėje. Maldininkai ėjo tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo Jėzus Kristus iš Beta ri
jos į Jeruzalę.

Raudonieji Turi Registruotis BJlisJas Ist9°1
Malajoj

I
I
1

Katalikų Bažnyčią
Grand Rapids

25 metų

KUNIGŲ VIENYBE RŪPINASI 
LIETUVIAIS TREMTINIAISj

Nors'
Singapore, bal. 24—Bri-tik 25 metų amžiaus,;

tų kolonistų viršininkai James Singleton, prieš į-
Malajoj įsakė visoms slap- stojimą į Katalikų Balny- fertą‘pakalnj\‘Apreiškimo!

Delegacijos Skirstosi Neparuošusios 
Taikos Sutarčių Austrijai-Vokietijai

Maskva, bal. 24 — Šian
dien užsibaigia keturių di
džiųjų užsienių ministerių 
Tarybos konferencija, kuri 
! prasidėjo kovo 10 d. š. m. 
Šios konferencijos svar
biausias tikslas buvo pa
ruošti taikos sutartis Aus
trijai ir Vokietijai, tačiau

S to nepadarė. Visą laiką. 
I praleido tuštiems ginčams. 
. Paskutiniame posėdyje 
'ministeriai tariasi dėl vie
tos kitai konferencijai. Ga- 

ili būti bus New Yorke, ru- 
;denį, tuo pačiu laiku, kaip 
:ir Jung. Tautų susirinki- 
Imas.i

sukiršinti vokiečius prieš 
amerikiečius.

Jung. Valstybių Brig. 
; Gen. Robert A. McClure 
I pareiškė protestą prieš to- 
, kį rusų vaidinimą ir sakė, 
:kad toks jų elgimasis lau
žo Potsdam sutartį.

Brig. gen. McLure visą 
reikalą perduos gen. Clay, 
kuris pareikalaus, kad vai
dinimas būtų atšauktas.

i Frankfurt, Vokietija, —
į Jung. Valstybių sekreto- BaL 24— Jung. \ alstybių 
j rius’ ; George C. MarshalI militarę valdžia grąžina
i lėktuvu išvyksta ryt į Wa-; Vengrijai turtą vert/'s 
Įshington, taipgi ir kiti A-' S25,000,000, kurį vokiečiai 
merikos delegacijos nariai, buvo išvežę iš to kraštoiš to krašto

 •*-
Brooklyn, N. Y. — Ba

landžio 21 d. pas kun. Nor
ioms draugijoms regis- čią, buvo vienas' "eikliau- ^apijoT“kiet«?n,'ą?‘°įvvko- 
truotis. Sis Įsakymas tai- šių protestantų biblistų nei£un£į vienybės centro! 
komas kiniečių komunistų kalbėtojų.
organizacijai, kuri sukelia' Prieš įstojimą į karo dafmvjr’2e~kiini-,lik,l kttn‘Ki!. ypač priemies-i
daug nesusipratimų Mala- nybą, p. Singleton, per še- Mj. k|ln pranafi M Jurag čiuose. Iš 9.000 parapijų.' 
joj- !

Singapore gubernatorius skaitė paskaitas ir kalbas
Sir Franklin Grimson sa- susirinkusiems gatvėse.
ko, kad komunistai kursto Jis dar nėra ;
darbininkus streikuoti ir ar turįs pašaukimą į kuni- kaitis Dr j B Končius, kelia suirutę krašte. gystę. j. Vaškas ir kiti

i Susirinkimui vadovavo 
pirm. kun. Pr. M. Juras. 
Svarbiausias punktas dar
botvarkėje buvo tai lietu- ko kepti duonos, 
-vių tremtinių gelbėjimo 
' klausimas. Susirinkimas

II
II

Trūkumas Katalikų Kunigų ; ši 
Prancūzijoje kl

Paryžius — Prancūzijoje

stebėtis ir kuo 
šiton bolševikų 
įsimaišo Ameri-

Prieš išvykstant, Rusijos karo metu, 
diktatorius Stalinas pavai- 

iš 
o s Vengrijos, 
ki- ----

šins po dešimt vyrų 
kiekvienos deleg a c i j 
Kremlyje vodka ir kuo 
tu.

Tai naujas 
draugiškumo

Amerikiečių 
gestas link

valdybos susirinkimas, ku- ^a didelis trūkumas kata-

;■/o——Per se- gaj: ]<un Pranas M. Juras. “ r.’---
sis menesius, kas vakarą pirmininkas> N Pakalnis, 3’°°° Parapijų yra be kum-

prof. M. Ražaitis, J. Balku- 
nas, M. Pankus, Ig. Kelme-

go.
I

Rusai BeriyneVakfinimu
Sukūrė Ugnį

Atvyko Kardinolas 
Tisserant

New York — šiomis die
nomis prancūzų kardinolas 
Tisserant, Šventosios Kon-

TRUMAN UŽ KAINŲ 
SUMAŽINIMĄ

apsisprendęs vriančiūnts,'J.‘Ce-
ikimn i knm- ; ...

i
i

Prancūzai Neturi Duonos

Berlynas, Vokietija — 1 eseram, šventosios non-
Rusai parašė veikaliuką ir £regacijos Rytų Apeigoms 
ruošiasi suvaidinti balan- sekretorius atvyko į Jung. 
džio 29 d. Veikaliukas yra Valstybes. Jį pasitiko New 
propagandinis ir nukreip-i Y01*0 arkivyskupas kar
tas prieš Amerikiečius. Už-' Spellman.,
vardintas “Rusų Klausi-

Paryžius, bal. 24 — Šia
me mieste ir kitose Pran
cūzijos srityse pritrūko1 
miltų ir kepėjai neturi iš|mas”.

Rusai tuo vaidinimu nori
■------------------------------

Stepinac Užtarėjai Kalėjimuose !
i
į
29, kuris pasikėlė 
jalein, MarshalI

| Kardinolas Tisserant 
sekmadienį, balandžio 27 
d. kalbės Fordham univer
sitete.

New York — Pereitą pir- to vidaus reikalus.
madienį Associated Press Prezidentas Truman vėl pareiškė protestą prieš A- 
suruošė pietus VValdorf- atsišaukė į industrijos ir merikos gen. Clay pastan- 
Astoria. Buvo pakviestas pramonės įstaigų vedėjus, gas priversti lietuvius 
Prezidentas Truman, kuris kad jie sumažintų kainas, tremtinius grįžti į Rusijos 
pasakė kalbą apie šio kraš- Jeigu kainos nebus suma- 

žintos, tai gali įvykti de- 
už jo sąžinės laisvę. Kodėl dabar presija, kurios pasėkas 
Atlanto čarterio gynėjai virsta mes žinome iš po Pirmojo 
sovietinės taikos egzekutoriais? Pasaulinio Karo.
Negi jie mano, kad kultūringų' Kai kurios įstaigos jau 
Baltipos tautų tremtiniai: inte- sumažino kainas. Newbu- 
lektualai. menininkai, dvasiš- ryport miesto prekybinin- 
kiai, dori ūkininkai ir darbinin- kaj pirmieji paruošė planą 
kai savo sąžinę, savo laisvę, pa- įr sumažino pardavimo 
galiau net savo gyvybę gali taip kainas 10r<. Jų pavyzdį 
pigiai parduoti už poros mene- pasekė ir kitų miestų pre- 
sių pagerintą maistą?...

•
Tegu okupaciniai budeliai iš 

Lietuvos išeina, tai mūsų trem
tiniai su džiaugsmo ašaromis, 
tegu sau ir badaudami ir basi, 
grįž pėsti į savo tėviškes, kaip 
pilgrimai į šventąją žemę. Ne
reiks nei pigios raginimo propa
gandos. nei kenuoto maisto prie
dui. Lietuviai tremtiniai, dau
giau kaip kas kitas, brangina, 
gerbia žmoniškumą (juk jį gel
bėdami jie todėl ir nepasiliko 
budelių tarnyboje), tad nežmo-Jti Graikijai ir Turkijai sū
niška su jais elgtis kaip su ko- triuškinti komunizmo ag- 
kiais kalakutais, kurie prieš nu-' 
galabijimą porą mėnesių pape
nimi geriau...

Kodėl viso šito akivaizdoje ty
li lyg nebylės visokios skambių 
vardų žmogaus teisių sąjungos, 
tarybos, kongresai ir pažangieji 
liberalai? Kas juos suparaliža- Atstovų Butas 
vo? <

kybininkai. Pasekmės ge
ros. Tuojau atsirado dau
giau pirkėjų.

Advokatai, Kurie Gynė Arkivyskupą ‘ 
Pabėgo Iš Jugoslavijos 

________ ♦---------------
Roma, bal. 24 — Vienas 

iš arkivyskupo Aloyzo Ste
pinac gynėjų, kuris pabėgo 

jis Jugoslavijos į Italiją, 
pasakojo, kad advokatai,’ 
kurie gynė arkivyskupą A-;

T, . -7. , . ,, 'loyzą Stepinac, buvo areš- Britų policija sako, kad žy-
- ir patalpinti kalėji- dai teroristai Moshe Bara-

, Ihuuov ix niv gus, Am. Lietuvių Kultūri-lJugoslavijos 
nio Instituto komisijos na- valdžios persekiojami, 
riai turėjo pasitarimą.

bolševikų pavergtus kraš
tus.

Kunigų Vienybė remia 
Kongrese įneštą bilių, kurs 
leistų 400,000 tremtinių į- 
važiuoti į Jung. Valstybes 
virš kvotos.

Šių metų K. V. seimas į- 
vyks Marianapolyj rugpjū
čio 5 d.

Senatas Užgyrė Pagalbos Taki

YVashington, D. C.
Jung. Valstybių Senatas 
67 balsais prieš 23 užgyrė 
,$400,000,000 bilių pagelbė-

resiją.
Respublikonai ir demo

kratai remia Prezidento 
Trumano pasiūlymą, kurį 
jis padarė Kongresui kovo 
12 d. š. m.

Užmušė 16 B-29 
Įgulos Narių

Honolulu — Lėktuvas B- 
iš Kwa- 

salose, 
-------------------------------- lėkti į Guam, užsidegė, ek- 

Žydai Teroristai Paslėpė i sPLiodavo ir nuskendo.
u i ■ • r Toje nelaimėje žuvo 16

EOfUodS ApdSinUOSC žmonių.Bombas Apelsinuose

Jeruzalė, Palestina —
Lėktuvai Susimušė Ore; 

9 Žuvo
Columbus, Ga. — Du lėk-bos susirinkimui pasibai- muose ir kitokiais I

> raudonųjų rie eksplioduojančiomis ty aerodromo susimušė. 
„ „ • Į bombomis nusižudė kalėji- Toje nelaimėje žuvo 8 Del-

Dr. J. Politeo tuojau po me- tas bombas įšmugelia- ta Air Lines viršininkai ir 
teismo buvo areštuotas ir'vo apelsinų kevaluose. 'vienas privatus lakūnas, 
'tik po kelių mėnesių buvo! 
(išleistas iš kalėjimo. Dr. J.) 
■ Ramljak ir Dr. Miko Sela- 
koviteh taip pat buvo areš-

būdais zani ir Meir Feinstein, ku- tuvai virš Muscogee Coun- 
eksplioduojančiomis ty aerodromo

Lietuvių Radio Programa
tuoti ir tebelaikomi kalėji- ^šTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.____
me. Dr. Anton Sumano-!

— jam, kad bus priimtas dau-.vit,ch. teismui tęsiantis, bu-! 
"'guma balsų. Atstovų Buto vo areštuotas, ir jo vieton, Į 

TT5aizmiii T?r>ilralii Knmitn- i__ :.____J______i.______ i

tas jau yra užgyręs.
Kaip žinoma, Rusija ve

da nervų karą prieš Turki
ją ir Graikiją. Ji nori tuos 
kraštus pavergti, kaip yra' 
pavergus kitus Balkanų ir' 
Pabaltijo kraštus. Jeigu 
Jung. Valstybės neduotų 
Graikijai ir Turkijai pa
galbos, tai jos negalėtų at-

f . , ------ i dabar laikyti raudonųjų spaudi-'
G svarsto tą bilių. Neabejo-!mo. Į

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, balandžio 26 d., 1:15 vai. po pietų vėl tu-
Užsienių Reikalų Komite-, kaipo advokato gynėjo, iresime progą klausytis gražios lietuviškos radio prog- 

d----------x------ pastatytas kitas, kuris ramos- Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles
raudonųjų valdžiai buvo1*1, klausykitės radio programos iš WESX stoties, 
ištikimas. Dr. Senko žiau

driai sumušė komunistai.
Dr. Srecko Jedlowski’ui vi
sai uždraudė praktikuoti 
savo profesiją, ir dabar la
bai vargingai gyvena.

! Visi, kurie tik gynė arki
vyskupą Stepinac, labai 
'nukentėjo nuo Jugoslavi
jos raudonųjų valdžios.

METINIS RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie

tų, JORDAN HALL. Boston, Mass., įvyks šios radio 
programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
artistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė); pianu 
solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi
sus iš anksto ruoštis į šį koncertą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadu ay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORivood 1449
1

t
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ĮVAIRIOS žiniosc

Atvyko 44 Lietuviai Iš Vokietijos

Uždarė Komunistinę 
Organizaciją

Nauja BALF Iždininkė Koncerto Garbės Komitetas 
Pradėjo Savo Pareigas

Ann Arbor, Mieli. — Mi- 
chigan Universiteto prezi
dentas Ruthven įsakė stu
dentams panaikinti “Ame
rikos Jaunuolių Organiza
cijos dėl Demokratijos” 
skyrių, nes toji organizaci
ja yra komunistų arba jų 
pakeleivių valdoma.

Michigan valstybės kon
gresas nutarė visus tos 
organizacijos skyrius už
daryti valstybės kolegijose 
ir universitete.

Valstybių pareigūnai ir 
švietimo įstaigų viršinin
kai aiškiai pamatė kiek 
daug blogo daro jaunuo
liams organizacijos, vado
vaujamos komunistų arba 
jų pakeleivių. Komuniz
mas yra nuodai.

visus

New York — Buvusiam 
BALF iždininkui Dr. A. 
Žymantui atsistatydinus, 
BALF Direktorių Taryba 
savo specialiame susirin
kime kovo 15 d. nauju 
BALF iždininku išrinko 
ponią Petronėlę Jurgeliū- 
tę - Beverage.

Naujoji BALF iždininkė, 
p. P. Beverage.
reigas pradėjo eiti balan
džio 1 d.

P. Beverage
BALF įsisteigimo pra
džios buvo arti lietuvių 
šalpos veiklos. Nuo 1946 
m. vasaros veikė Lietuvių 
Našlaičių Komisijoje.

savo pa-

nuo pat

Turkija Suspendavo Dar Du 
Laikrascus

i šį metą į Darbininkų Ra
dio Koncerto garbės komi
tetą yra pakviestas ir ma
loniai sutiko būti garbės 
pirmininku kun. Pr. A. 
Virmauskis, nuoširdus ra
dio valandos rėmėjas.

Balandžio 18 d. iš Bre- vens New Yorko apylin- 
merhaven, Vokietijos, at- kėje.
plaukusiu SS ERNIE Apolonija Lakačauskie- 
IPYLE atvyko 44 lietuviai, nė su dukra Julija, J.A.V. 
! kurių 11 J. Am. Valst. pi- pilietė, apsigyvens pas gi- 
liečiai repatrijantai, o visi minės, bet pasitikusiam 
kiti atvyko su imigracijos adreso patirti neteko, 
vizomis, kurių 22 Lietuvos Marė Norvilienė 
kvotos sąskaiton, 8 — ru- nums Edmundu 
sų ir 3 be kvotos.

Atvykusieji
Taipgi yra pakviesti ir be-jPas »irrunes ; mus:

su sū- 
ir Arvy

du apsistojo pas gimines 
išvažinėjo 7940 ®į Evans Avė., Chi- 

bei pažįsta- ca®°'I1L
Jadvyga Dunčienė atvy- 

Vincas Krė- ko pas vyrą: 2263—24thveik visi jau sutiko įeiti į 
garbės komitetą, būtent, 
kun. Pr. M. Juras, kun. Pr. 
J. Juškaitis. kun. Dr. M. 
Cibulskis, kun. J. S. Švagž- 
dys, Jung. Valstybių Se
natoriai Leverett Saltons- 
tall ir Henry Cabot Lodge, 
Jr., Gubernatorius Robert 
Bradford, J. V. Kongres- 
manas John W. McCor- 
mack, Dr. Povilas J. Jak- 

buvęs Massachu- 
sveikatos 
adv. Jo-

Profesorius
7 vė - Mickevičius su žmona Street, Detroit 16, Mich.

mauh,
setts valstybės 
komisijonierius, 
nas J. Grigalus, Metropo
litan Distrikto Komisijos 

Palerno, Sicilija — Perei- narys, adv. Juozas Cunys,

Raudonieji Gavo 33% 
Balsų Sicilijoj

NOS DRAUGIJA paaukavo iš 
savo iždo $50.00. Parapijos Jau
nimo Klubas, dėko Juozo Stras- 
dausko, surinko $35.00. Kun. 
dr. Mendelis pažadėjo pridėti 
tiek, kiek klūbiečiai suaukos — 
$35.00. Tai sudarė $120.00. P-lė 
Makauskaitė troško, kad bent 
vienas CARE maisto pakelis 
būtų pasiųstas keturiems stu
dentams, arba 22 pakai iš viso. 
Kadangi pakas kainuoja $10.00, 
tai reikalinga $220.00. Klebono 
sutikimu. Jaunimo Klubo na
riai - narės apsiėmė sekmadienį 
pastovėti bažnyčios priemenyje 
ir parinkti aukų tam tikslui. 
Pasekmės buvo kuopuikiausios. 
Surinkta $170.00 arba viso 
$290.00. Už tuos pinigus bus

Gailestingas Darbas galima pasiųsti 29 pakus mais-
Keli mėnesiai atgal atvyko į to. Tikrai garbė Emilijai Ma- 

Baltimore Emilija Makauskai- kauskaitei ir jos padėjėjoms už 
tė, viena iš tūkstančių išvietin- šį gailestingą žygį. Kun. dr. 
tų lietuvaičių iš Amerikos zo- Mendelis praneša, kad pinigai

' nos Heidelberg. Vokietijos. E-: jau pasiųsti ir maistas užsaky- 
milytė paliko 85 studentus lie- tas.

Į
I

I 
Be giminių ir pažįstamų i

atvykusius pasitiko Lietu
vos Gen. Kons. Attache A. 
Simutis, Ona Valaitienė, 
Averkienė ir Alena Deve- 
nienė, kurie pagelbėjo su 

L.G.K.

Marija apsistojo: 7929
Harley Avė., Philadelphia 
42, Pa. Jį yra pakvietęs 
Pennsyl vania Universite
tas skaityti paskaitas Sla
vistikos ir Baltistikos
skyriuje. Jo pasitikti bu- formalumais, 
vo atvykęs Pennsylvania 
Universiteto profesorius 
Alfred Senn.

Vladas ir Stefanija Ab- 
ramikai su dukra Violeta 
apsistojo pas gimines: — 
2103 S. 15th St., Spring- 
field. III.

Stasys Beleckas apsisto-

Panaikma Amerikos Radio 
Programa Užsieniui

parapijiečiai, kaip 
Sakevičius Jr. su 

Strasdauskų visi 
adv. Tomas Gra- 

Jonas Gra-

Jaunimo Klubo Balius ; tuvius Heidelbergo universite- 
Ilgai laukiamas ir plačiai gar- te. Žinodama jųjų sunkią pa- 

sinamas pirmas pokarinis mūsų dėtį, ji kreipiasi į vietines lie- 
parapijos Jaunimo balius praū- tuvių organizacijas, kad tuos 
žė visu smarkumu. Svetainė bu-J nelaiminguosius sušelptų. Jos 
vo išpuošta zuikučiais, dėka Li- pastangos išdavė vaisių. DAI- 
lijonos Letkauskaitės. Dvi or
kestras grojo be pertraukos 
nuo 8 v. vak. iki 1 vai. ryto. 
Juozas Kašinskas. pirminin
kas. su savo -gabiais pagelbinin- 
kais-ėmis rūpinosi, kad visi sve
čiai būtų tinkamai aptarnauti. 
Tarp atsilankusių matėsi senes- 
nios kartos 
tai: Antanas 
savo žmona, 
trys broliai,
jauskas su žmona, 
jauskas su žmona ir kiti. Pelnas

24 — Jung. Valstybių AtS-1 perviršijo $1,000.00. Klūbiečiai 
tovų Buto pinigų paskyri- džiaugiasi vakaro pasekmėmis, 

ciao o a mo sub-komitetas nutarė ° atsilankusieji atmins Velykų
io^DasJbr^-"86-ll-135IiSt daugiau nebeskirti pinigų pirmadienį. Sveikiname Jauni- 
Richmond Hill, N. Y.

Seponas Juodvalkis lai
kinai apsistojo pas pažįs
tamus Brooklyn, N. Y.

Vladas ir Lidija Mingele- 
vičiai su sūnum Stasiu ir 
dukra Lucija išvyko pas 
gimines į Pennsylvanią 
valstybę.

Elzbieta Mačiulienė su 
dukra Eugenija išvyko 
pas gimines: 5220 Delmar 
Blvd., St. Louis, Mo.

Dr. Albertas Tarutis su 
žmona Janina ir sūnum 
Vytautu apsigyvens New 
Yorko apylinkėje.

Daktarai Venceslovas ir 
Vida Tumasoniai su sū
num Rimu ir dukra Egle 
išvyko į Sioux City, Iowa, 
iš kur vėliau vyks pas pus
seserę Oną Markūnienę,] 
i5701 S. Richvvood St., Chi-' 
cago, III.

Antanas Zablockas apsi
stojo pas dėdę Antaną Bu
trimą, 40 Jacobs St., Ro- 
chester 5, N. Y. į

Aleksandras Žemaitis 
apsistojo pas seserį: 522 
Magnolia Avė,, Elizabeth,! 
N. J. i

Antanas ir Bronė Žiū
raičiai su sūnums Romual
du ir Leonu apsistojo pas 
giminaitę Anelę Gotautie- 
nę, 6928 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III.

Jonas ir Eduardas Toli- 
šiai apsistojo pas dėdę Ot- 
to Tolišių, pagarsėjusį, N. 
Y. Times korespondentą.

Ona Benikienė, J.A.V. 
pilietė su sūnums Juozu ir 
Leonu apsigyvens New 
Yorko apylinkėj.

Kunigas Mykolas Ražai
tis apsistojo: Marianapo
lis College, Thompson, Ct.

Juozas Blankus, J.A.V. 
pilietis, apsistojo pas gi
mines: 3469 N. Clark St., 
Chicago, III.

Zigmantas Stanaitis, J.
A. V. pilietis, apsistojo pas 
gimines: 78 Marine Rd., 
So. Boston. Mass.

Jonas Norvilas J, A. V.
pilietis apsistojo pas pus
seserę p. Kliaugienę, 6119 
—5th Avė., Maspeth, L. I., 
N. Y.

Emilija Stirbienė apsis
tojo pas Antaną Skyrių, 
2721 Logan St., Oakland, 
Cai.

Benigna Nemunaitiene,
J. A, V. pilietė, apsistojo 
pas gimines: 10831 Ed- 
brookc Avc., Chicago, III.

Julija Rajaiiskaitė, J. A.
V, pilietė. Lietuvoje pa
garsėjusi pianistė, apsigy-!

IVashingtan, D. C., bal.

sekmadienį čia įvyko par- Suffolk County Distrikto 
lamentariniai rinkimai. Offiso i------
Socialistų - komunistų blo- zas b. Gailius' 
kas gavo 589.000 balsų: 
Krikščionys Demokratai— 
390.000: 
316.000: 
184.000: 
169.000. 
mažiau.

Sakoma,

i
narys, adv. Juo-

kalbą, 
kad 

negalima į- 
ir apgaule”, 
seimas yra

Istanbul, Turkija, bal. 24 
— Valdžia uždarė dar du 
opozicijos laikraščius. Tie
du laikraščiai balandžio 19 
d. įtalpino Adnan Mende- 
res. opozicinės Demokratų 
partijos įsteigėjo,
kurioj jis pareiškė, 
“demokratijos 
vykdyti jėga 
Jis sakė, kad 
neteisėtas.

Taigi iki šiol valdžia už
darė vienuolika opozicijos 
laikraščių.

Uždaryti laikraščiai bu
vo raudonspalviai. prita
rianti Rusijai ir priešinosi 
Amerikos paskolai.

Pereitą šeštadienį stu
dentai suruošė demonstra
cijas prieš opoziciją, 
riaušės.

Koncerto Rengimo Ko
miteto pirmininku malo- 

_ niai sutiko adv. Kazys J. 
_ Kalinauskas, Federalio 

Distrikto prokuroro asis- 
p tentas. Į komitetą įeina iš

Qualunquistai 
Monarkistai 
Separatistai 

Kitos partijos
______  kad komunis-. lietuvių kolonijų 

tams - socialistams pagel- velkeJal 7 veikėjos, profe- 
bėjo gauti daugiau balsų 
jų sutikimas įtraukti į i 
konstituciją Laterano su
tartį su Vatikanu. Be to,į 
raudonieji pažadėjo duoti 
visiems žemės ir pagerinti jos Anglijos atvykti sek- 
žmonių gyvenimą.

sionalai ir biznieriai.
Visi nuoširdžiai darbuo

jasi. kad šių metų koncer
tas būtų sėkmingiausias. 
Kviečia visus iš visos Nau-

transliavimui Amerikos mo K1ūbą. 
radio programų į užsienį. ■ 

I Jeigu Senatas neįsikiš, 
tai visos radio programos, 

i kurios yra transliuojamos i 
į užsienį apie Amerikos gy-i 

j venimą, bus nutrauktos 
birželio 30 d.

Molotovas Sutiko Atnaujinti 
Derybas Dėl Korėjos -a

rytiniu
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

c *
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Maskva, bal. 24 — Jung. 
Valstybių sekr e t o r i u s 
Marshall, nuvykęs į konfe
renciją, pirmiausia pakar
tojo Rusijai reikalavimą 
atnaujinti derybas dėl su- 

1 darymo bendros valdžios 
i Korėjai.

Pradžioje Molotovas ne
norėjo nei kalbėti. Bet šio
mis dienomis sutiko atnau
jinti derybas.

■v

/madienį, gegužės - May 11 
d., 3:30 vai. po pietų, į Jor- 
dan Hali, Boston, pasi
klausyti įžymių artisčių — 
Polynos Stoskos dainavi
mo ir Birutės Smetonos 

—i skambinimo. Dai- 
” " i paskelbė nuos ir skambins liaudies 

Pietinės Geležinkelių lini- ir klasiškus kurinius. Tai 
streiką, bus tikrai graži ir turinin

ga programa.
Koncerto tikietai par-

Geležinkeliečių Streikas 
Argentinoje

Buenos Aires, Argentina.'mo ir
Kilo bal. 21 —Lokomotyvų Vai- pianu 

ruotojų Unija

darbininkų
Reikalauja pakelti algas.

Šiais metais valdžia nu
pirko geležinkelius nuo duodami įvairiose lietuvių

Guam — Šios Pacifiko Britų. Šis yra pirmas di- 
salos katalikai jau daugjdesnis darbo nutraukimas, 
nuveikė atstatydami karo 
sugriautas bažnyčias ir 
mokyklas.

Velykų iškilmės buvo ap
vaikščiotos vienoje bažny
čioje. kuri užima katedros 
vietą, kol nauja 1_____
bus pastatyta.

Katalikai Atstatydina Baž- į??, 
nyčias Guam Saloje

Reynolds Sumušė Oro 
Kelionės Rekordus

New York — Milton

kolonijose. Galima gauti ir 
“Darbininko” administra
cijoj, 366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Tikietų Platinimo Komi
sijos pirmininke yra p. 
Bronė Cunienė. Jai gelbsti 
visa eilė veikėjų įvairiose 
lietuviu kolonijose.

I

•T

Ministeriai Susitarė Dėl 
Trieste

t
Kaip Ir Kur Pasiruošim 

Marijos Mėnesiui?

Kanados Seniausia 
Koplyčia

Tadoussac — Liepos mė
nesį bus paminėta 200 me
tų Kanados seniausios me
dinės koplyčios pastatymo 
sukaktis. Jėzuitas misijo- 
nierius. kun. Coųuart pra
dėjo statyti tą koplyčią 
1747 metais.

J.
katedra ^eyno^s< f°n t a n i n i ų 

i plunksnų išdirbę jas. pada
rė rekordinę kelionę ap- gįs koncertas yra ruošia

mas lietuvių garbei 
sididžiavimui. Todėl visi 
ir visos pasistengkime ja
me dalyvauti. Sekmadie
nis, gegužės 11 d., yra ski
riamas Motinos ir visų 
motinų garbei. Nupirkite 

tikietus savo 
kurios yra 

užsitarnavusios visų pa
garbos. ir kartu su jomis 
dalyvaukite koncerte.

link pasaulį. Jis su savo 
lėktuvu per 78 valandas ir 
55 minutes padarė 20,000 
mylių kelionę. Taigi 12 va
landų mažiau negu kiti pa
darė tokią pat kelionę.

Reynolds lėktuvas yra 
pertaisytas iš 
šio. Jį vairavo 
liam Odom, navigavo pats 
Reynolds, o Carroll Stal- 

;lee buvo inžinierium.

pa-

i

bombane- koncerto 
kap. U ii- motinėlėms.

Į

Pirmas Icelandi jos Jaunuo
lis Įšventintas Kunigu

Icelandijoje yra mažas 
skaičius katalikų. Per 400 
metų buvo tik 2 kunigai į- 
šventinti. Šįmet sulaukė 
trečio kunigo, 
pirmas grįžti 
ir ten būti 
Kun. Loftsson
giškus mokslus Baltimore 
ir įšventintas savo gimti
nėje Icclandijojc. Icclan- 
dijos Apaštališkas Vika
ras, Vyskupas Gunnars- 
son sulaukė 
džiaugsmo ir
šventinti nauią avaštala.

kuris yra 
i Icelandiją 
įšventintas, 
baigė kuni-

di d e 1 i o 
garbės į-

Maskva, bal. 24 — Ketu
rių didžiųjų valstybių už
sienių ministerių taryba 
sutarė reikalauti, kad 
Jung. Tautos paskirtų 
Trieste’ui $5,000,000, ir 
taipgi sutarė, kad prekės į 
iš Italijos ir Jugoslavijos 
būtų įleidžiamos be muito.
— 

Dalyvaus Havardo Studen
tų Parengime

i Geg. 17 d., Harvardo Studen- 
tų Tautinių Šokių draugija ruo
šia “Spring Festival” didelėj ir 
puikioj Harvard Memorial Hali. 
Tarp kitų tautinių grupių daly-į 
vaus ir B. Lietuvių Tautinių šo-j 
kių grupė ir demonstruos lietu
vių tautinius šokius. Rap.

I 
I

Persikėlė Į So. Bostoną
Nesenai iš Europos atvykęs 

tremtinys, jaunas statybos inži
nierius Jonas Vasys iš Brockto- 
no persikėlė gyventi į South 
Bostoną. Gavo darbą žymioj in
žinierių firmoj. Badgers & Sons. 
Bostone. Tas parodo, kad kita
taučių firmos rimtai įvertina 
laisvos Lietuvos Vytauto Di
džiojo universiteto išmokslintus 
profesionalus. Kap.

t

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Gražiausias mergaitėms pa- 
įvyzdis yra Švč. Mergelė Marija, 
j Ir myli mergaitės Mariją. Tą 
i meilę jos pareiškia įvairiais bū- 
i dais. Daug mergaičių yra pasi
vedusių jos globai priklausvda- 
mos Marijos Sodalicijoms. Štai 
artinasi Marijos mėnuo. Soda- 
lės stengiasi per šį mėnesį ypa

tingu būdu pagarbinti Mariją, 
i pareikšti jai savo meilę ir ištiki
mybę. Šį mėnesį ypač tinka pra
dėti dvasiniu susitelkimu, reko
lekcijomis. Štai ir proga tam 

' graži pasitaiko. Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne pirmąjį ge-j 
gūžės mėnesio vveek - end‘. 2. 3 

t ir 4 d.d. įvyksta uždaros mer- I .| gaitėms rekolekcijos. Jos prasi
deda penktadienį vakare 8:15 
P.M. Rekolekcijas anglų kalba 
ves kun. P. Juras. Lawrence Šv. 
Pranciškaus parap. klebonas. 
Kunigų Vienybės pirmininkas.

I rekolekcijas prašoma regis
truotis kiek galima greičiau. At

lyginimas už visą rekolekcijų 
laiką $5.00.

Adresas: Immaculate Concep- 
:tion Convent. R.F.D. 2. Putnam. 
!Conn. telefonu 1451.

lATERBURY. CONN

Muzikalę programą išpildė 
Moterų Sąjungos choras, vad. 
komp. A. J. Aleksio.

Kalbas pasakė: programos 
vedėjas, kun. V. Ražaitis, kun.
J. Dilionis. kun. P. Pranokus, 
kun. Abromaitis, komp. A. J. 
Aleksis, M. Karinauskienė ir 
Raymond Snyder. Prie stalų 
patarnavo Apaštalavimo Mal
dos draugijos narės, jaunojo 
skyriaus.

Rengiant vakarienę, daugiau
siai pasidarbavo šie asmenys: 
O. Anušauskienė. M. Bekerienė, 
B. Gurklienė, M.
Laurinaitienė. A. Naujavičienė,
K. Pranulienė. O. Šmotienė. M. 
Stankevičienė. Žilinskienė, K. 
Dabkus. V. Veturis. J. Žemaitis 
ir M. Karinauskienė, pastaroji 
buvo rengimo komiteto pirm.

Laike vakarienės kun. V. Ra
žaitis perdavė parapijiečiams 
gerus linkėjimus nuo kleb. kun. 
J. J. Valantiejaus. kuris dabar 
atostogauja. N.T.

Kašėtaitė, P.

LDS Susirinkimas
Eal. 27 d., pirmą vai. įk> Įlietų. 

Šv. Juozajio parap. 
kyklos kambaryje 
5 kp. narių susirinkimas. 1 
šome skaitlingai susirinkti 
atsivesti savo draugus-es. 
gera proga prisirašyti prie 
ir užsimokėti, kurie dar 
skolingi už “Darbininką".

VaMyba.

Parapijos Vakarienė
Bal. 20 d. įvyko Šv. Juozapo 

parap. metinė vakarienė, moky
klos auditorijoje. Vakarienę su
rengė Kančios Arkibrolijos 
draugija. Biznieriai ir šiaip 
žmonės suaukavo visus valgius 
ir gėrimus, todėl atliko parapi
jai giacau* pelno. 1

senos mo-
įvyks LDS

Pra-
i ir 
Bus

LDS 
yra

BRĮDGEPORT, CONN.
Praeitą sekmadienį mūsų par. 

bažnyčion buvo atsilankęs Hart
fordo diecezijos vyskupas Hen
ry J. O'Brien ir suteikė mūsų 
parapijos vaikučiams Sutvirtini
mo Sakramentą. Vyskupas pa- 

'sakė vaikučiams ir visiems daly
vavusiems pamokslą. Šv. mišias 
atnašavo klebonas kun. J. V. 
Kazlauskas, Choras, vad. A. 
Stanišauskui. gražiai pasirodė.

Praeitą sekmadienį kleb. kun. 
J. Kazlauskas padėkojo chorui 
ir varg. Stanišauskui už koncer
to surengimą ir paskyrimą para
pijai |>elno. kurio buvo 3 šimtai 
dol. Taipgi dėkojo visiems daly
viams už jaunimo darbo parėmi
mą. Tikrai, visi tik kalba apie 
artistų svečių ir choro dainas.

Choras dabartiniu laiku dar 
daugiau sustiprėjo gražiais bal
sais.

Praeitą šeštadienį Lietuvos 
Dukterų Draugija minėjo savo 
35 metų gyvavimo sukaktį. Vis
kas įvyko par. svetainei. O,
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Marshallas Tiksliai Galvoja

'i

rių mes nematome ir nega
lime savo pojūčiais patirti. 
Ir juo kilnesnės dvasios 
žmogus, juo mažiau jis ieš
ko priekabių prie tų pa- 

kad jis pasakė slapčių, kurių negali mūsų 
protas suprasti.

“Kad reikia tikėti’” 
skundžiasi mokinukas po 
tikybos pamokos. Aišku.— 
reikia tikėti. Kasdieninia
me gyvenime susiduriame 
su daugybe daiktų ir daly- 
ikų, kurių nematome ir ne
juntame, bet vis dėlto turi
me juos tikėti. Iš tikėjimo 
į Dievą gali juoktis tik tas, 

'*! mano viską žinąs, 
bet kuris ištikrųjų neturi 
nė mažiausio supratimo a- 
pie mus esančių reiškinių.

Mes esam lyg žmonės, 
kurie sėdėdami giliam šuli
ny žiūri į viršų. Ir ką gi jie 
mato? O gi tik mažą dan
gaus sklypelį. Panašiai ir 
su mumis. “Tegu žmonija 
mokslą laiko dideliu daly
ku, 
Schonbein, — tačiau prity
ręs mokslininkas jaučia jo 
trūkumus ir yra įsitikinęs, 
kad ir šių laikų žmonės te
žino tik mažą dalelę viso 
to, kas yra gamtoje”.

Be tikėjimo nebūtų nei 
gamtos mokslo, nei paga
liau artimų santykių tarp 
tėvų ir vaikų. Kiekviena 
istorinė žinia reikalauja, 
kad mes tikėtume jos, tos 
žinios, šaltiniu, t. y. kad ti
kėtume, jog kiti tai matė ir 

‘tik tą paskelbė, ką tikrai 
matė. Turime tikėti geo
grafijos tyrinėtojais, liu
dininkais, gydytojais ir k i- 

a. $ ta o T j "NIs-žs. keis iš skaityto*
Sunku šiandieną miesto žmogui įsivaizduoti ganytoją. Tamjmažai kas mato, apie kuriuos niekas nerašo, niekas nekalba, ku-Į Afrika matė bet iie tiki

H TIKĖTI TIK TĄ, KĄ MATOM?
Svarbiausia reli g i n i o išdidžiai papurtė galvą, 

svyravimo priežastis yra
i
įjimas savo protu.

TREČIASIS SEKMADIENIS PO VELYKŲ (Bal. 27) 
EVANGELIJA: Jono 16, 16-22

Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytiniams: Dar valandėlė, ir 
jūs jau nebematysite manęs; ir vėl valandėlė, ir matysite mane, 
nes aš einu pas Tėvą. Tuomet kai kurie iš jo mokytinių kalbėjosi 
tarp savęs: Kas tai yra, ką jis mums sako: Dar valandėlė, ir ne
bematysite manęs; ir vėl valandėlė, ir matysite mane; ir: Aš eini/j 

į pas Tėvą? Taigi, jie klausinėjosi: Ką tai reiškia, ką jis sako: Va-1 
■landėlė? Mes nežinome, ką jis kalba. Jėzus suprato, kad jie norė
jo jį klausti, ir jiems tarė: Jūs klausinėjate vienas kitą apie tai, 
kad aš jums pasakiau: Valandėlė, ir nebematysite manęs, ir vėl 
valandėlė, ir matysite mane. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, 
jūs verksite ir raudosite, o pasaulis džiaugsis. Jūs būsite nuliūdę, 
bet jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu. Moteriškė gimdydama turi Į 
nuliūdimo, nes jos valanda atėjo. Pagimdžiusi gi kūdikį, jau nebe-! 
atsimena suspaudimo dėl džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus. 
Taip ir jūs dabar, tiesa, turite nuliūdimo; bet aš vėl jus matysiu;

Šis vargšas buvo tikrai 
per didelis mūsų pasitikę- įsitikinęs, I

. Vienas nepaprastą, visą pasaulį iš 
save laikąs labai protingu pamatų judinančią tiesą, 
darbininkas sakė: “Aš ne-'Tačiau juo mokytesnis y- 
tikiu nei Dievą, nei amžiną ra žmogus, juo labiau jis 
gyvenimą. Aš tikiu tik tą, Į pripažįsta, kad apie mus 
ką matau”. Tai taręs, jis yra labai daug daiktų, ku-

Tarp daugelio įvairių opių klausimų, kuriuos poli
tikos vadams tenka rišti, klausimas, ar šelpti, ar ne 
šelpti Graikiją ir Turkiją, stovi šiandien ant stalo. Jis 
reikia skubotai rišti, nes pavojus čia pat: Anglija iš 
Graikijos išeina, Rusija įeina, jei Amerika ne uždarys 
jai vartų. Ar gi jau nėra kitos išeities? Tur būt nėra, 
nes Marshallas iš Maskvos telegrafavo, kad šelpimo 
Graikijos klausimas turi būti skubotai išrištas. Ta Mar- 
shallo telegrama sužadino Senatorių ryžtingumą, ir jie tuomet jūsų širdis džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų ne- 
tą sumanymą išsprendė teigiamai dviem trečdaliais' 
balsų: 67 prieš 23. Bet pirmiau, negu tas klausimas bu
vo teigiamai nubalsuotas, Senate kilo karštų ginčų.

atims.
LEKCIJA: šv. Petro Apaštalo laiško (1 Petro 2,11-19)

kus ir atsisėsti pamiškėj ties farma, kur ganosi avys. Tik gal būt 
week-end proga ne vienas užmeta akį į įtolimas ūkio sodybas.

Kraštas gi, kur Kristus keliavo basas per javų laukus nuo 
vieno sodžiaus į kitą, buvo pilnas gausių avių būrių, kurias ganė 
vietos žmonės.

Ką reiškia ganyti? Tai reiškia saugoti, liūdėti, kad kas nepra- kuris 
pultų, nepražūtų. Taip ganytojas saugo avis nuo pražūties, sar
gas namus nuo įsibrovėlių, {Milicininkas gatves nuo tvarkos ardy
tojų. O Kristus? Jis saugo žmogų nuo didžiausio pavojaus — am
žinos pražūties. Sudegs namai — bus kiti, pražus 
nusidėjėlis žmogus — jokia galybė neišgelbės. Kristus tad ii- sau- 

jgo žmogų kaip savo akį. Jis eina ieškoti paklydusio, palikęs visa 
i kita. Taip tedaro tas, kuris nėra samdinys, kurio rankos nėra 
i pajierkamos auksu.

ŠIRDIS IR MAŠINA
Samdinys tiesa, atlieka pareigas, ir tai gal sąžiningai, bet be 

širdies, be meilės. Jo darbas yra panašus j griaučius, kur nėra nė 
dulkelės gyvybės. Tuo tarpu Gerojo Ganytojo darbas plaukia iš 
meilės ir pasiaukojimo. Kaip saulėta diena skiriasi nuo niūrios lie

rašo chemikas

Californijos Senatorius Johnson tarp kitko pareis- Mylimiausieji aš maldauju jus, susilaikyti, kaip ateiviai ir ke- tingos dienos, taip darbas atliktas su meile — nuo samdyto darbo.
ke, kad Amerikos įsikišimas į Graikijos reikalus “iš-'leiviai- nuo kūniškų geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Tebūnie 
šauks nelaimę”, t. y. karą šu Rusija. Senatorius Van- pasielgimas tarp pagonių geras, kad ir ten, kame jie netei-Balins nelaimę , u y. Karą su xvusija. oenaiunus vau- •>—*------ =>---------- »-e>—°-------- ---------- —’ ------  •>
denberg jam atsakė, kad Amerika kaip tiktai siekia siai apkalbinėja jus, lyg piktadarius, pažintų jus iš gerų darbų ir kaip mašina —
priešingą siekinį atsiekti, t. y. taiką, nes Rusijai bus garbintų Dievą aplankymo dieną.
užkirsta kelias į svarbiausį pasaulio centrą — Vidurže- Taigi- pasiduokite kiekvienai žmonių tvarkai dėl Dievo: ar tai 
mio jūrą; o jeigu Rusija ten įkeltų koją, tai ji jaustųsi karaliui- kaiP valdovui, ar tai vadams, kaip jų siųstiems atkeršyti 
užtektinai galinga suduoti lemiamą smūgį civilizacijai piktadariams ir pagirti gerųjų. Nes ta yra Dievo valia, kad gera 
ir įgyvendinti bolševizmą ne tik Europoj, bet ir Azijoj darydami priverstumėte nutilti neišmanančiųjų žmonių nežinoji- 
ir Afrikoj. Ar tuomet izoliuota Amerika prieš bolševiz- m5G kaiP laisvieji, ne kaip tie, kurie daro iš laisvės piktenybei 
mą atsilaikytų? Tai toks pavojingas klausimas, kad dangalą, bet kaip Dievo tarnai. Visus gerbkite, mylėkite brolius, 
net Amerikos politikieriai, vos paviršutiniškai susipa- Dievo bljokite, gerbkite karalių.
žinę su platesnio pasaulio reikalais, smarkiai susirūpi- Jūs, vergai, būkite pasidavę visa baime valdovams ne tik ge
no. Pagaliau, Marshallo žodis turi lemiančios reikšmės. Tiems ir romiems, bet ir nepakenčiamiems. Nes tai yra malonė, 
Maskvoje esant, susiduriant su Kremliaus šulais, Mar- Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.
shallui aiški sovietų politika. Jis žino, kad Graikijos 
klausimas turi tarptautinės reikšmės; kad atidavus 
Graikiją Maskvos globai reiškia tą patį, ką atiduoti 
bolševikams raktą į pasaulio centrą. reikia užmiršti grįstas gatves, aukštus rūmus.

Tarptautiniams klausimams tiksliai išspręsti rei- -------------------------------------------------
kia žinoti geografiją ir bent kiek istorijos. Marshallas marios tai esanti natūrali Rusijos nuosavybė, 
išstudijavo geografiją karo metu, ypač Balkanų geo- “rakto” negavo, tai bolševikai nori jį pasiimti, 
grafiją, kuomet Roosevelto verčiamas, neužėmė Balka- i

Ligonis atsidūręs ligoninėj tuoj patiria, kuri slaugytoja rūpi
nasi motiniškai, su tikru atsidavimu, ir gerai atlieka savo darbą 

■ tiksliai, bet šaltai ir formaliai. Nenuostabu, kad 
daugelis sergančiųjų eina į vienuolių seserų slaugomas ligonines, 
kur lengviau yra atrasti tikro atsidavimo, kur gyva yra gero ga
nytojo dvasia. Juk neužtenka vien recepto, vaistų. Ligoniui rei
kia ir atsidavusio žmogaus, kurio artuma nemažiau gydo už vais
tus.

SAMDINIAI IR APAŠTALAI
Taip pat lengva atskirti kalbėtoją, kurio žodžiai plaukia iš 

širdies, nuo to, kurio kalba tėra samdinio žodžiai. Šio pastarojo 
kalba yra bedvasė, tikusi muilo reklamai, o ano žodžiai yra Vieš
paties ženklai, gerojo Ganytojo apreiškėjai.

Daug yra samdinių. Net ir tie. kurie pašaukti sekti Gerąjį 
Ganytoją (krikščionys), kartais tėra tik samdiniai. Yra betgi 
daug žmonių kaip Gerasis Ganytojas. Tai dažniausia tie, kuriuos Į

- - -- . . , , , ,. . . ... . *’ f" j jų Afriką matė, bet jie tikitramvajų, fabri-jrių darbas toks kasdieninis, pilkas ir nesvarus. Ir vis dėlto jų dar'iįįems kl7rie • matė
-------- Įbas pilnas atsidavimo ir pasiaukojimo. Niekad neužmiršiu žmo-į ’
Carai iSaus> kud kasdien matydavau einantį pasiremiant ant pažastinių Panašiai yra ir SU mūsų 

j lazdų. Jį visuomet lydėdavo žmona su dukrele. Pasirodo, tai. esą- religiniu tikėjimu. Jame y- 
Marshalln,$ užsispyrė “rakto” rusams neduoti. Bai-ima karininko. Jis buvo sužeistas per karą dvylika šūvių. Daug ra tiesų, kurių nematome 

nu pirmiau, negu ten rusai atsibastė. Dabar už tą klai- si klaida jau padaryta: Jugoslavija, Bulgarija, Rumu-jkart>i merdėjo nusivylime ir nepakeliamų skausmų slegiamas,ir nesuprantame, bot apie 
dą Amerika brangiai užmoka pinigais, krauju, paverg- nija Maskvos rankose, bet dar yra vilties. “Raktas”|nekartą prašė žmoną ginklo nusižudyti: “Nebegaliu išlaikyti.'" O jų patikimumą liudija am- 
tų tautų laisve ir savo garbės sužalojimu, kad už tautų dar tebėra turkų lankose. Graikija prieinama britų lai-jžmona- uždėjusi ranką ant jo kaktos, ramiai ir be ašarų išbude- žinoji Tiesa: pats Kristus, 
laisvę bekovodama, atsiekė kaip tik priešingo rezulta- vynui. Tas dvi pozicijas reikia žūt - būt išlaikyti. Mar-jdavo naktis drąsindama jį gyventi: “Pagalvok apie mane, apie pranašai ir didvyriško gy- 

dukrelę. Juk ką mes darysime be Tavęs!” Ir šiandieną jie visi venimo žmones — Šventie- 
kartu tebegyvena. Argi ta moteris nėra gerasis Ganytojas? ji. (Pagal Dr. T. Toth).

Gerasis Ganytojas gyvena ne tik danguje. Jis gyvena mumy- j --------------------
se ir su mumis. G. į Keista, kad krikščionis

(Šis straipsnelis turėjo būti prie pereito sekmadienio Evan- drįsta gyventi tokiose ap- 
gelijos, bet buvo suvėluotai gautas. Dėl jo turiningumo dedame linkvbėse, kuriose jis ne- 
kad ir vėliau. Red.). 'drįstų mirti. Bernhart.

dangalą, bet kaip Dievo tarnai. Visus gerbkite, mylėkite brolius,

ŽMOGUS KAIP AKIS

to: į nelaisvę jas pastūmėjo. Dabar Marshallas pramo- challas puikiai tą supranta. Jis patarė Trumanui šelp- 
ko kjek istorijos — rusų istorijos. Patyrė, kad bolševi- ti Graikiją ir Turkiją, neatsiklausiant Tautų Tarybos, 
kai tęsia carų šimtmetinę politiką: paveldėti Konstan- Trumanas tai suprato. Kongresas ir gi suprato. Kai 
tinopolį ir Dardanelių sąsmaukas. Dar carų laikais, kurie senatoriai gązdina Rusijos karu, bet baimė turi 
vienas Rusijos užsienių ministeris taip išsireiškė: dideles akis. Šiuo momentu Rusija vien intrygomis te
siekdama paveldėti Dardanelius, Rusija ieško rakto gali kariauti.
į savo namus”. Kitais žodžiais, Juodosios ir Viduržemio j Marshallas tiksliai galvoja. K.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

3.

Andriaus Dienynas
Ir iš tiesų lyg ir atgrasino. Jau ilgoką lai

ką Pilėnų apylinkėj bolševikai nepasirodė. 
Andrius gerai žinojo, kad visados taip nebus, 
kad ankščiau ar vėliau jie atsilankys. Žinojo 
taip pat, kad nudriskę kaimietiški drabužiai 
jo vis vien neišgelbės, taigi buvo švariai apsi
taisęs ir visados laikė kišenėj stambų naga
ną (revolverį). Rašyti dienyną nebuvo šiems 
laikams tinkama pramoga, bet šiandien užėjo 
jam kažkoks noras bent pažiūrėti į seniai nu
trauktą rašinį. Išsitraukė jį, gerai paslėptą, 
iš palėpės ir pradėjo vartyti. Nedaug ten bu
vo prirašyta, vos keletas dienų atžymėta. Bet 
kas čia toliau — kažkoks ilgas rašinys? A! 
tai Tolstojaus dienyno dalis. Dabar atsiminė, 
kad ją nusirašė iš pačių bolševikų išleistos 
knygos “Jasnaja Poliana”. Rašinio turinį jau 
pamiršo, bet tur būt įdomus, kad rado reika
linga nusirašyti. Rašyta birželio 23, 1900 m. 
Vakaras toks nuobodus, reikia pasiskaityti. 
Ir jis atgijusiu dėmesiu štai ką perskaitė:

“...Čia pat prie dirbtuvės, valstiečiai nusi
kamavusiais liesais arkliais aria svetimą 
dirvą. Tie valstiečiai kėlėsi su aušra, jei ne 
nakvojo čia pat prie pelkės, vienintelės vie

tos, kur gali arklius pagirdyti. Atsikėlę su 
aušra, jie sugrįžo namo, pašėrė arklius ir, pa
sigriebę kiek sausos duonos sugrįžo arti sve
timą žemę. Kiti kaimiečiai sėdi čia pat prie 
plento, pasidarę iš ragažės užvėją, skaldo 
plentui akmėnis. Jų kojos apdaužytos, delnai 
užtrinti, visas kūnas purvais apaugęs, veidai, 
plaukai, barzdos ir plaučiai pilni akmenuotų 
dulkių.

“Pasiėmę didelius nesuskaldytus akmenis, 
įsispraudžia juos tarp vyžuotų ir virvutėmis 
apraišiotų kojų ir daužo tuos akmenis sun
kiais plaktukais, kol sudaužo į smulkius ga
balėlius; paskui vėl ima nesuskaldytus akme
nis ir vėl juos daužo... Ir taip dirba tie žmo
nės nuo ankstybo ryto iki vakaro, po 15-16 
valandų į dieną pailsėdami porą valandų po 
pietų ir du kartus pasistiprina duona ir van
deniu. Ir taip dirba tie žmonės kasyklose, 
dirbtuvėse, prie žagrių, prie akmenų, nuo 
jaunystės iki senatvės; ir taip pat sunkiai, 
virš jėgų, dirba jų žmonos ir motinos, įsigy- 
damos įvairių ligų, ir jų tėvai, ir sūnūs, pras
tai apsirengę, blogai maitinami — nuo ryto 
iki vakaro, nuo jaunystės iki senatvės.

“Ir štai pro dirbtuvės, pro akmenų daužy
tojus ir artojus, pralenkdama nudriskusius 
kaimiečius ir skurdžius, išmaldomis mintan
čias senukes - meldžiones, pleška skambu
čiais skambanti karieta, kurią veža ketver
tas nušertų milžiniškų arklių, kurie išsižioję 
gėrisi tų arklių grožiu. Karietoj sėdi dvi po
nios, užsidengusios nuo saulės prašmatniu 
skėčiu ir pasipuošusios žydriais kaspinais ir 
skrybėlaitėmis, kurių kiekviena brangesnė už 
tą kumelką, kuria mužikėlis aria; prieš jas 
sėdi žėrįs galionais ir saktimis karininkas, 
baltu lengvu švarku apsitaisęs. Priekinėj pa
sostėj sėdi stambus vežėjas, šilkiniais marš
kiniais ir aksomu bruslotu pasirėdęs. Jis vos 
nesuvažinėjo senukę elgetą ir vos neapvertė 
į grabę nuskurusį mužikėlį, besikratantį tuš
čiam vežimėly. “O šito ar nematai?” — paro

dė vežėjas botagą nesuskubusiam laiku pasi
traukti iš kelio mužikėliui, kuris viena ranka 
skubotai tampė vadelę, o kita nusiėmė kepurę 
nuo utėliuotos galvos. Paskui karietą švel
niai slenka nikeliu žvilganti mašina, du dvi
ratininkai ir viena dviratininkė ir linksmai 
juokiasi, pralenkdama nusigandusias ir besi- 
žengnojančias moterėles.

“Gi šalia plento joja ponas ant angliško 
driganto ir ponia ant veislinio žirgo. Nekal
bant jau apie tų žirgų kainas, viena tos po
nios puošni skrybėlė kainuoja daugiau už 
dviejų mėnesių darbininko algą; o už gražų 
anglišką vytinuką užmokėta daugiau, negu 
gaus už mėnesį darbo antai tas berniokas, ku
ris šaiposi gavęs kasykloje darbą. Jis pasi
traukė raiteliams iš kelio ir gėrisi gražiais jų 
arkliais ir stambiu šunimi, kurs iškišęs liežu
vį seka paskui raitelius...

— “Ne, tai negalima!” — sako raitoji po
nia, pažvelgus į šunį. — Aš negaliu į tai žiū
rėti”. Ir sustabdo karietą. Visi jie kalbasi 
prancūziškai, juokiasi, sodina šunį į karietą 
ir važiuoja toliau.

“Ir karieta, ir raiteliai, ir dviratininkai 
praslenka pro šalį, tarsi žmonės iš kito pa
saulio. O dirbtuvės darbininkai, akmenų 
skaldytojai ir artojai toliau dirba sunkų, 
nuobodų, svetimą darbą, kurs tik su jų mirti
mi pasibaigs. “Gyvena gi žmonės!” — mąsto 
jie, lydėdami akimis pravažiavusius ponus ir 
dar sunkiau atjaučia savo gyvenimo skurdą. 
Ar gi taip reikia?”

— Kam aš tą visą būčiau nusirašęs? — lyg 
nustebo Andrius. — Aha! Štai seka ir mano 
pastaba.

“Didysis rusų rašytojas ne be tikslo taip 
vaizdžiai nupiešė skurdų Rusijos kaimiečių 
gyvenimą ir greta jo pastatė beširdį turčių 
prabangumą. Kukliu, nedrąsiu klausimu: ar 
gi taip reikia? Tolstojus lyg kreipiasi į aukš
tesniuosius Rusijos sluoksnius, kad pataisy

tų liaudies būklę. Deja, cariškoji Rusija ne
pataisė.

Bolševikai sakosi tą uždavinį pasiėmę. Ar 
jie pataisė? Jei pataisymą imsime bolševikų 
prasme, t. y. atbulai, tai jie pataisė su tokiais 
pridėčkais, apie kokius pasauly nesvajota. 
Štai kokie jų pridėčkai prie buvusio caro lai
kais kaimiečių skurdo: atėmė nuo jų žemę; 
sugrūdo į kolchozus eiti faraonišką baudžia
vą; atėmė laisvę, nuosavybę, tikėjimą: prasi
tarusius nors žodį prieš sovietų tvarką kem
ša į kalėjimus, tardo, kankina, kol prisiims 
primetamą jiem kaltę; siunčia į baudžiamuo
sius katorginio darbo lagerius, kur sveikiau
sias vyras vos keletą metų gyvas teišlieka; 
atėmė nuo piliečių teisę gyventi ir ją atida
vė policijai, kuri elgiasi su žmogumi kaip me
džiotojas su zuikiu, lape ar vilku: jei piktas, 
ar alkanas, ar turįs noro pamedžioti — nu
šaus, o jei geram ūpe, gali ir gyvą paleisti. 
Sauvaliavimas, teroras, skurdas, badas pina
si su juoda neviltimi. Ir virš to viso džiugus 
valdininkų šūkavimas, kad Sovietijoj pada
ryta negirdėtas progresas. Tiesa, negirdėtas, 
nes jų vadinamas progresas nusistūmė atgal 
iki Džingis Chano, ir net tasai vertingasis to
kio “progreso” nėra išgalvojęs, negi ką pana
šaus girdėjęs”.

— Hm... Norėta stipriai pasisakyti, bet — 
persilpna, persilpna, — suniurnėjo Andrius. 
— Gaila, kad nebėr Tolstojaus. Bet ir jisai 
vargu besiimtų tiksliai atvaizduoti Sovietų 
gyvenimą. Faktai tiek pasibaisėtini, kad ir 
meniškiausia plunksna prieš juos bejėgiškai 
blanksta...

— Bet, — mąstė toliau Andrius. — Kaip aš 
išdrįsau tai rašyti? Juk už tokius dalykus...

Staiga pasigirdo griežtas į duris beldimas. 
Andrius pašoko, įkišo dienyną į stalčių tarp 
kitų popierių, sugniaužė kišenėj revolverį — 
pigiai nepasiduosiu! — ir ėjo atidaryti duris. 
Bet, pamatęs svečią, visu veidu nušvito.

— Prašau į vidų! (Bus daugiau)
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asmens vidutinio uždarbio 
didesnei šeimai nėra gali
ma net visos normos iš
pirkti. nekalbant jau apie 
drabužių ar apavo įsigyji- 
mą. kurių vietiniai gyven
tojai, turėdami senelių ir 
prosenelių spintas, nėra 
reikalingi. o reikalingų 

pasiūlymų taip DP raiką-daiktų įsigyti turi galimy- 
neramiau- lūs ir jų gyvenimo sąlygas;bes mainų keliu. 
Klausimai tvarkyti, kad sau išlaiky-’ 

“Kaip gy- mą užsidirbtų patys DP.!
Gi šis klausimas, spren
džiant konkrečiai, nėra: 
toks paprastas, kaip jis at-| 
rodo iš šalies.

Didelė dalis, jei ne pusė. 
DP ir dabar dirba — tai! 
švietimo, mokyklų, kursų; 
darbas: toliau stovyklų or-. 
ganizacijos ir administra-! 
cijos darbas. Visa tai rim
tas ir dažnas net sunkus, 
kaip pavyzdžiui mokyklo
se. darbas, nes nėra nei tin
kamų priemonių, nei patal
pų. nei sąlygų. Tiems dir
bantiesiems mokestis ima
mas iš įvairių šaltinių — iš 
UNRROS tiesiai (4 pake
liai cigarečių, degtukų dė
žutė per mėnesį, drabužių, 
batų taisymo kortelė ir; 
pan.): iš BALFO, iš Raud< 
Kryžiaus — algos pinigais,) 
o kartais ir iš vokiečių į- 
staigų. pvz. kai kur moky
tojams algos: bet visų mo
kytojų darbas tuo būdu ne
apmokamas. Gauna tik ke-

LAIŠKAS IŠ EUROPOS

Vienas įžymus 
rašytojas, dabar tremtinys rūpintis.

• • o

lietuvis tijoje. Vienas dalykas yra 
, kitas aprūpinti, 

prancūzų zonoje Vokietijo- Tat vis daugiau atsiranda

SVETIMOSE VALSTY
BĖSE įsikūrimo 

PLANAI

I
i 
i

DP. t. y. mūsų noras bu-; 
vo kur nors kompaktiškai, 

-Iįsikurti ar emigruoti, kad 
J sudarydami savos ben-j 
ūdruomenės visų sluoksnių j 
* j vienetą, galėtume pradėti’ 

miniatiūrinį laisvės lauki-. 
mo “normalų” gyvenimą?
Juk mes galime turėti sa-Paščiuose skaitome, kad 
vas mokyklas, savą teatrą.!Prancūzija tokių darbinin- 
savą operą, savą spaudą, kų sau rinksis iš visų zonų, 
kurti savą literatūrą, savą Visų 600,000 negaus, nes 
meną. Dar daugiau — su!dėl 70,000 jau susitarta su 
savo plastiniu menu ir su Belgija, kuriai reikia dar-! 
savu teatraliniu menu meškininkų anglies kasyklose.' 
galime rasti publikos ir ne: imigracija į Čilę, Urag- 
vien savo tautiečių tarpe.,vajų, Venezuelą, Kolumbi- 
Bet tokios įsikūrimo ar ją vargu ar bebus galima, 

galimybės nes Įe^0 girdėti, kad pir
mųjų susirašiusių grupių į 
ten jau nebeišleidžia, aiš-

je. rašo:
Ateina mūsų 

sias pavasaris. 
— “Kas bus”, 
vensime”. “Kur gyvensi
me” mus lydi metai iš me
tų. Mes prie jų pripratome 
kaip prie kasdienių kalbos 
žodžių ir jie mūsų jau ne
boja udina. Bet šiuo metu 
mūsų likimu vis daugiau ir 
daugiau ima rūpintis kiti, 
nuo kurių mes priklauso
me ir nuo kurių visai nepri
klausome. net nenorime 
priklausyti. Tas rūpestis, 
aišku, mus ne tik domina, 
bet ir jaudina, nes tai lie
čia. kartais ir labai skau
džiai. kartais labai įžūliai 
mūsų kailį. Tie rūpesčiai 
pasireiškia straipsniais 
spaudoje .didelių \yru kal
bomis. tam tikrais oficia
liais raportais. įsakymais 
ir pan. Mūsų laikraščiai 
juos, kiek sugauaami, re
gistruoja ir patiekia 
mums, štai nors keletas 
bruožų, liečiančių mus tie
siogiai. tikriau pasakius 
sprendžiančių mūsų atei
ties likimą.

KAS DP RŪPINSIS? dama į bendrą kasą.
Kad UNRRA savo dienas pridedama BALFO ar ki- 

baigia š. ir,, birželio mėn. tos pašalpos ir iš to «ida-Įduria^į naujas
mums jau nebe naujiena, romą visiems,mokytojams b)emas Atrod kad netru. 
aą pavaduoti turėsianti algos,. Nebesant viello DP ims var
liauja organizacija, kurios ROS efektyvios pagalbos . keiios valst
vardas busiąs IRO. Bet a- maistu, kas yra pogrindi- var- ne * kad
bejojama. ar IRO galės lai- ras gyvenime dalykas. DP- J

KATALIKŲ DARBININKU SUVAŽIAVIMAS
ŽURNALISTO KAZIO ČIBIRO PASKAITA APIE SVARBIUOSIUS DARBININKŲ RŪPESČIUS

Sekmadienį, balandžio 27 d., 1 vai. p. p., Šv. Roko parapijos svetainėje, 
Montello, Mass., įvyksta LDS. N. A. apskrities suvažiavimas. Visos LDS 
kuopos kviečiamos išrinkti skaitlingai atstovų į šį svarbų LDS suvažiavimų. 
Taipgi nuoširdžiai kviečiame mūsų inteligentijų bei profesionalus, kurie do
misi katalikiška veikla. Suvažiavime prie katalikiškos veiklos diskusijų, bus 
patiekta įdomi paskaita darbininkų klausimu. Taigi visi raginami tų dienų 
dalyvauti LDS apskrities suvažiavime.

Dvasios Vadas Kun. P. J. Juškaitis,
A Zaveckas, pirmininkas, 

Tarnas Versiackas, raštininkas.

reguliuoti pro-'vienam grįžtančiam (šešiųi kaip parašyta, bet atvirkš
čiai, iš agituojamųjų jam 
tarė, kad jie dabar supran
ta, kaip reikia jo meilius 
žodžius suprasti, ir kad jie 

ne pažo- 
Tai

tai turėsią j 
pagandos būdus — ar dau- savaičių laikotarpiui) iš- 
giau sentimentalinių šūkių stovėjo ilgą laiką viešai iš- 

. vartoti ar duoti gražių pa- statytas UNRROS krautu- 
vyzdžių iš gyvenimo jų tė- vės lange palyginant su. 

dvynėse. Tada būsią taip tuo daviniu, koks duoda- juos supranta
(išrašau žodis į žodį): — mas kasdieną paliekan-džiui, bet atvirkščiai. 
“Prityręs repatriacijos čiam: truputis cukraus, juokas pro ašaras,
valdininkas paveiks da- sviesto, mėsos, pora riekių Pagaliau jam pasakyta: 
bartinę stovyklos galvoji- duonos ir pora suvytusių išeikit iš mūsų krašto, grį- 
mo linkmę 
ją nuo baimės grįžti namo 

!ir nuo miglotų svajonių a- 
pie emigraciją į ramų ap
svarstymą ir sutikimą re
patrijuoti. Grįžtančiam 
bus suteiktos pirmenybės 
išduodant drabužius ir “ki
tus malonius dalykus”.”

Jeigu tai nebūtų rimtų į- 
staigų raštas, manytume, 
|kad sovietų iššluotojo hu

tas, nes jis buvo užsirašęs .moristo Zosčenkos feljeto- 
į Maroką. į nas. Jo stilius išduoda ir to

Tarpvyriausybinis Pabė-kašto autorius, kurių stilių 
gėlių Komitetas, kuris su-'mes labai gerai pažįstame 
darytas iš 33 tautų atsto-'iš patyrimo pirmaisiais o-

i
i šim ir be jūsų agitacijos.nukreipdamas bulvių.

Prie siūlomo iškeliaujan- Taip, šitoks yra visų mū- 
tiems davinio nebuvo tik ! ’ _ . ‘ ’
garantijos, kad perėjęs per kitų benamių tremtinių at- 
sieną asmuo turės laimės ! .
visą davinį pats ir sunau- kia veidmainiška, 
doti. Į mitingą iš mūsų, klastos pilna agitacija. 
400 asmenų, kolonijos, iš 
kita tiek latvių, estų ir žy
miai daugiau kitų tautų' 
atėjo tik keliolika asmenų.) 
Jeigu agitatorius buvo; 
toks naivus, kad pats tikė-Į 
jo tuo ką kalbąs tai iš agi-! 
tuojamųjų turėjo progos 
išgirsti daug tiesos, kuri 
slėpėsi už jo vargingai su
graibytų žodžių.

kur pranešama, kad jis pa-! Reikia pridurti, kad pora 
ziscioc np onniorr.or.Uo; į repatrijacijos propagan- skaičius viešus
___________ , _____ ■ dos priemonių pas mus jau aukšto asmens žodžius, pa-!

sius žmonės, ypač mokslo,i£>p ĮUrj artimų giminių ar panaudota. Viena: maisto skelbtus Paryžiaus spau- 
davinys repatnjuojan- doje, kur sakoma, kad su- 
tiems. Antra: “prityrusio” grąžintieji niekšai būsią 
agitatoriaus mitingas, neverti ant šakos pakarti.

emigracijos ; 
šiandieną vis labiau ir la
ibiau gęsta.

JAV yra tarusios 1 
daug gražių žodžių. įvai-įduoti žmonių į nežinomų 
riuose posėdžiuose jų aukš- pirklių rankas. Bet į Tuni- 
ti asmenys yra nulėmę tai, Są įr j Maroką keliai, be- 
kad mes nebūtume prie- rocįs> neuždaryti. Mūsų ko-

ten jau neoeisieiuzia, ais- 
labai kindamies, kad nenori ati-

ii1 sų, lietuvių, latvių, estų ir

sieną asmuo turės laimes sakymas. Jo nepakeis, jo-
, melo ir

kad mes nebūtume
Ii: tuomet gauta suma de- '’arta g.^ąžiati; bet Jonijoj vienas asmuo (ne
dama į bendra kasą, ten|££a^ 4 mene-,
pridedama BALFO ar ki-i. lausJmas 4.nePaJ^ta 1K1 sius kalėti, buvo po kelių, 
tos pašalpos ir iš to suda-|®lol.lsspręstl’?r del.to atsi* į savaičių bausmė? atleis-į

ku pradėti savo veikimą, asmenų padėtis visai pasi- d»rht
šiltumu voač kad priglaustų nuo mirties;dėsiąs DP emigracijai į 
n=T fizinio darbo ištrūkusius, visko neteku- įvairius kraštus, ypač kur 

įsinc žmonės vnač mokslo J ta ty x.._: __ ... ___• •____

Pranešama, kad Paryžiuje keis ir daugeliui atneš ne- 
susikūręs biuras, kuris rū- paprastų ;
pinsis DP. i 
veiklą IRO.

kol pradės savo negalintiems fizinio darbo!
. Biuro šefu e-dirbti. ar šeimoms su sŲmeno jr kultūros žm , 

sąs vienas dabartines LN-nais tėvais bei mažais kurįe kurdamj kul.
X oKie-varnais. kadangi ls vieno tQrą yra ir vigo pasaulio 

bendros kultūros dalinin
kai. ne dėl to, kad priglau
stų šeimas su mažais vai

RROS tarnautojas

Gegužės 17-18, 1947
Pirmą Kartą Maine Valstybėje 

Lewiston, Me. Įvyksta
N AU JOSIOS ANGLIJOS LIETUVOS VYČIŲ

SUVAŽIAVIMAS
Dienotvarke:

Gegužės 17 d. —šeštadienis:
1:30 — 5:00 P. M. — Registracija DeWitt Hotel Lobby.

10 Pine St., Lewiston. Maine.
7:oo p. M. — Vakarienė Man s ton House, Poland Spring, Me.

8:30 — 12:00 P. M. — šokiai Riccar Inn.

darbo sutartis. Visi kelio
nės formalumai būsią 
tvarkomi Komiteto atsto
vų. (Reikia pastebėti, kad j Maisto davinys puikiausių ir paklausus, kaip tai rai
šiam Komitetui anketas;amerikoniškų, kanadiškų kia suprasti, agitatorius 
mes užpildėme ir įteikėme produktų, duodamas kiek-atsakė, kad ne pažodžiui

REIKIA STORŲ KAN
TRYBĖS ŠARVŲ

Daug pasaulio ‘politikos’ 
ir diplomatijos dalykų mes 
jau išmokome suprasti. 
Daug didelių asmenų vin
giuotų kalbų mes jau nu
vokiame tikrąją prasmę. 
Bet kai kalbama apie mus, 
tremtinius, ir mūsų reika
lus, mes dar nesupranta- 

Vienam iš publikos pa- me, ar tai kalbama rimtai, 
viešus sovietų įsitikinus ar... tik diplo

matiškai. Niekad žmogus į 
pražūtį. į vergiją, į mirtį 
nebuvo viliojamas tokiais 
meiliais (bet melagingais), 
tokiais lanksčiais (bet 
niekšingais) būdais.

Visų įvykių eiga rodo, 
Tęsinys 8-tame pusi.kais ar nebegalinčius fizi-Į prieš pat naujus metus, 

nio darbo imtis asmenis, Turintieji pridėjo afidavi- 
bet daug savo, tautai nusi- jei jėginguosius išsi- 

s. ~į _ rinks vietiniai, gal “nedar-:
Ims varžytis dėl darbo bingiems'’ leis ir emigruo- Į crr\c rlol ranmnnti rlol fui a •

pelniusius. Ne!
i

i

Gegužės 18 d. — Sekmadienis:
1 <>:(*<? A. M. — Iškilmingos Mišios su pamokslu šv. Patriko koply

čioj*. Kates and M alnut Sts., Lewiston, Me.
1 :30 P. Vi. — Suvažiavimo posėdis. Blue Room DeWitt Hotel, 

!x*wiston. Me.
Naujosios Anglijos Lietuvos Vyčiai Nuoširdžiai 

Kviečiami Gausiai Dalyvauti Suvažiavime. 
Gera proga pamatyti Maine! Laukiami Visi!

L. Vyčiu 2-ji Kuopa, Levviston ,Me.
I . Iki gegužės II <1. ;«er Miss Stelia Polisky Thorne's Corner, 

Levviston. Me. prašome rezervuoti sau vietas vakarienei ir 
nakvvnei.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

rinks vietiniai, gal “nedar-1

2

PAMATYK SAVO DRAUGIŠKĄ FORTO DYLERI

Dirbtuves Užgirtas 
Metodas

<p»:r T-ni deaitr OTurfard hsTK

*jėgos, dėl raumenų, dėl tų 
viengungių, kurie atėję į 
vieną ar į kitą kraštą, gali 
įnešti naujo sveiko krau
jo, ten anot jų asimiliuotis 
ir dauginti jų piliečių skai
čių. Plačiausiu mastu šia 
kryptimi yra užsimojusi 
Argentina. Iš karto ji dau
giausia tos jėgos tikėjosi 
iš italų. DP jai nepatiko. 
Bet derybos su italais nu
trūko dėl nepakenčiamų, 
vergiškos pirklybos, kaip 
sakoma, sąlygų. DP apie 
pakenčiamo gyvenimo są
lygas blaivios nuovokos 
nebeturi.

Mums po to pragaro, 
koks liko anapus geležinės 
uždangos, visur turi būt 
gyvenimas. Pamatę, kad 
DP lengvai iš rankų gali 
išsprūsti. susirūpino ir 
prancūzai, kurių darbo mi- 
nisteris, komunistas, ank
sčiau bet kokiam DP įsilei
dimui į kraštą priešinos. 
Tą rūpestį dar labiau padi
dino reikalas atleisti “pasi
skolintų” 600,000 vokiečių 
belaisvių. Belaisvių atlei
dimu rūpinasi ir Raud. 
Kryžius ir net šventasis 
Sostas. Belaisvių našta y- 
ra sunki našta. Humaniš
kumas reikalauja ją panai
kinti. Nors, antra vertus, 
savo darbu belaisvis at
perka bent dalį padarytų
jų skriaudų. Ir štai išeitis: 
karo belaisvių vieton, pa
sirodo, patogiausia pasi
rinkti vergų iš DP. Laik-

a
f)!
t

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
bar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be jo- t’ 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

S
$

ti.

niHT,hSHINGTON
COOF'ERATIVE BANK
430 BROADWAY • SOUTR IOITOM

$ 
t
11
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NEGI PRIEVARTA 
GRĄŽINS?!

Anglai .atrodo, daug 
vo DP nenorės kitiems ati
duoti. Jų okupacinių pajė
gų vadas pareiškė, kad vie
nus jie pasirinks darbams 
pas save, o kitus privers 
čia susirasti darbą, kad 
patys išsilaikytų. Maisto 
normos bus tokios pat, 
kaip vokiečių. Tačiau tuo, 
girdi, nebūsiąs užkirstas 
kelias grįžti tėvynėn. (An
glų zonoj esą 80,565 baltų 
DP). Amerikiečiai gi pa
reiškė, kad jų DP didžioji 
dalis jau dirbanti. Kiti ver
buojami į kariuomenę. Yra 
tarnaujančių sargybų dali
niuose.

Iš kitos pusės smarkiai 
ruošiamasi grįžimo akci
jai. Siuntinėjami raštai, 
kaip toji agitacija bus ve
dama ir kaip bus baudžia
mi tie. kurie ves priešingą 
agitaciją (bereikalingas; 
rūpestis; šią “agitaciją” 
taip smarkiai varo oku
pantai, sėdėdami DP tėvy
nėse, kad jokia kontr-agi- 
tacija nebeįmanoma). Bū
siančios dedamos visos pa
stangos, kad repatriacija 
pavyktų. Kontr - agitato
riai būsią talpinami į spe
cialias atskiras stovyklas.

Vedantieji propagandą, 
turėsią ištirti politinę, so
cialinę ir psichologinę ben
druomenės padėtį ii pa^a!

I sa-

i

kad TORD0 dyU d-" ŪoK.>LS
*pažysta

Mes turime

Fordo Išlavintus 
Mechanikus

Tikras Fordo
Dalis

Nėra geresnės

Specialius Fordo Įrankius

vietos kaip 
NAMAI Fordo f 

į Aptarnavimui.
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Apie Lietuvius Rašytojus,
Kompozitorius Ir veikėjus

—- “Malūninko ir kaminkrėčio" autorius.
— Mik. Petrauskas, sukūręs 16 lietuviškų opere
čių. — Dr. P. Dielininkaitis — vadas Kauno dar
bininkijos. — Smulkmena iš jo dienų NKVD ka
lėjimuose. — Vysk. Baranausko giminaičiui ra
šytojui Žukauskui • Vienuoliui 65 metai am
žiaus. — lis pėsčias išvaikščiojo Gruzija, vienoj 
kelionėj nueidamas 402 varstų. — Apie jaunų 
siuvėjų, kurs pasidarė vienu garsiausių Chica- 
gos klebonų: kun. Linkui 60 metų amžiaus.

Mano tėviškės tolimos liepos, 
Mano tėviškės sodai balti. 
Pasakykit, kada jūs man buvot 
Prie širdies taip arti ?

Bern. Brazdžionis. I

darbui vadovavo iki pat. 
bolševikų okupacijos. Net 
;ir įvedus rusų įgulas jisai 
; energijos neprarado, iki i 
■galutinės okupacijos rengė' 

„ , .'masinius darbininkų mi-,
Kasdieną pergyvendami tįngug grūmėsi juose su 

Lietuvos įlgesj mes su mei-:komunįstų agitatoriais,
le prisimename viską, kas sįeĮojosį Kauno kiemsar- 
mus nsa su tėvų žeme, su 
brolių lietuvių tauta. Lie
tuvos pavergimo naktyje pOįįtįnėje dirvoje 
kaip žiburiai i------- K-
nušviečia tie taurūs mūsiš
kiai, kurie buvo mūsų lie
tuviškosios kultūros ugdy- krikščioniškai 

j - ---- 1 iš jų ir neuž- L - - L
mirštamas mūsų kompozi- jrą kalbą jungtinėms pas-

i komunistų agitatoriais,
sielojosi Kauno kiemsar
gių vargu. Jo darbas ir žo
dis taip pat buvo svarbus 

_ 7 pvn LA11V J V v Jei gu
mums kelią paskufįnįu laikotarpiu abu iii-nr. mnc'ic. * .. ,.w, ... , . ..patnjotisKieji demokrati

nės visuomenės sparnai: 
. . .... , ____________ u liaudi-

tojai. Vienu iš jų ir neuz- njnky _ socialistų rado ben-
- - -

tangoms dėl Lietuvos ge
rovės, tai čia buvo nemaža

torius Mikas Petrauskas, 
miręs 1937 m. kovo mėn.

Dėkoja Už Aušros Vartų 
Paveikslus

X,

23 d., taigi - prieš dešim- įtakos įr į* velionio Dieli- 
tį metų. Gimęs jisai buvo j^tų pastangų.
Vilniaus krašte, Palūšėje Okupantams bolševikams

Žydų Teroristų Darbai Palestinoje — Čia parodo dūmų debesius Hai- 
foj, Palestinoj, kur sakoma Irgun Zvai Leumi, žydų požemio organiza
cijos, nariai padegė aliejaus tankus. Apskaičiuojama, kad padarė $4,000,- 
000 nuostolių.

(Švenčionių apskr.). Var- Dielininkaičio patrijotinė nykščiuose, kur turėjo sa-; 
gonminko sūnūs ir patsai, veikla buvo žinoma ir jį, vo vaistinę. Jo žymesnieji 
vos turėdamas 15 m. am-;vieną pįrmųjų> areštavo kūriniai yra į “Rinktiniusi 
ziaus pradėjęs vargomn- ^949 m iįep<)S 12 d. naktį, raštus” (išleista 1937 m.—’ Retas lietuvis Europoje tikslingiau 
kauti Labanore, vėliau O-,atskįr(jamį nuo žmonos ir prieš 10 metų) sudėtieji neturi giminių Amerikoje, blausiai reikalinguosius, 
heliuose. Jausdamas savo;maįos dukrelės. Būdamas beletristikos (dailiosios tačiau nuoširdžių giminių, r"

. 1 “Prieš kurie atjaustų juos šią'vienas daiktelis yra šva-
“Kryžkelės”, “Mi- sunkią valandą nėra labai ------ ---------- :

 ” ir kt.; Vienuolis daug. Šiuo metu bet gi ne
su drauge kalina- yra taipgi ir dramininkas; trūksta ir tokių žmonių,

. žinomos jo dramos “1831 kurie giliai suprasdami
Bolševikai ta Lietuvos metai”- “Dauboje” ir kt. mūsų tautos padėtį ir bū-

4 (Teisybės dėliai reikia pri- darni kilnios širdies, negali
dėti, kad mums nėra sma- ramiai žiūrėti į savo tautos

‘ ’ >. Tokie stengiasi
padėti, lyg tai bū-

žinoma ir jį. vo vaistinę. Jo žymesnieji ŠIRDIES ŽMONES

platesnį rnuzikalinj pašau- j NKVD kalėjime jis gera- raštijos) dalykai, 
kimą, išėjo Petrapilio Mu- širdiškai net rasta vande- dieną”, 
zikos konservatoriją ir ningOje sriuboje bulve da- nisteris 
pradėjo platesnę kūrybą. iįnosį
Iki šio laiko neužmiršta-į muoju kapįt. Venclova.
mas jo kūrinys: “Malūni-J 
ninkas ir kaminkrėtis”.; „ .
pirmusyk vaidinta Petrą- j darbo žmonių pneteli pa- Kaa mUins nėra sma-< 

nilv 1OP*? m 'i Važinėln no:smerke 8 metams sunkiųjų aeL1» mums neia sma pily 190u m.) Važinėjo po kaiėiimo tik nebe-Su sukaktis, minėti tokių kančiaskaimus su prakalbomis, oaroų Kalėjimo, lik neoe kurie kaip A>i visiems
Rusų valdžios persekioja- p^dėjus^l^m^birMo^ukauskks - Vienuoli^ da-jtų jų artimiausi, brangiau- 

22 d. buvo išlaisvintas. Iš- bar Įjungti bolševikų pro-'si žmones.mas buvo apsigyvenęs 
Šveicarijoje, o paskiau 
persikėlęs į Ameriką ren- trūkęs iš mirties ne pas 
gė koncertus, mokė Biru- savo žmoną nuėjo, bet tie- ---- i — laikino

sios vyriausybės būstinę. 
Nė metų nebeišdirbęs vi-

“Darbininkas” išleido gražų, meniš
ką Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lą ir pasiuntė savo skaitytojams. Pa
veikslas visiems patiko, nes jis yra tik
rai lietuviškas meno kūrinys. Daugelis 
už šį paveikslą prisiuntė padėkos laiškų 
su finasine dovana. Sekantieji asmenys 
aukojo paveikslo fondan:

P. Mazonis, Chicago, III.......................
A. Kazanski, Chicago, III.............
J. Buzaitė, Chicago. III.............
S. Sagamogienė. Chicago, III........
O. Bakutienė, Chicago. III. 

! S. Emuzis, Cleveland, Ohio
P. Preitikaitė, Chicago, III...................

i Mrs. R. Radzauskienė, Bentleville, Pa. 
M. Atkočienė, Chicago, III...................
P. Odelis, Neuark, N. J......................
B. Valantis, Chicago, III......................
O. Kratavičienė, Detroit, Mich.
A. Yuciavage, Wilkes Barre, Pa. 
A. Rosinskas, Cicero, III......................
A. Ambrose. Broad Brook, Conn. 
A. Romanoski, Bridgeport, Conn.
A. Atkočienė, Worcester, Mass. 
S. Kuzminskas, Chicago, III.
P. Petuška. Waterbury, Conn. 
J. Gerlikas, Chicago, III. 
R. Plioplienė, Brooklyn, N. Y. 
P. Gudžiūnas, Chicago, III. 
M. Jusienė, Chicago, III.
B. Strimel, Chicago, Ilk 
B. Pocius, Brooklyn, N. Y. 
A. Vaitekūnas, Cleveland, Ohio ... 
H. Svecaviciūtė, Lawrence, Mass. 

;M. Kerutė, Northampton, Mass.
O. Kantrotienė, VVorcester, Mass. 

nasiekia la-'Z’ Talutis’ Bellerica, Mass. 
pasieaia la Janokag New Britain, Conn.

-. . .. . , , 'P. Skirka, Cicero, III...............,............Cm jos mutiniuose kiek- R Jackienė cleveland. Ohio ....

nai paruostas naudojimui, A So Bost« ..............
pridėta aukotojo kortele, M Bu> Mags...................................

Mrs. Blanche Jarasitis, Charlestown. Mass.
P. Siopas, Waterbury, Conn.........................
D. Smalskis, Waterbury, Conn. -
Iš Šarka, Waterbury, Conn. 
A. Potembergas, Cambridge, Mass.
E. Toleikis, Chicago, III................
J. Liūnas, Waterbury, Conn. ................. *

(A. Chancus, So. Boston, Mass.

4.10
3.00
3.00

... 2.00
2.00
2.00
1.90
1.50
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.....1.00
1.00

• 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

... 1.00
1.00 

....  1.00 
... 1.00

90
50
50
50
50
50
50
50
50
50

gavusi ir taip būna sukom
plektuotas, kad jame visko 
rasi. O tokiam pilnam su
komplektavimui tenka jai 
visuomet labai daug savo 
pridėti. Toks jos motiniš
kas fūpestingumas iki aša- 
rų sujaudina juos gaunan-Įį; M7ttapan,‘Mass/
C1US’ j Mrs. R. Axtin, Methuen. Mass.

Šis jos veikimas yra ne B. Palby, W. Roxbury, Mass. 
tik taurios krikščioniškos P. Katauskas, Chicago, III.

pagandos tarnybon. Red.) Tokių kilniaširdžių žmo
nių brigadoje žygiuoja po 

i tautos gelbėjimo vėliava _ . „
ir ponia Veronika Shimkuslmeiles darbai, tačiau taip P. Balutis, Dorchester, Mass. 
iš Newton 58. 30 Belmont,pat ir didelė patriotinė miyK. Perekslis, Orange. Mass. 

darbo mirė landžio 17 d. šventė 60 me- gt. Ji, nors ir turėdama pa-
- • kankarnai savo šeimos rū-

Anicetas Linkus, šv. Kry- pėsčių, tačiau širdyje visur 
žiaus parapijos klebonas, nešiojasi savo daugelio 
Gimęs 1887 m. bal. 17 d.-Įautįeeįų vargus. Kur tik 
Paryžiuje (ne Pi’ancūzijo-Ipasįsu|;(jama nors ir tarp 
je, o Subačiaus “priemies- svetįmujų, visą laiką ren- 
tyje”, Lietuvoje), ūkiniu- ka visa tai kas išblaškytų 

m tautos tremtinių sunkią

Kl'N. A. LINKI! —
60 METŲ

Amerikos Lietuvių —ba
tės chorą. Porą metų lavi- sĮa* i sukile.ių 
nęsis Italijoje ir vėl grįžęs 
į USA čia sukūrė pirmą A-į 
merikos lietuvių muzikos 
konservatoriją ir pirmą
syk pastatė savo operetę, 
“Šienpjūtė”. Pakaitomis 
gyvendamas tai Lietuvoje, 
tai Amerikoje sukūrė lie
tuvišką operą “Eglė”, pa-! 
rašė taip pagarsėjusias o- .... 
poreles kaip Consilium Fa- anykstenas, 
cuitatis. Girių Karalius ir 
kitas, iš viso vieną operą, 
šešioliką operečių, paruošė 
spaudai keturius dainų 
rinkinius ir išleido dvi 
knygeles apie muziką. M. 
Petrauskas buvo vienas iš 
talentingiausių lietuvių 
kompozitorių.

DIDYSIS LIETUVOS 
DARBO ŽMONIŲ

BIČIULIS
Penkeri metai, kaip nc- kyti gražiąsias vietas. Vie- nijoje už inspektorių. Ta-' 

beturime Dr. Prano Dieli- nu metu pėsčias nuėjo net čiau čia neilgai dirbęs bu- 
ninkaičio. Jisai mirė 1942 402 varstų kelio Gruzijoje: vo pakviestas į St. Bede 
metų balandžio 6 d. Jo gy-!nuo Vladikaukazo iki Tif- kolegiją dėstyti lietuvių 
vastį užgesė po persišaldy-lliso ir atgal. Iš čia ir atsi- kalbą. Taip užsidirbdamas 
mo įsimetusi liga, kurios! rado jo surašytosios Kau- pragyvenimą ir pats baigė 
organizmas, : 
ševikų kalėjimo išvargin-! — 
tas, nebegalėjo atlaikyti.! 
O jis buvo dar jaunas, tiki 
40 metų amžiaus. 1933 me
tais Paryžiaus universite
to gavęs daktaro laipsnį 
dėstė Kauno universitete, 
drauge su neišpasakyta c- 
nergija dirbdamas organi
zacijose. Ypač jam buvo 
mieli darbo žmonės. 1934 
metais krikščionių darbi
ninkų konferencija pasta
tė jį viso to gražaus sąjū
džio priešakyje ir jis tam

sija. Atsimenant, kad'F. Bacevich, W. Roxbury. Mass. 
šiuos kilnius darbus daro ” - ” ’ ’ "
ponia, kuri yra gimusi ir 
augusi Amerikoje, ir tokiu 
būdu prie tėvynės meilės 
židinio arčiau nėra buvusi, 
tenka su didele pagarba 
lenkti galvas prieš šiuos 
nepaprastos sielos žmones.

Teisingai priežodis sako, 
kurs buvo tik pradinį mok- jį yT‘a daug surinkusi ben- kad tik nelaimėje pažinsi 

o dar tikruosius draugus.
St. Kelmietis.

kaip NKVD žiaurumo ir tų amžiaus sukaktį kun. 
šio karo auka.
VIENUOLIUI - ŽUKAUS

KUI 65 METAI
Mūsų rašytojas Antanas 

Žukauskas - Vienuolis yra
, gimęs 1882 

metų balandžio 7 d., taigi 
šiemet jis yra sukaktuvi
ninkas. Jis gali pasidi
džiuoti. kad “Anykščių Ši
lelio” autorius vysk. Anta
nas Baranauskas T ' 
dėdė. Baranauskas jį savo^meriką. Neturėdamas lėšų nantiems 
lėšomis ir į gimnaziją lei- čia pustrečių metų dirbo taip dažnai 
do. Išėjęs vaistininko mok- prie siuvėjų, susitaupė 200 -----------
slą savo laisvalaikį jisai dolerių ir įstojo į mokyklą Kryžiaus 
paskyrė kūrybai. Kurį lai- Valporaiso, Ind. Po trejų 
ką jam teko gyventi Kau- metų pristigęs lėšų vėl sto- 
kaze, kur jisai mėgo lan-jo į darbą — geso kompa-

kų šeimoje. Tėvo mirtis
paliko jį jauną našlaitį, daiįą galėtų palengvinti, 

šią gavęs pas daraktorių,'drųjų vajų metu, 
bet norėjo siekti toliau. Są-'daugiau yra tiesiog pa

Mag. Balchunicnė, Brockton, Mass. 
J. Rimutis, Dorchester, Mass. 
O. Alebinkienė, Chicago, III. 
M. Gerdvainis, Cambridge. Mass. 
J. Ulevičius, Worcester, Mass. 
Mrs. Bakšis, Cambridge, Mass. 
M. Stankevičienė, Shenandoah, Pa. 
W. Yatkevičius, Maynard, Mass. 
M. Fortier, Waterbury, Conn. ... 
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn. 
E. Budrevick, Lawrence, Mass. 
E. Miliauskienė. La.wrence. Mass.

I

lygu nebesant Lietuvoje sįuntusi siuntinių įvairiose ” 
buvo jo 1905 metais iškeliavo į A-,Vokietijos vietose gyve-Į 

lietuviams, nes' 
ir greičiau ir

!

ilduu Jo bUIdbJ'lUolVd IY<1U* pi v eiliniu II p d L o Udlgv 

sunkaus bol-įkazo legendos. Pirma iš jų kolegiją. Filosofijos ir teo- 
“Amžinas smuikinin- logijos mokslus ėjo Lisle, 

kas” tilpo “Vilniaus Žinio- III. ir St. Bede’s seminari- 
se” (1907 m. — prieš 40 joje. Kunigu buvo įšven- 
metų). Ją išgy re kun. Tu
mas - Vaižgantas ir tas dar
labiau jį paskatino atsi-'su lietuvių draugijomis ir' 
duoti kūrybai. Kurį laikąjspauda: būdamas mokslei-! 
jis užsiiminėjo ir žurnalis- viu redagavo laikraštį 
tika. Po nepriklausomybės “Moksleivis”, vėliau virtu-' 
kovų vyksta vi deryboms sį “Giedra”. Kurį laiką dir- 
Maskvoje jis tenai buvo bo “Draugo”’ redakcijoje,! 
nukeliavęs su Lietuvos tai- likęs kunigu darbavosi lie-i 
kos delegacija kaip korės- tuviškose parapijose Chi- 
pondcn<as. Paskutiniu lai- cagoje: Šv. Antano (Cice- 
kotarpiu jisai gyveno A-'ro, III.) — 6 metus, šv.

seminari

tintas kardinolo Munde- 
lein. Visą laiką darbavosi

Pranašas Elijas

Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 
pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PA, 

i BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris- 
kad per šešetą i taus žodžiai apie pasaulio artėjant! galą ir kaip jis baig

sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI;

— 3 metus, Šv, 
Petro ir Povilo — 9 metus 
o dabar klebonauja vėl Šv 
Kryžiaus parapijoje. Dar
bą taip puikiai sugeba or-i 
ganizuoti, i 
metų išmokėjo parapijos 
skolą virš 100,000 dolerių 
ir apie kita tiek investavo 
į remontus ir statybas pa
rapijos trobesių. Šalia to— 
daug energijos skiria už
baigimui didelės, moder
niškos senelių prieglaudos 
labdarių ūkyje, kur jau 
stovi ūkio trobesiai ir rū-! 
mai seneliams, iš viso apie į 
300,000 vertės nuosavybė 
Chicagos lietuvių katali-' 
kų. Kun. Anicetas Linkus; 
naujos dvasios žmogus,; 
sielojasi Lietuvos reika-į 
lais, juos remia ir pilnas e- 
nergijos kaip Bažnyčios

Šiuomi siunčiu $
Pabaigą”.

Vardas ..........

ir prašau prisiųsti man ' Pranašystės Apit 1’asauliO

4

t

«taipvn.J.1&b£ 366 W.Broadway
“DARBININKAS”

South Boston, Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE J

PRANEŠIMAS kaip 1 vai. po piet. Parapijos ko-
! lektoriai surinks popierą nuo 1 
I vai. iki 6-tos.

mišių, kun. J. Švagždys. Brock- 
tono lietuvių parapijos klebonas 
ir Seselių Motiniško Namo ka
pelionas, pasakė labai turinin
gus pamokslus apie Seselių vei
kimą ir troškimus. Konvertėliai 
buvo išdalinti rinkliavai senelių 
prieglaudai prie Seselių Vienuo
lyno. Rinkliava įvyksta šį sek
madienį. būtent, bal. 27 d.

.<X». .p<>. .W. .W.

LIETUVIU RADIO PROGRAMOS

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass.. Maine ir New Hampshire 
apskrities svarbus suvažiavimas 
įvyks sekmadienį. gegužės-May 
25 d.. 1 vai. iki pieių. Memorial 
Building. High St.. Hudson. 
Mass.

Kadangi šis suvažiavimas
priešseiminis. todėl kviečiamos lSį naujos narės bus priimamos. ; 
visos apskrities kuopos išrinkti 
daugiau atstovių ir taip pat pa
teikti naudingų sumanymų mū
sų organizacijos naudai. Visos' 
ruoškimės pas malones Hudso-j 
no Sąjungietes.

Apskr. pirm. L. V. Venčienė, 
Rast. Matilda Pauliukonienė.

v :-a

Sodalicijos Pranešimas
Sodalicijos vadovybėje, para

pijos mergaitės eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos, sekmadie
nį. bal. 27 d., laike 8-tos vai. šv. 
mišių. Pradedant gegužės mėne-

i

LAVRENCE, MASS.

į Panelės švenčiausios Sodalici- 
. ją. Naujų narių vajus tęsis {>er 
ištisą mėnesį, kad visos mergai
tės prisirašytų prie Sodalicijos.

Sodalicijos "bakery sale” į- 
vyks, sekmadienį, geg. 4 d.. 
3:30 po piet. parapijos svetainė
je. Prašome iš anksto ruoštis 
šiam pyragaičių kermošiui.

I

Dalyvavo Seimelyje
Pilnas busas labdaringos 

dies žmonių važiavo iš Latvren- 
ce pereitą sekmadienį į Cam
bridge ir dalyvavo Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seselių Vienuolyno 
Rėmėjų seimelyje. Visi dalyviai 
buvo patenkinti paskaitomis ir 
pasitarimais ir džiaugėsi proga 
išgirsti Vyskupijos Ganytojo. 
Arkivyskupo Cushing’o pagyri
mo ir paskatinimo žodžius.

sir-

1

Moterų Sąjungos 27 kuopos’H. laišką, kuriame jis pagiria 
metinės šv. mišios įvyks gegužės'šios kolonijos lietuvius, kad ne- 
4 d., 8 vai. rytą, Šv. Jurgio 
tuvių par. bažnyčioje.
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šeštadienį, balandžio 12 d. p.
J. Sakavičius šventė savo gim-

bet tai neilgam. įsigykite jų iš Yra pakviesti svečiai kalbėto- 
anksto. kad užsitikrinus geras jai. 
sėdynes. A. D. Vajui prasidėjus, atsišaukia-

_____________ me į visus geraširdžius žmones
Amerikos Lietuvių Piliečių ir prašome aukoti drabužius, a- 

klūbas ruošia šaunų koncertą valinę ir pinigais dėl Lietuvos! 
sekmadienį, gegužės 4 d., 2:30 tremtinių, kurie labai vargingai 
vai. po pietų, Rindge School au- gyvena ir laukia mūsų pagalbos, 
ditorijoj. Broadwav, arti Har- Drabužiai ir avalinė bus priima- 
vard Universiteto. mi Šv. Jurgio lietuvių par. sve-

Programą išpildys Chicago Ci- tainėje ir taipgi Lietuvių ben-i 
vic operos dainininkas - barito- drovės svetainėje. Vėliau bus] 
nas Algirdas Brazis ir jauna paskelbtos dienos kada bus pri-| 
dainininkė, p. Violette Čypas iš imami drabužiai ir avalinė sve-| 
New Yorko. Taipgi gros smuiki- tainėse. 
ninkas Longinas Buinis ir pirmą Antroje vajaus savaitėje 
kartą pasirodys Cambridge Am. BALF 22 skyriaus įgaliotiniai grama. Pirmiausia skyriaus pir- 
Lietuvių Piliečių klubo choras, j eis į namus rinkdami drabužius 
p. Em. Tatoronvtėš vadovybėje. > avalinę. Turintieji drabužių ir|

Kviečia visus iš anksto įsigyti į avalinės ir jeigu patys negalėsi- 
tikietus ir dalyvauti koncerte, i te atnešti ar atvežti, tai galite 

K. Zabitis, sekr. ’ pašaukti telephonu A. Navicką 
|— N0Rwood 0791 arba A. F.
Kneižį — NORwood 1449 ir jie į 
'pasirūpins, kad BALF 22 sky-į 
riaus įgaliotiniai nuvažiuotų pa
imti iš Jūsų namų.

i
|

Koncertas WORCESTER, MASS

lie-

CAMBRIDGE, MASS
šeštadienį, balandžio 12 d.. Šv. 

Patriko bažnyčioje apsivedė p. 
J. F. Marcinkevičius su p-le F. 
M. Croake. Liudijo p-lė E. Jilli- 
son ir p. A. Marcinkevičius. Pa
lydovais buvo J. Marcinkevičius 
ir Edw. Jillison. Vestuvių ban- 
kietas įvyko viešbutyje Conti- 
nental. Jaunavedžiai praleidžia 
medaus mėnesį New Yorke ir 
IVashingtcne. Linkime jaunave
džiam p. p. Marcinkevičiam 
linksmaus vedybinio gyvenimo.

i

ir 
vyrai jau pa- 

prisidėti Vyrams 
Valandos ruošimui 

Tam tikslui įvyksta 
So. Bostone, geg.

šv. Vardo Valdybų 
Susirinkimas

Ne tik valdybos nariai, bet 
kiti geros širdies 
reiškė norąi *
šventos
Brocktone. 
susirinkimas
4 d.. 4 vai. po piet. visų lietuvių 
parapijų Šv. Vardo draugijų at
stovų.

tadienį. šia proga jo pusbrolis, 
šio karo veteranas, p. v. Ludvi- 
navičius išreiškia p. J. Sakavi- 

linkėjimus.čiui širdingiausius
p. J. Sakevičius yra Bostone a- 
laus kompanijos
Sveikiname!

I
pardavėjas.

Bouling Lygos Bankietas
Sekmadienį, bal. 27 d.. įvyksta 

išv. Vardo Bowling lygos užbai
gimo šaunus bankietas Palan
goje. Laike bar.kieto bus įteikia
ma dovanos atsižymėjusiems as- 

. menims ir rateliams. Arti 50 prisidėti ir paaukoti'
. . . i jaunųjų narių dalyvaus šiame 

- *.........................7 ■ pokelvje.

Balandžio 20 d. p. J. Vilkas 
šventė savo gimtadienį. Šia pro
ga jo motinėlė p. P. Vilkienė, 
brolis Aleksandras ir sesuo Ma
rytė surengė jam šaunų surpri-, 
zo bankietą. Sveikiname p. J. 
Vilką jo gimtadienio proga.Vartoto Popieriaus Vajus

Lavrence miesto visose para
pijose. sekmadienį, bal. 27 d.. į- 
vyksta vartoto popieriaus va
jus. Visi Lawrence lietuviai yra 
kviečiami 
šiam vajui, nes pelnas skinamas:* ] •
Arkivyskupo Cushing Labdary- _______
bes Fondui. Surištą popierą rei-' Senelių Prieglaudai Rinkliava 
kia palikti prie gatvės nevėliau į Pereitą sekmadienį, laike šv.

Gegužės 3 d., šeštadienio va- 
♦♦♦ ~ ~ ...... 

f❖
❖
❖ 
❖ 
❖ 
❖

čius. Paremkime mūsų parapi-
X i

%♦ jos choro parengimą, 
♦♦♦i --------------
*♦* Sekmadienį, balandžio 20 d.
♦ mūsų parapijos svetainėje įvy- 

ko Nukryžiuoto Jėzaus Seselių
♦ rėmėjų seimelis.*♦*
❖ 
❖

Kailinius Padėkite Į
STORAGE!

Bernardas Koraitis

*

Cambridge Vyčių kuopa ren
giasi prie šaunių šokių. Jokiai į- 
vyksta gegužės 24 d. Comman- 
der viešbučio patalpose. Įžanga 
$1.20. Vyčių kuopos pirminin
kas p. A. Marcinkevičius kvie
čia visus dalyvauti 
kiuose.

t

i
Vyčių šo-

I
t

i

choro
smarkiai

kare. Copley Plaza viešbutyje į- 
vyksta mūsų parapijos 
šokiai. Šokių bilietai 
platinami. Norintieji dalyvauti 
šokiuose. įsigykite bilietus iš 
anksto, nes jų gali trukti, nes 
dabar jau tik liko ribotas skai-

SEKMADIENĮ.
Gegužės-May 11,1947

3:30 vai. po pietų

Jordan Hali
Huntington Avė. (kampas Gainsboro 

St.), Boston. Mass.
Programą išpildys art. Polyna Stoska, daini

ninkė, ir art. Birutė Smetona, pianistė.
Kviečiame visus dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 

anksto. Tikietu kainos: $1.20, $1.80, ir $2.40, priskai- 
tant valdžios taksas. Jų galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOUth Boston 2G«80, ir pas kitus pardavėjus.

HORWOOD, MASS.

'užmiršta savo tėvynės Lietuvos 
Į ir jos vargstančių tremtinių. Jis 
buvo kviestas atvykti į 
nę, bet negalėjo.

Programa užbaigta 
dainelėmis ir Amerikos 
vos himnais, kuriuos sudainavo 

.varg. J. Tamulionis, jo dukrelė 

.Lillian ir p. Ona Skirkevičienė.
" ‘ ' > nuoširdžiai

j dėkoja Nashua’iečiams — kun.
’, varg. J. Tamulio- 

niui, jo dukrelei Lillian, p. Onai 
Skirkevičienei, žurnalistui p. K.

šv. Kazimiero Parapija
Balandžio 8 d. įvyko Lietuvos 

Vyčių 26 kuopos susirinkimas. 
Vyčiai nutarė pasidarbuoti BALF 53 skyrius 
BALF vajuje ir išrinko komisi-! 
ją, į kurią įėjo sekanti ^menys:! Bucevičiui\ 
Pranas P. Morkūnas, Juozas J. ‘ - - - , . ’

vakarie-

liaudies 
ir Lietu-

; Sakaitis ir Jonas B. Bendorius.
§! Į Naujos Anglijos apskrities čibirui į ”'kU7em7'programos

suvažiavimą, kuris įvyks Lewis- 
ton, Maine, ruošiasi važiuoti au
tobusu. Oficialės delegatės iš
rinktos šios: Adelė M. Ivaška, 
Angelą S. Sarapas, Marijona B. 

IJurgelionis ir Klara M. Grigai-! 
tis.

Metinis piknikas įvyks (Ka-i 
da ? Red.) Maironio parke. Tam : 
darbui išrinko komisiją, į kurią 
įėjo Jonas J. Alonis, Juozas J. 

| Sakaitis, Jonas B. Bendorius, 
Klara J. Shlora,' Rūta B. Shlora, 
Pranė Mažuknaitė, Rita B. Bra
zauskas. Teofilė B. Aukštaitis, i 

Naujų narių vajus baigiasi ba
landžio 25 d. Visi nauji nariai} 
bus iškilmingai priimti ir pavai-l 
šinti mūsų salėje, balandžio 27 
d., tuojau po mišparų.

Susirinkimas užsibaigė su už
kandžiais. Korespondentė.

MANCHESTER, N. H.

į išpildymą.
Tą vakarą turėjome pajamų 

$200.44; išlaidų — $41.29; liko 
pelno $159.15. Ižde buvo $35.58. 
Pasiuntėme BALF Centrui 
$190.00. Ižde liko $4.73.

A. Kikutis, Sp. Rast.

Paieško

B ALF Vakarienė Pavyko
Balandžio 13 d. įvyko BALF 

53 skyriaus suruošta vakarienė 
su gražia — dainų ir kalbų pro-

Juozo Čepkausko, sūnaus An
tano Eižas, Pranas Čepkauskas 
iš Rudžių kaimo, Raseinių aps- 

ikričio.
2) Lušas Jonas, Nusininkų 

.kaimo; 3) Norbutas Jonas. Sau
valių kaimo; 4) Paulius Ignas. 
Žalpių kaimo; 5) Chmeleckis 
Vladas, Grigaičių kaimo. Visi 
Raseinių apskrities. Paieško Ma
rija Petkunienė iš Raseinių.

Jie patys ar kas kitas praneš- I; kitę šiuo adresu: Mr, J. silans- 
‘ kas, 380 River St.. Haverhill, 
Mass.

i ------------------

*

mažaiJEOS

kam

I.
ir

J. FOX 
vasaros 
kad va-

kainos 
įsigyti

*

411 VA5HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Atėjus pavasariui kailinius padėkite į 
Krautuvės STORAGE. kur kandys, šiluma

v nei'blankumas jų nesugadins. Reikia žinoti.
s karščiai esančius namie kailinius labai sugadina—

;:e *rupūs :r greitai plyšta. Padėjus kailinius į
storage nereikės rūpintis, kad vagys nepavogtų ar ug- 

sunaiikntų. Pas mus padėti kailiniai į Storage yra 
o.lnai apdrausti nuo ugnies ir pavogimo. Kailinių laiky
mas Storage labai mažai kainuoja. Kailinius paimame 

namų 106 mylių Bostono apylinkėje ir nieko už tai 
n -skaitome.

PATARIAME ' ries žadėsiant kailinius į Storage. 
aptaisyt.. išvalyti ir išglensuoti. Tas labai 

■ la. o kailiniai atrodys kaip nauji.
NUPIGINTA pavasariui atėjus kailinių

atpigo Taigi, patartina ponioms ir panelėms 
kai!:r..-:s at*-.narsiai žiemai dabar. Atėjusios į krautu- 

o ■ > ->• reikalaukite, kad jums patarnautų p. Ber
ia rda kuris yra mūsų krautuvės lietuvis ats-
ovas

I
Albert R. Barker

Pirmiau — Pope Optical Co.
i Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
I kitę mums išegzaminuoti akis ir 
; pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST.,
Worcester, Mass.

I 275 Main St., Webster, Mass.

mininkas p. J. Vaičiūnas pasakė 
'įžanginę kalbą ir pakvietė kun. 
J. Bucevičių iš Nashua progra
mos vedėju ir pradėti vakarienę 
malda.

Kadangi buvo Atvelykis, tai 
visi turėjo progą išmėginti mar- 

igučių stiprumą. Pavalgius, pra- 
Įsidėjo programa, 
j Nashua parapijos varg. Jonas 
'Tamulionis ir p. Ona Skirkevi- 

Tikimės, kad Norwoodiečiai ir|čienė, solo ir duetu, sudainavo 
apylinkės geraširdžiai žmonės I keletą liaudies dainelių. Varg. J. 

Tamulionis sau ir p. Skirkevi
čienei pritarė akordionu. Taipgi 
dainavo p. Lillian Tamulionytė, 
varg. Tamulionio dukrelė.

Turininga kalbą apie pavergtą 
Lietuvą, kovą dėl jos nepriklau-j 
somybės, ir lietuvių tremtinių 
vargingą gyvenimą pasakė p.1 
Kazys Čibiras, žurnalistas ir 
“Darbininko” redaktorius. .

p. Pr. Andriunas. skyriaus’ 
raštininkas, padarė trumpą pra-' 

įnešimą iš skyriaus veikimo, oi 
(vakarienės šeimininkas p. J.' 
Svetykas dėkojo visiems ir vi-' 

I 
soms dalyviams, ypač šeiminin-' 
kėms ir patarnautojoms. Kvietė 
visus pagelbėti suruošti vaka-' 
rienę gegužės 11 d. mūsų jau-' 
nuolius, tarnavusius Dėdei Sa-' 
mui, pagerbti. Taipgi perskaitė 
kun. P. Vaičiūno iš Littleton. N. į

f

— —'•>
BALF 22 Skyriaus Parengimas 

Pavyko
Sekmadienį, balandžio 20 d.. 

Lietuvių Bendrovės svetainėje 
įvyko BALF 22 skyriaus paren
gimas. BALF 22 skyriaus vice 
pirmininkas, p. V. J. Kudirka 
paaiškino susirinkusiems apie 
BALF skelbiamą vajų — pinigų, 
drabužių ir avalinės rinkimą ir 
pakvietė p. J. Valaitį, BALF 
Centro sandelio vedėją, vado- ; 
vauti. pp. Motuzas ir Beleckas ! 
rodė judamus paveikslus iš Lie
tuvos 1941 m. bolševikų siauti- 
mo ir lietuvių kankinimus ir žu
dymus. Tai buvo šiurpulingi 
vaizdai. Daugeliui ištraukė aša-' 
ras. Taipgi parodė paveikslus iš( 
lietuvių tremtinių gyvenimo Vo-' 
kietijoje ir BALF šelpimo darbą 
Europoje.

Kalbėjo P. Beleckas, neseniai 
atvykęs iš Europos, apie Lietu-j 
vos tragingą padėtį ir lietuvių 
tremtinių gyvenimą Vokietijoje. 
Ragino visus neužmiršti tremti
nių. p. Jonas Valaitis, BALF 
sandelio vedėjas, kalbėjo apie 
BALF nuveiktus didelius šelpi
mo darbus. Jis pravedė aukų 
rinkimą. Jam gelbėjo vietiniai— 
pp. Iz. Vasiliauskienė, J. Peža, 
Juozas Versiackas. A. Dirsienė, 
V. J. Kudirka ir B. Adomaitie
nė. Aukų surinkta $145.00. 

: Atvykusių buvo ir svečių - 
viešnių — p. Valaitienė iš New 
Yorko, p. Belecko broliai iš Pro-i 
vidence, vienas neseniai atvykęs 
iš Europos, pp. P. Gerulskiai iš 
Islington. Myopia Club toniko 
išdirbėjai.

Komisijoje buvo J. Peža. Iz. 
Vasiliauskienė. J. Kavaliauskas, 
J. Dirsa ir V. J. Kudirka.

I

I

Seimelyje da
lyvavo daug svečių iš kitų kolo
nijų. Ypatingai skaitlingai pasi
rodė Lawrence ir South Bosto
no kolonijos. 4 vai. atvyko J. E. 
Bostono 
Cushing, D. D., 
seimelio dalyviams 
mą bažnyčioje, 
portų seimelyje paaiškėjo kiek 
turime rėmėjų 
būdas. Kiekviena 
retų turėti didesnį skaičių rė
mėjų ir gyviau padirbėti, kad 
tinkamai įvertinus Seselių pa- 
siaukavimą mūsų gerovei.

Arkivyskupas R. J. 
kuris suteikė 

palaimini- 
Iš patiektų ra-

ir jų veikimo 
kolonija tu-

Sekmadienį, balandžio 27 d.. 
3:30 vai. p. p., parapijos svetai
nėje bus rodomi judami paveik
slai iš Lietuvos. Paveiksluose 
bus pavaizduota Lietuvos pra
eitis, laisvės gyvenimo laikotar
pyje ir dabar. Šį parengimą ren
gia mūsų parapijos BALF sky
rius. parapijos klebono kun. P. 
Juškaičio pasirūpinimu. Kvie
čiami visi dalyvauti ir pamatyti 
kaip Lietuva gyvena laisvėje ir 
kokias kančias ir žudynes per
gyvena dabar nuo kruvinųjų 
Rusijos komunistų. Pelnas ski
riamas Lietuvos tremtinių šel
pimui.

Pranešama Cambridžiečiams. 
kad jau dabar laikas įsigyti 
Darbininkų radio koncerto bi
lietus. Bilietų galima gauti A. 
Daukanto krautuvėje, 187 Web- 
ster Avė., Cambridžiuje. Bilietų 
pasirinkimas dar yra platus.

i

užjaus Lietuvos tremtiniams ir 
gausiai aukos pinigus, drabu
žius ir avalinę. Žvalgas.

Dalyvavo Rėmėjų Seimelyj
Pereitą sekmadienį. Cambrid- 

ge. Mass., dalyvavo Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų seimelyj šie asmenys: 
pp. B. Adomaitienė, U. Paznio- 
kienė. p. Gaubienė ir A. F. Knei- 
žys.

i ---------------------

Sąjungiečių Vakarėlis Pavyko
! Balandžio 17 d. pp. adv. Sykes 
namuose įvyko Moterų Sąjun
gos 27 kuopos vakarėlis, kuris 

. . buvo labai sėkmingas. Narės la- 
bai dėkingos pp. Sykes už patal
pas.

Mūsų Ligoniai
p. Marijona Mickunaitė 

peracijos Norwoodo ligoninėje 
sveiksta. Sunkiai serga p. Jonas 
Navickas, biznieriaus Aleksan- 
dro Navicko sūnus. Jis randasi 
Boston City ligoninėje. Taipgi j?į 
serga p. Agnės Novikaitė iš E.■ jgį 
Walpole ir randasi New England: jgę 
Baptist ligoninėje. Pasimelski-I 
me, kad Dievas grąžintų ligo- ?£? 
niams sveikatą. i ?♦%?

i

Federacijos Skyriaus 
Susirinkimas

I Sekmadienį, balandžio 27 d., 
tuojau po sumos, parapijos sve
tainėje įvyks ALRK Federacijos 
10 skyriaus susirinkimas. Visų 

’ draugijų ir kuopų atstovai daly
vaukite. Kviečiame ir tų draugi
jų atstovus-es, kurios dar nepri- 

! siūčio prie Federacijos.
Valdyba.

BALF Vajus Prasidės 
Gegužės 1 d.

Tą dieną. 7:30 vai. vakare, Šv.Į 
Jurgio lietuvių parapijos svetai-i 
nėję įvyks svarbus masinis susi-Į Pereitą sekmadienį, 8 vai. šv. 
rinkimas. Visi vietiniai ir iš apy- mišios buvo atnašaujamos LDS 
linkės lietuviai kviečiami daly- 3 kuopos gyvųjų ir mirusiųjų 
vauti. {narių intencija.

I
i

I

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

i 
Į

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 

i demiškais įrengimais. Atlie- 
i kame visokius darbus namų 
taisymo.

' 

KONCERTAS
Rindge School Auditorijoj 

Broadway, arti Harvard Square 
Cambridge, Mass. 

Sekmadienį, Gegužės 4, 1947 
2:30 po piety.

Cambridgiaus Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
duoda progą Massachusetts lietuviams išgirsti 
geriausį lietuvį dainininką Amerikoje, baritoną 

Chicagos Civic Operos
Algedrg Brazį

Naują dainos žvaigždę iš New Yorko 
Violette Cypas

Talentingą smuikininką
Longiną Buinį

B2
ji':

Cambridgiaus Am. Lietuvių Piliečių Klubo Chorą $ 
vadovystėje :X

EMILIJOS TATARONIUTfcS. |
Įžanga $1.00 įskaitant taksus.



Penktadienis, Balandžio 25, '47 DARBININKAS

ŽINUTES

Bal. 21 d., mirė, miesto ligoni
nėje, senai sirgęs, Jonas Stanis- 
lovaitis, 65 metų, gyv. 814 E. 
5th St. Jis Amerikoje pragyve
no 43 metus. Paliko žmoną, du 
sūnų ir dukterį. Tapo palaido
tas, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
bal. 23 d., 9 v. r., Naujos Kalva
rijos kapuose. Melskimės už mi
rusius.

Popierio Vajus. Sekmadienį, 
bal. 27 d.. J. E. Arkivyskupo R. 
J. Cushing, D. D., prašymu, į- 
vyksta sunaudoto popierio va
jus. 1 v. p.p. p. Skudrio sunkve- 
žimas paimdinės visus suneštus 
popierius nuo bažnyčios W. 5th 
St., ir nuo salės, 492 E. 7th St. 
Prašome visų sunešti atliekamą 
popierių į minimas vietas.

A. t A
Pranas J. Tamošiūnas

mirė balandžio 10 d. 
š. m. savo namuose 
468 E. 7th St., So. 
Boston. Palaidotas 
iškilmingai balan
džio 14 d. iš Šv. Pet
ro lietuvių par. baž
nyčios.

v*

i 
I

Koncertas Gegužės 4 GAVO TARYBOS 
PAKVITAVIMĄ

DAKTARAI

Važiuokime. Kviečiame visus j 
LDS narius ir prietelius į aps-l 
krities suvažiavimą, Brockton, 
Mass., šį sekmadienį. Ten bus 
labai svarbių kalbų ir nutarimų.

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass.

Raginame. Taip pat kviečiame 
ir raginame visus rengtis ir va
žiuoti į Darbininkų Radio Kon
certą, Motinos Dienoje, gegužės 
11 d.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i 
|

Dr. J. L Pasakantis 
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broaduay 
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: — 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofi3O Valandos 2—4 ir 6—8.

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos“ 2 iki 4 ir 7 iki 8.

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

“Day lighht Saving” laikas.) 
Pereitą sekmadienį kunigai skel
bė dienos taupymo laiką. Už tai 
sekmadienį, bal. 27 d., pamal
dos prasidės vieną valandą ank
sčiau.

Bal. 23 d., staiga mirė, Domi
ninkas Bučys, savo namuose 
164 W. 3rd St. Jis pirmadienį 
palaidojo savo brolį Povilą. Šv. 
Juozapo dienoje pats apleido šį 
pasaulį sekdamas savo mylimą 
brolį. Abu broliai buvo nevedę 
ir pavyzdingi katalikai. Domi
ninkas bus laidojamas bal. 26 d.. 
9 v. r.. Šv. Petro par. bažnyčios 
su trejomis šv. mišiomis šv. Be
nedikto kapuose. Melskimės už 
gyvus ir mirusius.

A. a. Domininkas Bučys pa
šarvotas Juozo Kaspero. laido- for(j 
tuvių direktoriaus, koplyčioje, stalo lempą laimėjo F. Dravins- 
187 Dorchester St.. So. Boston.

^Velionis paliko di
deliame nuliūdime 
žmoną Katriną (Ra- 
zvadauskaitę) Ta

mošiūnienę, sūnų 
Praną, dvi dukteris, 

žentą Vincą Marcinauską, marčią ir anūkus.
A. a. Pranas Tamošiūnas paėjo iš Gervenu- 

pio kaimo, Aukštosios Panemunės par. Atvyko 
į Ameriką 1905 m. ir pirmiausia apsistojo Cok- 
ton, W. Va. Dirbo kasyklose. Apsivedė 1908 rn. 
į So. Bostoną atvyko ir apsigyveno 1916 m. ir 
visą laiką dirbo Walworth’s Mfg. Co.

Prie mūsų — Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės 
draugijos prisirašė 1918 m., o 1919 m. išrinktas 
į direktorių tarybą ir visą laiką ėjo vyresniojo 
direktoriaus pareigas pagelbstant fin. rašti
ninkui susirinkimuose. Šiais metais metiniame 
susirinkime buvo pakeltas Garbės nariu.

Šv. Jono Ev. BĮ. pašalpinė draugija neteko 
rimto ir uolaus valdybos nario. Taigi už a. a. 
Prano J. Tamošiūno nuopelnus pereitame susi
rinkime, balandžio 20 d., draugija nutarė per 
radio ir spaudoje pareikšti velionio nuliūdusiai 
šeimai gilią užuojautą.

Lai a. a. Prano J. Tamošiūno vėlei Dievas 
suteikia amžiną ramybę!

šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės Draugijos 
Valdyba ir nariai.

Sekmadienį, gegužės 4 d.. 3į 
vai. po pietų, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnytinėje salėje. W. 5thJ 
St., įvyks dainų, kalbų ir tauti
nių šokių programa. Tautinių 
šokėjų grupei vadovaus p. Ona 

ilvaškienė. .mą už pasiųstas aukas, kurios
Dainuos Marianapolio Koiegi- buvo surinktos Vasario 16 die- 

! jos choras, vadovaujant Br. Ba- nos minėjime,- ir taipgi padėką.' 
niui; kalbės kun. Dr. Vincas An- Tarp kitko 
driuška ir du našlaičiai - studen- ALT sekretorius, rašo: 
tai — Jonas Martinkus ir Kor
nelijus Jasbutis.

į Parengimo pelnas Marianapo
lio Kolegijai.

Šį parengimą ruošia TT. Mari
jonų So. Bostono Rėmėjų sky
rius. Kviečia visus dalyvauti.

Bostono Komiteto Dėl Lietu
vos Nepriklausomybės iždinin
kai Dr. Antanas L. Kapochy ir 
p. A. J. Namaksy gavo Ameri-j 
kos Lietuvių Tarybos pakvitavi-. 
mą už pasiųstas aukas.

I - - - --

I

Balius Su Programa
Šį šeštadienį, bal. 26 d. Strand 

salėje. Tautinių Šokių grupė 
ruošia balių su programa. Pra
džioje, 7 vai., grupės dalyviai,

NUOŠIRDI PADĖKA
Pereitą šeštadienį, bal. 19 d., 

Municipal Building salėje įvyko 
metiniai šokiai Šv. Petro parapi
jos Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
naudai. Pelno liko apie S600.

Šv. Petro parapijos Jėzaus 
Nukryžiuoto seselės širdingai 
dėkoja visiems, kurie atsilankė į 
šokius, pirko dovanų leidimo ti- 
kietus. davė pinigišką paramą, 
darbavosi šokių metu, ar kaip 
nors kitaip prisidėjo prie šio į- 
vykio pasisekimo.

Seselės pirmiausia taria ačiū 
visiems vietiniams kunigams už 
jų pasidarbavimą ir gražias 
mintis. Taipgi dėkojo visiems 
šokių komisijos nariams, bū
tent, p. Juozui Kasperui. darbš
čiam pirmininkui, pp. J. Tamu- 
lynui, A. Greniui, J. Leščinskui, 

į S. Mickevičiui, J. Ambrozui; po
nioms F. Kasperienei, M. Druz- 
dienei, J. Shaw, S. Bernotienei, 
L. Leščinskienei, tr panelėms A.

Pečiulytei ir M. ir 0. Klepony- 
tėm. *

Sekantieji laimėjo tris dova
nas: Emerson radio laimėjo 
Petras Jarošaitis, gyv. 545 Med- 

, Charlestovvn, Mass.;

kienč, gyv. 244 W. 5th St., So. 
Boston. Mass.; ir Gillette Aris- 
tocrat setą laimėjo G. Griciūnas. 
gyv. 33 Kenberma St., Dorches
ter. Mass.

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

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

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Lankėsi

bey baigia pasveikti. Linkime 
stiprios sveikatos.

pp. Benediktas ir Ona Palbey 
yra "Darbininko” skaitytojai ir 

, Darbininkų radio programos rė- 
Įmėjai. šiomis dienomis p. Pal
bey įsirašė koncerto globėju.

ĮVAIRŪS skelbimai
Dr P. Grigaitis,! M DARYTI D£L SKAUSMŲ

REUMATIZMO
• Amerikos Lietuvių Taryba ARTHRITIS

širdingai dėkoja Tamstoms, vi-' Nu.;ARoykau-
sam Boston Committee for Lith-^os. strėnų skausju-.^nelralgi- 

iuanian Independence ir visiems'^de^ablets 
geros valios lietuviams, prisidė-i ‘kieku
. . , , . , _ . i kių lėšų jum.-. Nesiųskite pinigų, o tiktaijusiems darbu ir aukomis prie savo vardų ir, adresu* tad me.s jums tuoj 

Lietuvos išlaisvinimo. ___ . .I tiks, dėtos aukos eis nepriklausomos i 
ir laisvos Lietuvos bylai greitin-j 
ti.”

'pasiųsime tabletėlių. Visi nurodymai ant
ViSOS SU-Į pakelio. Nieko jums nelčšuos. jei n-pa-

NORTHVVAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5. NEW YORK

I 
I

Lankėsi

i DEPT. 28
I -Į ............ ■■■■■■!■■■ ■ ■

REIKALINGAS nevedusiam 
' vyrui kambarys. Pageidaujama, 
• kad būtų So. Bostone. Atsišau
kite pas JUOZĄ ŠOKĄ, 607 E.apie 30 jaunuolių, padeklamuos.: Ketvirtadienį, balandžio 24 d. Rlie Pas Jluz.ą ovi t,,

padainuos ir pagros muzikos in- lankėsi "Darbininke” p.p. Jonas į So. Boston, Mass. (25)
strumentais. Dalyvių tarpe bus ir Juozapina Vaičiūnai, jų dūk 
ir 9 metų berniukas tik prieš du 
mėnesiu atvykęs iš Lietuvos Al
gimantas Svilas. Vėliau, bus de
monstruojami lietuvių 
šokiai ir mokoma šokti
Visi galėsite jį išmokti 
Jis yra mėgiamas ir

tautiniai 
Kalvelis, 
ir šokti.

šokamas

REIKALINGA rankiniai siu
vėjai. Įdomus darbas, ir pasto
vus. Geras atlyginimas. Blanch 
P. Field & Company, 420 Boyls- 
ton St., Boston, Mass.

(25-t-2)

relė p. Jonė ir žentas Joseph 
Timmins iš Manchester. N. H. ir 
sūnus kun. Paulinas Vaičiūnas 
iš Littleton, N. H.

pp. Vaičiūnai yra ilgamečiai
LDS organizacijos nariai. "Dar
bininko” skaitytojai ir rėmėjai,

kultūringesnių kitataučių (Har- p. Jonas Vaičiūnas yra LDS 
vardo studentų ir k.), kurie jį iš kuopos ilgametis raštininkas ir: būti ne jaunesnis 
šios grupės išmoko, todėl verta įžymus visuomenininkas, 
ir lietuviams jį išmokti.

L STREET TAVERN
Reikalingas barkijieris, turi

25 metų, ve- 
Daug dęs ir turįs geras rekomendaci-

Prieš darbuojasi dėl Lietuvos išlais- jas- 
pabaigą bus Suktinio ir Valso vinimo ir lietuvių tremtinių šel- umstas. 
kontestai. Laimėjusieji gaus ge- pimo. Darbininkų radio progra- 
ras dovanas. ,

Atsilankusiems nebus 
nuobodžiauti.

------------- Į
Šią savaitę lankėsi ilgametės; 

“Darbininko” skaitytojos ir rė-Į 
mėjos M. Valiukevičienė ir Ag.; 
Wilson iš Lynn, Mass. Atsilan-! 
kymo proga, p. Valiukevičienė 
nusipirko knygų. „

Lankėsi K. Vosy’tėnč, kun. 
Vosyliaus motina. Atsilankymo 
proga paliko spaudos darbų.

Lankėsi kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas.

Susilaukė Sūnaus

Pageidaujama, kad būtų 
Darbo 8 valandos, at- 

Matykite 
L Street Ta- 

(25-29)

lyginimas geras.
'mos išlaikymui aukojo S2.00.,Janie*

laiko Taipgi nusipirko knygų iš Dar-,________________
Rap. bininko” knygyno.

Šiomis dienomis Įeit. Albertas 
ir ponia Audick susilaukė sū-; 
naus.

Grįžo iš Ligoninės
REIKALINGA VVaiterkų. pa

tyrusių viešbučio darbuose. At
sišaukite tarp 11 iki 3 v. Mr. 
Baldwin, HOTEL COMMAN- 
DER, Cambridge. Mass.

(18-t-25)

I

išPereitą sekmadienį grįžo 
Naujagimiu džfaugiasi ne Camey ligoninės po operacijos 

tik tėveliai, bet ir jų tėveliai pp.'p. Ona Palbey (Palubeckienė) į 
J. Audickai ir motinėlė S. Matu- savo namus, 228 Bellevue St.

J'levičienė. !w. Roxbury, Mass. p. Ona Pa!-i
I

LIETUVIŠKAS

Į
: Res. Šou. 3729 Šou 4618 ,

Lithuanian Fumiture Co. i
i

DraugijųValdybyAdresai BALIUS
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkč — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rast. — Ona Ivaškienč.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rast. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.

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

177 IVest 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 raštininke.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

i

i

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas T Lileikis,
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

Šoksim, trypsim,

Linksmi būsim,

Visi linksmai

Paūliosim’...

I

i

I

Operetė “ALENUTE”
IR

KONCERTAS
Rengia “Gabijos” Choras, Vadovybėj J. Dirvelių

Sekmadienį. Balandžio-April 27.1947
PATRICK GAVIN SCHOOL AUDITORIJOJ

Kampas F ir7th Sts., Sonth Bostone
Pradžia 3 vai. po piet. Įžanga su taksais 81.00
Taipgi dainuos tik ką atvykus iš Europos solistė

BIRUTE SVILIENB.
Nuoširdžiai Kviečia Visus, Į

“Gabijos” Choras.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į.
SOUTH BOSTON CAFE j

MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380V-j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Šeštadieny, Balandžio-April 26,1947
STRAND SALĖJE

376 W. Broadvay, So. Boston, Mass.
Ruošia

Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupė

Balius prasidės 7 vai. vakare. Nuo 7 iki 8 vai. bus 
graži programa, muzikos dainų ir deklamacijų, kurią 
išpildys Tautinių šokių Grupės dalyviai, vad. O. Ivaš- 
kienės. Po to apatinėj salėje užkandžiai-vaišės, o vir
šutinėje šokiai visiems. Bus Suktinio ir Valco kon- 
testai. Gražų Lietuvių Tautinį šokį Kalvelį išmoksi
me ir šoksime visi, seni, jauni. Todėl visus ir kviečia
me atsilankyti. Įžanga su taksais 60c. 

Į

Vincas Balukonis, Savininkas. į į

Pagamina gerus lietuviškus pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- £• 

giai patarnauja. a

South Boston, Mass. ;<
2h ■'BfciCrni jTrnrrrBToži

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

—-k.-——-i-u-

I.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

1

i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dvkal 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBT.IC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

%
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Justui Paleckiui
(Vietoj atviro laiško)

tį į Karmelitų maudykles ir pra
šnekinu: "Tai ką. išmaudvt jau
nalietuvius vedi ?" Aš tuo žodžiu 
nė nenorėjau prikišt, kad jie 
tautininkų jaunimo organizaci
jai priklauso, bet paprastai — 
jaunus lietuvius. Jis man pa
brėždamas atkirto: "Čia ne jau
nalietuviai. čia komsomolcai 
(žodžio komjaunuolis tada dar 
nebuvo)". Tą pat vasarą ma
čiau jį drauge su Gira su rau
donais gvaizdikėliais atlapų kil-| 
pose besitrainiojančius apie tris 
Lietuvon atvykusius sovietų ra
šytojus...

Praėjo dar du metai ir atėjo 
tas kritiškas 39 metų ruduo: ka
ras. Vilniaus atgavimas, rusų' 
garnizonai... Paleckis jau ne du i 
savo sūnų į Karmelitų maudyk-1 
les vedžiojosi. bet tampė po Ka-! 
ro Muziejaus ir Prezidentūros; 
sodelius kelioliką tinku apskre
tusių rudabarzdžių sentikių...

Paskutinį kartą aš su juo kal
bėjausi Valstybės Radiofone. 
Politiškai jis jau buvo pilnai su
brendęs. Mūsų pokalbis buvo, raį žinojo, kas jų laukia, 
trumpas ir aš jį žodis žodin Pa*'ciniškus žodžius jis _ 
kartosiu:

— Kas čia dabar tau pasidarė.!
kad ' ’
gastroliuoji ?

— Darbo žmonėse tautybės nė-!
ra. — atšovė jis.
— Ar nematai, 

žmonės tyčiojasi iš mūsų brolio.’^į 
nešiojančio jiems ant savo pečių 
Į šeštąjį aukštą plytas ir tinką? Sų baltagvardiečiai grįžta. 
Ar jau taip sunku buvo rasti lie
tuvis ?

— Aš vedu tuos, 
laisvės. — atsakė.
— Ar tada laikas siekti laisvės, 

kai svetima kariuomenė krašte?',
— Laisvės ieškoma tada, kada’ 

galima, — atsakė.
Dar norėjau pasakyt, kad ca

rai. ištrėmė lietuvius, koloniza
vo šiuos sentikius mūsų krauju 
ir prakaitu aplaistytoj žemėj, 
kad jie. kai mūsų žmogus turėjo 
ieškoti duonos už marių, viešpa
tavo mūsų krašte, kad ir dabar

Čikagiškės "Vilny” (nr. 61) 
ir brooklyniškės "Laisvėj" (nr. 
67) tilpo du Tarybinės Lietuvos 
“prezidento" patetiški atsišauki
mai į lietuvius tremtinius ir pa
bėgėlius. Viename tų atsišauki
mų. tilpusiam “Laisvėje" jis ste
bisi. ko aš su kitais dorais pilie
čiais bėgau iš Lietuvos. Nors aš 
bėgusių kategorijai negaliu pri
klausyti. nes mane tautos nelai
mė užklupo užsieny .bet vis dėl 
to aš noriu šį tą paaiškinti, ko 
ponas "prezidentas" dedasi ne
suprantąs.

Abu tuodu jo straipsniu man 
primena anekdotą apie Prūsų 
karalių Pričkų Didįjį, štai tas 
anekdotas. Vieną rytą, kaip pa
prastai. milžinas Pričkus su di- 
deliausia gumbuota lazda išėjo 
pasivaikščioti po garsųjį Pots
damą. Viename gatvės pasisuki
me jis iš netyčių susidūrė su ė- 
jusia moterėle, kuri, pamačiusi 
karalių, iš visų jėgų pasileido 
bėgti. Pričkus šoko jos vytis, ir. 
aišku, tokiam milžinui nesunku 
buvo moterėlę pasivyti. Pavijęs 
Pričkus griebė moterėlę už pa
karpos ir. pakėlęs ją kaip katy
tę nuo žemės ir užsimojęs savo 
kuoka, paklausė: “Ko tu. varna, 
nuo manęs bėgi?" ši drebėdama 
atsakė: “Kad aš tavęs bijau". 
Tada įtūžęs Pričkus pradėjo ši
taip kuoka ir žodžiais moterėlę 
mokinti: "Manęs nereikia bijot, 
mane reikia mylėt!" Pamokinęs 
kiek tinkamas ir palikęs leisgy
vę moterėlę tysoti gatvėje. Prič
kus nuėjo savo keliu.

Ne kitaip moko ir Justas Pa
leckis. Jis "nesupranta", kodėl 
žmonės bėga. O gi tais pačiais 
sumetimais, kaip ir ta nelaimin
ga Pričkaus pavaldinė. Meilės 
gumbuota lazda neįkvėpsi.

Savo laiku Justą Paleckį pa
žinojau. ir ne tik jį. bet ir jo pa
čią ir vaikus. Nežinau, kur jis 
gimė — niekad jo to neklausiau. 
— bet. manau, neapsiriksiu pa
sakęs. kad jis gimė Rygoj. Ry
ga. mat. buvo vienintelis miestas 
pasauly, kur gimęs lietuvis ne- tą pat darė, kada tik galėjo, bet i 
jausdavo nei vietos, nei laiko, ar būtų tuos žodžius supratęs 
Ypač jei dar gimdavo mišrioj tas. kuris greičiausiai Rygoj gi- 
perkrikštų šeimoj. Ag kur gi iš- mė ir užaugo...
gamų tėvymės nėra — jų visur Mūsų tautiškos aspiracijos vi- 
atsiranda: Gira, pavyzdžiui, gi- sada turėjo gilų socialinį pagrin-' 
me "slaunam" (jo paties būd- dą. Man tie klausimai visada rū-i 
vardis i Vilniaus mieste, o Čiur
lionienė — kažkur Žemaitijoj.

Kas yra tasai šventas Nežino
mas — Justas Paleckis? Iš pro
fesijos laikraštininkas, pramy
nęs savaitinuku “Naujas Žodis" 
kelius geltona jai spaudai Lietu
voje. Prieš šį karą leidęs dešim- 
čiacen 
vo lat 
nas" 
buvo 
tcs. be aiškaus nusistatymo.

Staiga jis vienu metu pakeitė bins niekas, ypač svetimam po-! 
gaires. Tada jau gyvenau užsie- nui parsidavęs. Ir aš džiaugiuos

Lietuvos laukų pavasarinės nuotaikos.

panikos ir nacių 
buvę suklaidinti.

Rimtai kalbant, 
gali būti visi kalti.

propagandos tų tau vienam pasirūpinti, kad PER TAMSIĄ 
jis atsiimtų iš Lietuvos visus

Paleckiui jie caro laikais atgabentus ir dabar 
c tautai jie suplaukusius rusus, jei jis netu-

visi — kankiniai. Jam toks Ger- ri kur jų dėt, tesiunčia į Sibirą, 
mantas yra “gyvas lavonas, be nes gi ir lietuviai nėra kokie 
sąžinės, garbės ir tėvynės”, o nors Senegalo negrai. Už tą vie- 
tautai jis yra kankinys, nacių 
koncentracijos lagery’ nukan
kintas. Nemanau, kad Paleckis 
turėtų tiek drąsos, kaip Ger
mantas. ir kad galėtų ginti savo 
tautą, kurią jis sakosi myli.

i
Paleckis gązdina tremtinius ir 

j pabėgėlius sunkia ateitimi, bet 
žmonės bėgdami į priešo šalį ge- 

Tuos

Per tamsią naktelę.
Net iki gaidelių.
Du broliuku šakaliuku 
Aukso krėsle sėdi.

Meilūs Viliojimai Į Pražūtį 4 • •

ną žodį “tėvelis" gražiai tave su
pakuos ir išsiųs į Solovkus, bet 
lietuvių tauta už tą vieną žygį 
užmirš visas tavo niekšybes. Kol 
tu jo batus laižysi, gali kalbėt, 
ką tik nori, tai bus vis tiek, ką 
šuo į mėnesį lotų.

Į 
Lietuvių tauta ne šiandie prie

šinasi. Jei šiandie "prezidentui” 
atrodo, kad visai tautai galima 

jis gali pašilai- tėvynėje dirbti tą įžūlų išdavi- 
i kyti pats sau. Istorija pasakys, kišką darbą, 
kas buvo išgama ir kas buvo nėra, tai vargu ar jis yra skaitęs 

su staravierais po miestą -ikras tautos sūnus. Ir Hitleris

itančiui metų, ne kitaip mano ir
i Paleckio “tėvas", bet to. kas bus 

kaip tie darbodešimties metų, nė čigonė ne-
, žino.

Jis duoda pavyzdžius, kad ru- 
. Bal

tagvardiečiai visada svajojo a- 
pie panašią rusų tautos ekspan- 

kurie siekia: sjją taį jje negrįš ? Ko grįžta 
armėnai į savo "turtingą ir žy
dinčią šalį" negaliu tikrai pasa- 
jkyti. bet. tur būt jie žino, kur 
grįžta, kai. pagal Yaltos sutartį. 

: jie grąžinami prievarta, 
i Paleckis tapo didelis patrijo- 
;tas. Tik paklausykit, ką jis užsi- 
!merkęs čiulba: “Dabar, kada vi
sos lietuviškos žemės su Vilniu-

Aukso krėsle sėdi,
Gromatėlę rašo,
O šis trečias brolužėlis 
Gromatėlę skaito.

nes kitos išeities

Gromatėlę skaito
Ir seselę mini.
Vai dėl ko, dėl ko, sesele. 
Mūsų neaplankai?

Ar žirgų neturi?
Ar kelio nežinai ?
Ar dėl savo didžių vargų 
Mūsų neaplankai?

Ir žirgelių turiu.
Ir kelelį žinau.
Tik dėl savo didžių vargų 
Jūsų neaplankau.

savo tautos istoriją bent pra- 
planavo sutvarkyti pasaulį tūks- džios mokyklos vadovėly.

Jei taip visi lietuviai visais 
laikais būtų galvoję, tai ir pa
čios Lietuvos seniai nebūtų bu
vę. Jei mano, kad šiandie nėra 
proporcijos tarp Lietuvos ir jos 
priešų, tai gi tos proporcijos ne
buvo ir caristinės Rusijos lai
kais. Atsimink, kad rusams ka
daise peršant graždanką buvo 
tokių, kurie taip blaiviai, kaip 
tamsta, galvojo: koks, skirtu
mas, ar knyga rusų raidėmis, ar 
lotynų raidėmis parašyta, juk 
žodžiai lieka lietuviški, bet tau
ta rusiškas raides atmetė ir 
priešinosi, kol rusų caristinis 
imperializmas nusileido. Gal sa
kysi. kad šiandie Rusija galin- 

imi ir Klaipėda sujungtos į vieną gesnė? Neužmiršk, kad šiandie 
I valstybę. Lietuvos Tarybų So- ir Lietuva stipresnė, nei ji buvo 
jcialistinę Respubliką, gimtinėje prieš devyniasdešimt metų; tai 
yra daug darbo". Tai tikrai la- jėgų proporcija tik reliatyviai 
bai gražu būtų, bet tas pats laik- padidėjusi, o tikrumoje ji yra 
raštis parodo “didelį lietuvių mažesnė. Jei ana neraštinga Lie- 
kultūros laimėjimą" Klaipėdoje, tuva privertė despotus su ja 

į kurį reikia manyti, kaip Įgudęs skaitytis, tai šiandienykštė kova 
korespondentas pats preziden- bus lengvesnė. Jei ana Lietuva 

j tas parašė. Štai ta koresponden- tesėjo 123 metus, tai ir šiandie- 
icija. “Naujas teatras Klaipėdo- nykštė mokės tą pat padaryti. ' nebūtų naivus “prezidentas”, jis 

mato kas vyksta Lietuvoje, t. y., 
kad ne koks nors socialinės sis
temos įvedimas, bet sistematiš- 
kas tautos išnaikinimas. Leidi
mas pažaisti folklorine kultūra 
— “komunistine” turiniu, tau-

neaišku, kodėl taip nusistatęs 
prieš pabėgėlius. Juk ir pats bė- i 
gai. Ar nepagalvojai, kad gali 
taip įvykti, kad vėl atsirastų 
reikalas bėgti ir kad nebus jau 
kur bėga...

Man nesuprantama, kodėl 39 
metais tautybę niekinai ir ve- 
džiojaisi ne lietuvius, bet senti
kius, o šiandien nori vienas pa- 
trijotizmo monopolį užvaldyti ? 
Atsargiau tad su lazda, nes ji 
turi du galu.

Šioje žmonijos nelaimėje lietu
vių tauta nukentėjo daugiau už 
kitas tautas. Jai niekas kaltės 
neranda, kaip tik išgamos, ku
rie brolių krauju rankas susite
pė. Ir ateity jai bus daug kan
čių, lygiai neužtarnautų, nežmo
niškų, neteisėtų ir neteisingų, 
bet ji žino .kad jos byla yra tei
singa ir kad ji laimės. Kiekvie
nas nekalto kraujo lašas, kiek
viena neteisingai išspausta aša
ra yra jos ateities laidas. O kaip

niais ir mūsų menkų nepa- 
. judinamais klausimais.

Tik mūsų padėtimi pagy
venęs gali suprasti, kokios 
teisingos yra tos pasakos, 
kur karaliaus vyriausių 
patarėjų ar net pačiu kara
lium patapęs vargšas ar 
artojas karalystę valdo 
daug išmintingiau, negu 
buvę didikai; nes jis viską 
mato. Bet mūsų didieji 
akli kaip ką tik gimę 
čiukai.

Pradžia 4-tame pusi.
kad taikiu būdu kariauti 
yra nepaprastai sunku. 
Kova eina labai palengva, 
neefektyviai ir reikia būt 
apsišarvavusiam nepa
prastai storais kantrybės 
šarvais.

i Pasauly yra ir blaivių 
balsų. Ir tyrų širdžių. Tik 
melas yra daug ką apaki
nęs. Ir jei demokratijų vy
rai — politikai ir kultūri
ninkai, publicistai ir rašy
tojai sugebės laiku tą melo 
skraistę nuo pasaulio vei
do nutraukti ir parodyti kad Komiteto gauta žinia, 
jos išvirkščiąją pusę, žmo- jog Tarp. Pabėgėlių Komi- 
nija ir kultūra bus išgelbė- tetas atsiuntęs žinią, kur
ta. kviečiama 200 šeimų į Ka-

Mielasis, tokį ir dar ii- nadą cukrinių runkelių au
gesnį laišką aš norėčiau ginti. Žinoma tik viena są- 
Pačiam parašyti vien lite- lyga: kartu su vienu dar- 
ratūros ir meno klausi- bingu gali vykti du nedar
niais, bet dovanok, kad šį bingi asmenys. Tautiečiai 
kartą kalbėjau tik kasdie- tariasi, svarsto, pro ir con- 
--------------------------------- tra. Kaip toliau bus, pama

tysime. Jeigu būtų alterna
tyva — į sovietų rojų ar 
čia, nebūtų jokios abejo
nės; bet dabar atrodo dar 

Ka-

Lenkų Sumojus

dar 
ka-

Nebaigus Pačiam 
laiško rašyti, sužinojau,

S1O

—
Jeigu dabar gyventų Ta

das Kosciuška, Adomas 
Mickevičius, Friderikas fal,ma ,lr "ęskubetL 
Šopenas ir Julius Slovac- dang, uzsirasymas dar ne 
kis, tai štai ką jie darytų: nutartis, rasos, visi. Uzs.-

Pirmasis - atsisakytų ras,au ir
visų jo vardo divizijų. Spauda praneša, kad leis-

Antrasis — “Poną Tadą” ta 60-čiai JAV turistų ap- 
pal eistų į pilietį Tadą. lankyti Europą. Mūsų mie- 

Trečiasis — nustotų DP stelio vienas vokietis iš 
teisių už pakėlimą triukš- Pittsburgho lėktuvu jau 
mo demonstruojant filmą atskrido, 
iš jo gyvenimo.

Ketvirtasis -
Romoje
bet nerašytų laiškų 
motinai, pasilikusiai tėvy-'laikraščių ir senesni; laidų 
nėję, kad jai nepakenktų. I knygų. B.

Džiaugiuosi, kad jau ga- 
gyventų Įima iš JAV siųsti spausdi- 

ar Šveicarijoje, nių iki 2 klg. svorio. Gal 
savo kas nepageilės atliekamų

pejo ir as apie tai daug rašiau, i __ ___ . _ .
Gal dėl to net Paleckiui keista., x . . _ _ . . , _ ..., , , ,. ., _ je. Klaipėdoje steigiamas rusų Tremtinių ir pabėgėlių padėtis
kad as šiandie negrįžtu tėvynėn.! , x x • a-, ,-x-_ , _ , , . .... i dramos teatras. Šio teatro artis- tikrai nepavydėtina. Ji daugJam butų smagu, kad as pnside- , , , , , . . _ . . . x. , tų kolektvvas sudarvtas iš jau- sunkesne, nei korespondentas ciau prie mano paties tautai da-' , ,.................. . . _t... .. , . .............................nų aktorių, baigusių siais metais savo patetišku stiliumi aprašo.
romos neteisvbes. įą uzgirciau ir _ - , ■ , , . , . . T, .. “ Lunacarskio vardo valstybinį Ir sunkesne dėl to. kad jo ilgos
aprobuočiau. O as visą gyveni-i . ,r , . ,, , . . . , . .meno institutą Maskvoje. Meno rankos ir ten juos pasiekia ir
ma kovojau prieš smurtą ir ne- , , , ,, ■ , ■ ... ... ---------------- -------- - —. , T . , . . vadovu paskirtas Maskvos Aka- piudo tais pačiais naciais, ku- _ nprdanc ian nri-teisvbę. Ir jei kovoiau prieš., . . x x . V .. , b .... , tiška iorma — perdaug jau pn-

, , dėmimo Teatro artistas V. A. nuos jie buvo išsivežę vergo mpna caru niršta nravnclaviiasmurtą tada, kai jis ėjo iš pa- ■_ , „ . . ,_x. , . mena carų pirštą pravosiaviją.
». .... Orlovai da.r*oa.rns ir mirties Ia.srena.ms. \Tac
čios mano tautos, tai tuo labiau Tr . Tr, . , T . x T . T es nesame Senegalo negrai ar
aš tunu kovoti prieš ii kai iis Kai Kiaipeda buvo Lietuvos Jei tikrai lietuvių trūksta tevy- Malajų salyno tautelė, o senos ir 
eina iš lauko' Manęs neperkal-iteritOrijoje' aŠ tenai sutikau vie‘ nčje’ tai Pėdžiai galėtų susigrą- didelės kultūros tauta. Mes ne- 

' *. ’ . nų vieną rusą, ano karo belaisvį, žinti iš Sibiro. Esu tikras, kad same vaikai ir mums aukliu ne-
CVPt 1TY1O m Kk/D- *

vedusį vokietę Nidoje. Tad nesu- tie taip atkakliai nesispirs tenai reikia.
, j ' , .prantu. ar tam vienam rusui ir pasilikti. i šiuo raštu nenoriu darvti aar-ny ir tik retkarčiais parvvkda- savo dalia, nes galiu didžiuotis . .. . , T. . M .» B1U0 rdSlu nenoriu uaryci gar

jo vaikams, aršiems naciams,. Kai dėl karo nusikaltėlių, tai bės nej “Laisvei” nei “Vilniai”.
nunacinti tas teatras ;
giamas. ar-laukininkai per du tai jų buvo tų nepataisomų kri- į plentui ir jam vienam, jei rei- 
metu išmoko rusiškai. Nuo am-!minalinės nnciiraitsihi .—....
žiu amžinųjų ten rusų nebuvo, kuriuos kaip kankinius paleido-
Dėkui, “ekscelencija” už tokį 
Klaipėdos prijungimą! Jei ten’ 
reikia rusų teatrų, tai kas tada, 
dedasi Kaune. Vilniuje ir kituo-j 
se Lietuvos miestuose? Išeitų,

, ir kad ten
ne tik pabėgėliai, bet visa lietu
vių tauta išsiteks, ir dar liks

į dienraštį "Laikas". Bu
dų oficiozo "Jaunakas Zi- 
korespondentas. žodžiu, 
žmoguitis be laiko, be vie-

vau tėvynėn, tai tikrai negaliu savo tauta — joje išgamų labai 
pasakyt. kada tai galėjo įvykti, maža. Paleckis norėtų į savo ža- 
Atsimenu tik tiek, kad vieną va- bangas įpint iki 70-80 procentų 
sąrą sutinku jį su vaikais einan- pabėgėlių, nes. anot jo. jie tik

Seserų Rėmėjų Dėmesiui
Š. m. gegužės 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie-Į 

nuolyne, 
Seserų Gildos Seimas.

Seimo tvarka:
12:00 vai. šv. Mišios už Seimo dalyvių artimuo- vietos... 

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius, 
geradarius.

12:30 vai. Pietūs.
2:00 vai. Posėdis.
4 :30

Visus 
mo Seserų 
Pr. Švč. P. 
bei seseles 
me Seime.

. Putnam, Conn. Įvyksta Nekalto Prasidėjimo kad Sibiras erdvus.

i

o

j

PADEKITE ISTORAGE

yra stei- devyniasdešimt devyni procen-, Rašau asmeniškai pačiam kores- 
t,; v--!pondentui ir jam vienam, jei rei-

teisės nusikaltėlių, kės. atsakysiu.
| J. Aleksandravičius.

Norėtųsi tad duoti ponui ”pre- 
Izidentui” mažas patarimas: ne
rašyk korespondencijų ir nemo
kyk patrijotizmo, o jei rašai ir 
mokai, ir netik mokai, bet ir

te iš kalėjimų. Jie prieš nacius 
norėjo išsipirkti už pirmosios o- 
kupacijos darbelius ir darė gėdą yra £)įevas?, tai sakykite: 
visai tautai. Labai nuostabu, J čia _ ir padarykite kokį 
kad tie uolūs "komunistai” buvo 
dar uolesni naciai. Aš manau.
kad jie ir šiandie ramiai nekliu
domi gyvena tėvynėje, ir ne tik 
gyvena, bet eina tas pačias bu
delio pareigas, kurias ėjo per abi 
pirmąsias okupacijas.

Paleckiui neaišku, kodėl žmo
nės bėgo. Prisipažinsiu, kad ir 
man neaišku, ko bėgo toks senas 
ir nenuilstantis visokio naciz
mo priešas, kaip a. a. Dr. J. Šliū-

Jei kas klaustų jus: kur

gerą darbą. Herwig.

JAU PERSPAUSDINTAS
SV. RASTAS

Kailinius ir Paltus
Nelaikykite kailiniu ar drabužinių paltų namuose. Įdė

kite juos j STORAGE, kad kandys ir šiluma jų nesugadintų. 
Kaina maža — tik 2% nuo jūsų pačių įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus — $1.50.

MŪSŲ KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DfiL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
mes maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar paltas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
paltą. Jei reikės, pataisysi
me, suglensuosime. atlagus 
patajsysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PERMODELIUOJAME IR 
PATAISOME DABAR

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ ANTANAS MEIZIS

Į

i

vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.
Kongregacijos Rėmėjus. Nekalto Prasidėji- grąsini, ir grąsini ne kaip eilinis 
Gildos narius ir visus norinčius paremti N. korespondentas, bet kaip tarybi- 
Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas neš valstybės prezidentas, tai ir pas ir jam panašūs? Man neaiš- 
tremtines maloniai Kviečiame dalyvauti sia- būk. kas esi, ir pasakyk savo 

“tėveliui", kad jis visus savo 
garsius teatrus pas save pasilik-

ku. kodėl tėvynėje neturi vietos 
toks Kazys Jakubėnas, kuris 
tiek metų išsėdėjo už jūsų ide-N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir

Nekalto Pras. Seserų Gildos Centro Valdyba. ° visos Lietuvos kultūra leis- jas smetoniniam kalėjime? Man

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
wav, So. Boston 27, Mass.

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI
Didžiausias jų pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC.
Fl’RRIERS NUO 1920 METŲ

5-tam aukšte.

59 Temple Place Boston, Mass.


